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Kommungemensam information
Näringslivsutveckling och tillväxt
Etableringsarbete datacenter
I dagsläget pågår fortfarande dialoger med både
utländska, samt svenska
aktörer. Det alternativt vi anser vara mest
fördelaktigt är en svensk aktör med intressanta
affärskontakter i Europa. Planen är fortfarande
att genomföra ett juridiskt bindande affärsavtal
mellan Älvsbyns kommun och den svenska
aktören inom en mycket snar tidshorisont,
förhoppningsvis innan årsskiftet.
Organisation näringslivskontoret hösten 2019
De projektanställda medarbetarna har sedan
sista arbetsveckan i november börjat sina anställningar, deras arbetsinsatser bedöms öka det
näringslivsbefrämjande lokala arbetet markant
under sina sex månaders projektanställningar.
Projekt Älvsbyns Arenor
Den digitala plattform som är en del i projektet
med Älvsbyns arenor bedöms med hjälp av
lokala aktörer presenteras senast i samband med
årets sista näringslivsfrukost den 20:e december.
Det uppkomna önskemålet om en Älvsby-app
för mobiler kopplat till den digitala plattformen
planeras att genomföras i projektet. En förstudie med fokus på olika alternativ av handelsetablering kommer också att genomföras under
perioden november 2019 till februari 2020.
Lokal företagsutveckling
Den lokala styrelseutbildningen i Älvsbyn har
nyligen med stort engagemang och intresse
slutförts med en avslutande examen. Syftet
med denna utbildning är att den kommer att
förbättra Älvsbyns samhällsutveckling genom
att utveckla både det lokala näringslivet, samt
den enskilde företagaren.
Utbildning ”Förenkla helt enkelt”
Tjänstemän i olika positioner, inbjudna
politiker samt även inbjudna företagare har nu
genomfört delen angående myndighetsutövning
i utbildningen vars mål är att näringsliv och
kommunen tillsammans förbättrar det lokala
företagsklimatet. Ett förbättrat lokalt företagsklimat bidrar till ökad sysselsättning samt ökade
resurser för att utveckla välfärden. Utbildningen
förväntas skapa bättre interna samarbeten inom
den kommunala sfären, en bättre förståelse för
företagens behov samt kommunens uppdrag
samt tolkningar av dito, samt tillitsfulla relationer utan att för den skull riskera rättssäkerhet
eller likabehandling av företagaren/medborgaren. En av de viktigaste parametrarna för att
lyckas är att viljan finns hos samtliga att skapa
bättre förutsättningar för lokal tillväxt.
Objektvision.se
En digital kanal motsvarande ”Hemnet” där
fastighetsägare/näringsidkare kan erbjuda sina
tomma kommersiella lokaler, fastigheter eller
obebyggda tomter för tänkbara entreprenörer
testas nu under en tidsperiod i samband med
den tilltänkta digitala plattformen för Älvsbyn
och dess näringslivsutveckling. Planen är att
den möjligheten till samverkan kommer att

skapa nya och förbättrade förutsättningar för
utveckling av både det lokala näringslivet och
hela kommunens samhällsutveckling.
Samhällsbyggnad
Miljö- och byggverksamheten
Tillsynsverksamheten pågår enligt plan. Den
nya lagen om tobak och liknande produkter
medför ganska stor arbetsbelastning eftersom de
som säljer tobak nu omfattas av tillståndsplikt
och det inte finns tidigare rutiner för handläggningen. Det innebär att personal har fått utbildning vid ett par heldagar samt att de behöver
göra omfattande utredningar för att lämna
tillstånd. Prövningen är liknande den som görs
vid prövning av tillstånd enligt alkohollagen.
Det finns risk för att all planerad kontroll inom
livsmedel inte hinner göras under året. Om så
är fallet behöver medel överföras från 2019 års
budget till 2020.
Detaljplaner
Detaljplanen för Västermalmshöjden hålls för
närvarande vilande.
Detaljplanen för Vistträsk industriområde
har varit ute på samråd. Detaljplanen kommer
att revideras inför granskningen som planeras
tidigast hösten 2020 då en fastighetsutredning
kommer att behöva utföras. Planområdesgränsen är inte korrekt enligt Lantmäteriet. Planen
påverkar även den åtgärdsvalsstudie som ska
göras för väg 94 som behöver genomföras under
vintern.
Detaljplanen för centrala byn Vistträsk är
under upprättande men hålls för närvarande
vilande.
Detaljplanen för Nybergshägnan har varit
ute på granskning. Nästa steg i processen är
antagande av kommunfullmäktige.
Detaljplan för del av Altuna har varit ute på
granskning. Nästa steg i processen är antagande
av kommunfullmäktige.
Översiktsplaner
Inga översiktsplaneärenden pågår för närvarande.
Mark och exploatering, infrastrukturprojekt m.m.
Ett antal markärenden har startats och kommer
att lyftas till kommunstyrelsen för beslut.
En åtgärdsvalsstudie för väg 94 tillsammans med Trafikverket pågår. Förutom väg 94
genom centrala Älvsbyn kommer också brister
i korsningar med väg 94 i de större byarna att
behandlas. Åtgärdsvalsstudien planeras slutföras
första kvartalet 2020.
Trafikverket har förtydligat uppgifter om
projektet för överlåtelse av Trafikverkets vägar
i centrala Älvsbyn efter återremiss från kommunstyrelsen.
Dammen i Korsträskbäcken har åtgärdats
och där kommer det till sommaren att vara en
liten fors som underlättar för fisk att vandra
från Piteälven högre upp i vattensystemet.
Projektet har delvis finansierats genom statsbidrag och var initierat av Piteälvens vattenråd
genom Jan Isaksson. Projektet är genomfört på

uppdrag av Älvsbyns Energi AB under inseende
av länsstyrelsens fiskerienhet.
En förfrågan om markanvisning för AltunaÖvraby har inkommit. Miljö- och bygg har
gjort en riskbedömning för anvisning av området med förslag på åtgärder för att minska risker
med en markanvisning. Riskbedömningen som
är generell kommer att kunna användas som
mall för framtida markanvisningar om behov
uppstår.
Energi- och klimatrådgivning
Projektet coacher för energi och klimat är
avslutat och slutredovisas i december till Energimyndigheten. Energirådgivaren är alltjämt
energirådgivare för Arjeplog, Arvidsjaur och
Älvsbyns kommuner. Ett uppstartsmöte för
kommunens Energi- och klimatstrategi kommer att äga rum i sammanträdesrummet Forsen
den 30 januari dit Mattias Goldmann från
tanke-smedjan Fores är inbjuden som talare.
Politiker och intresserade är välkomna. Annonsering kommer att ske.
Trafik
Ett ärende angående att se över trafikmiljön vid
bostadsområdet Stigarna har beretts.
Styrdokument
Kommunens markanvisningsstrategi är antagen.
Arbete pågår med kommunens snö- och
dagvattenstrategi. Eftersom provtagning måste
göras nästa vår kommer den att färdigställas
hösten 2020.
Övriga strategiska styrdokument som ska revideras under 2019 - 2020 är:
• Riktlinjer för bostadsförsörjning – påbörjad
• Energi- och klimatstrategi – påbörjad
• Kommunens bevarandeplan för byggnader
– inte påbörjad

Barn- och fritid informerar
Fritid & Kultur
Ungdomsting 13 november 2019
Den 13 november genomfördes årets ungdomsting. Under förmiddagen var det överläggning
med Älvåkras och Vidsels elevrådsrepresentanter
och politikerföreträdare och tjänstepersoner
från kommunens olika enheter. Gymnasiets
elevrådsrepresentanter fick eftermiddagen med
politikerföreträdare och tjänstepersoner från
kommunens olika enheter.
Diskussionsfrågor som ungdomarna tog upp:
Älvåkras elevråd
• Ungdomarna önskar lokal för olika spel samt
dataspel.
• Gratis bussar inom 4-kanten.
• Utveckla Älvåkraskolans utemiljö med planteringar sittgrupper, bättre basketplan m.m.
• Hur blir det om skolorna inte ska ha vaktmästare anställd?
• Svårt för åk 9 att hitta praoplatser i kommunen.
Vidsels elevråd
• Fler gratis bussresor till och från Älvsbyn,
främst kväll och helg.
• Fler aktiviteter i Älvsbyn, gärna en ungdomsgård i Älvsbyn.
• Eller att den gratisbuss som trafikerar Vidsel
- Älvsbyn idag åker tidigare från Vidsel och
senare tillbaka ca.21.30 från Älvsbyn.
• Förlägga niornas avslutningsfesten i Vidsel
för alla elever.
Gymnasiets elevråd
• Biblioteket hur har ni tänkt med skolans
bibliotek?
• Fortfarande kallt i flera klassrum, går det att
lösa?
• Det ekar i klassrum ex 19 och 20, vad gör
man för att motverka det?
• Öppna elevfiket?
Skolövergripande
En genomgående process inom alla verksamheter har under den senaste tiden varit
detaljbudgetarbetet. Utmaningar finns inom
alla områden och kommer framförallt att innebära utmaningar vid verksamheterna utanför
tätorten. I första hand för att de beslutade
och tilldelade resurserna inte räcker till för att
tillhandahålla den personal som krävs. Fortsatt
arbete med att planera för och genomföra fler
åldersblandade årskurser och undervisningsgrupper inom flera skolformer kommer att
krävas. Vidare kommer simundervisningen
som nu genomförs i samarbete med Nordpolen
att innebära ökade kostnader för grundskolan,
kostnader som inte finns inom grundskolans
ram utan innebär förutom en minskning av
grundskoleramen på 500 tkr för 2020 att ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå
balans med kommande år budget.
Under vecka 49 presenterades resultaten från
PISA (Programme for International Student Assessment) 2018. Här bekräftas att trendbrottet
i PISA 2015 inte var en tillfällighet då Sverige
bröt den trend som sedan 2006 varit vikande
för svenska 15-åringars resultat i internationell
jämförelse. Svenska 15-åringar presterar nu
över OECD (Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling) - genomsnittet inom
alla tre ämnesområden vilka är läsförståelse, matematik och naturkunskap men även förmågan
till problemlösningar. I läsförståelse är det bara
fyra OECD-länder som har bättre resultat än
Sverige.

Norrbottens kommuner och Luleå tekniska
universitet har påbörjat ett arbete med att utveckla en arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL
där arbetshypotesen är att kunna erbjuda denna
från och med hösten 2020. AIL innebär att en
obehörig lärare kan anställas av en skolhuvudman samtidigt som studier vid lärarutbildning
genomförs, upplägget är fördelat på ca 50/50
arbete och studier. Det innebär att en student
erhåller en lön under sin utbildningstid via en
skollagsanställning men en konsekvens är att
utbildningstiden blir minst 11 terminer. Lönen
kommer genom norrbottenskommunerna att
fastställas så att den blir likvärdig oavsett vilken
kommun som väljer denna lösning. Det är ett
led i att möta framtida lärarbrist.
Förskolan
Likt tidigare år ser förskolan ett ökat tryck på
platser och efter årsskiftet kommer de flesta av
våra avdelningar vara fyllda med de 17 platser
varje avdelning har. Vi ser att förskolorna i
byarna har fortsatt högt barnantal och i Vidsel
där man föregående år hade ett lågt barnantal
vid enheten kommer vårterminen att innebära
27 barn placerade, Vistträsk 24 barn och Korsträsk 21 barn. Även inom tätorten spås stora
barngrupper i förskolan vilket åter sätter fokus
på hur stora barngrupper förskolan bör ha.
Att bedöma och avgöra betydelsen av vad en
liten respektive stor barngrupp är har att göra
med ett antal samverkande faktorer som avgör
bedömningen och upplevelsen av storleken på
gruppen. Det viktiga är vad som görs, varför
och på vilket sätt det görs. Om det till exempel
finns en ambition att man vill kunna prata med
alla barn så ställer det stora krav på barngruppens storlek, på att arbetslaget följer barnen
i deras lärande och låter dem vara delaktiga i
verksamhetens olika delar.
Definitioner av stora och små barngrupper kan
sammanfattas enligt:
• När en barngrupp fungerar som grupp utan
vuxnas delaktighet.
• En grupp är för stor när arbetslaget inte har
förutsättningar att hantera barngruppen.
• För barnen är en grupp för liten när de inte
hittar kompisar och när kontrollen från de
vuxna är så hög att barnen inte kan ta egna
initiativ.
• För barn är en grupp för stor när de inte blir
sedda, hörda eller delaktiga.
För att goda villkor ska kunna skapas för barn
att lära i linje med läroplanens intentioner,
behöver förskollärare kunna arbeta med ett
fåtal barn åt gången under en längre tid på
dagen, för att kunna fördjupa olika innehåll.
Samtidigt behöver arbetslaget kompetens för
att arbeta målrelaterat. Fysiska utrymmen som
är anpassade efter antalet barn och vuxna blir
då en viktig kvalitetsfaktor, liksom möjligheten
att dela in barnen i mindre grupper under hela
dagen. Sammantaget är detta viktiga faktorer
i den fortsatta dialogen om en ny förskola i
Älvsbyn där utgångspunkt bör tas i just de
fysiska förutsättningarna men också i en hållbar
förskola som kan nå måluppfyllelse i en överskådlig framtid.
Grundskolan
I november släpptes en forskningsrapport om
studieresultat och bättre måluppfyllelse, bakom
rapporten står IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen
dator eller surfplatta av skolan får varken bättre
eller sämre resultat på de nationella proven i
engelska, matematik eller svenska än elever som
inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar
inte heller någon roll för hur stor andel som går
vidare till ett nationellt program på gymnasiet.
En satsning på ”en elev, en dator” tycks inte
förbättra kunskaperna generellt, något som
ibland förs fram vid sidan av argumentet att det
ska stärka elevers förmåga att använda digital
teknik. Det betyder dock inte att datorer i undervisningen inte har några effekter på elevernas
kunskaper utan är ett lärverktyg i tiden.
När det kommer till skillnaderna mellan
elevers studieresultat stärks istället övertygelsen
om att skillnaderna mellan meritvärden och
måluppfyllelse kopplas till elever med olika
socioekonomisk bakgrund ökar. Elever som
gått på en skola som har satsat på egna datorer
till eleverna, och vars föräldrar högst har en
gymnasieutbildning, får något sämre resultat
på det nationella provet i matematik. Sannolikheten att påbörja ett studieförberedande
program på gymnasiet sjunker också något för
den här gruppen. Att förse alla elever med en
egen dator eller surfplatta tycks således inte
bidra till att jämna ut skolresultaten mellan
elever med olika föräldrabakgrund. Vi kommer
att fortsätta att arbeta med utbyggnad av 1:1
lösningen i våra verksamheter just för att det
är ett lärverktyg i tiden men också för att det
virtuella klassrummet blir en allt viktigare del
i den undervisning som idag sker, för detta
krävs tillgång till såväl datorer som surfplattor.
I vårt systematiska kvalitetsarbete kommer vi
att utvärdera och analysera resultaten före och
efter 1:1 inom årskurserna 7–9, dock kan vi nu
se att meritvärdena ökat markant mellan 2018
och 2019 både hos flickor och pojkar. Under
samma tidsintervall har just egen elevdator
tillförts högstadieeleverna i vår kommun vilket
torde kunna utmana de forskningsresultat IFAU
kommit fram till.
Gymnasieskolan
Ett led i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete
inom gymnasieskolan har varit att ta fram de
kostnader som varje program har. Ett underlag
finns nu till KS att besluta om. En genomarbetad kostnadsanalys kommer att göra det enklare
att följa de nationella programmens kostnader
dels för det interna arbetet men också för att
kunna jämföra oss med andra skolhuvudmäns
kostnader.
Andelen intervjuade elever som har avsikt
att söka till NIU (Nationell idrottsutbildning) orientering eller skidorientering är enligt
uppgift från Ulf Karlsson historiskt höga med
6 inkomna ansökningar till orientering samt 4
ansökningar till skidorientering, samtliga elever
har Älvsbyn som förstahandsalternativ vilket är
mycket glädjande. Nästa steg är att eleverna söker till något av de nationella programmen vid
Älvsbyns gymnasieskola vilket sker i februari då
den preliminära ansökan till gymnasiet sker. Till
kommunstyrelsen den 16 december kommer
ärendet om fastställande av tidigare beslut om
0-intag att behandlas.
Skolchef lämnar här ett förslag om att
upphäva tidigare beslut om 0-intag och invänta
resultat på ansökningar till de nationella program som erbjuder NIU som tillval.

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorg
Särskilt boende
Kön till SÄBO är i dagsläget 0 personer.
Vakanta platser på korttids Källbacken. Utredningshemteamet har 1–3 ärenden per vecka.
Hemtjänst
Tärnans dagverksamhet kommer att slås ihop
med Fluxens dagverksamhet. Anledningen till
hopslagningen är att effektivisera verksamheterna, underlätta möjligheten till samplanering när
det för närvarande är få deltagare på Tärnstigens
verksamhet. Efter sammanslagningen behålls
namnet Fluxens dagverksamhet.
Deltagarna kommer erbjudas delta i mindre
grupper i olika grupprum, för att möjliggöra
deltagande för personer med demenssjukdom
och/eller annan kognitiv svikt. Verksamheten
kommer fortsatt ha ett personcentrerat förhållningssätt. Måndag 4/11 är den nya verksamheten i gång.
Gemensamt verksamhetssystem
i Norrbotten
Sedan hösten 2018 pågår ett stort gemensamt
projekt i Norrbotten med målet att 2020 ha
en gemensam plattform/verksamhetssystem för
kommunernas socialtjänster.
Nära vård och omsorg
Under 2019 har ett utvecklingsarbete påbörjats
i länet som har sin grund i den nationella
satsningen ”god och nära vård”. Nära vård är
inte en ny organisationsnivå eller en benämning
på dagens primärvård. Nära vård är ett nytt sätt
att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den
närmsta vården är den som patienten/brukaren
kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd
kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.
Utgångspunkten i Nära vård är att den blir
mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att

resurserna inom vård och omsorg kan användas
bättre och därmed räcka till fler.
Region Norrbotten har initierat en arbetsmodell som utgår från den förändring som gjorts
i Västra Götaland och som i Norrbotten har
inneburit att uppbyggnaden av en struktur
för samverkan för denna nya arbetsmodell har
påbörjats. I samband med detta uttrycks ett
behov från länets socialchefer att tydliggöra vad
det påbörjade förändringsarbetet innebär för
kommunerna i länet.
Syftet med uppdraget är att från kommunernas sida utforma ett underlag som kan
skapa en gemensam förståelse av vad ”Nära
vård och omsorg” är, där utgångspunkten är det
kommunala perspektivet. Underlaget ska omfatta erfarenheter från andra kommuner med
liknande förändringsarbete samt att tydliggöra
vilka frågor som behöver arbetas vidare med för
en helhetsbild och analys.
Stöd till individ- och familj
En fördjupad översyn av socialtjänstens enhet
Stöd till individ och familj kommer att genomföras med start under november 2019.
Bakgrund
Socialtjänstens enhet Stöd till individ och familj
(STIF) omfattar verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende,
socialpsykiatri/LSS, alkoholtillstånd, barn och
familj, biståndshandläggning äldreomsorgen
samt administrativ enhet.
Enligt delårsårsprognosen i november beräknas enheten uppvisa ett överskridande i förhållande till 2019 års budget med cirka 8,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av den alarmerande
kostnadsutvecklingen har enhetschefen påbörjat
en genomlysning av verksamheten samt tagit
fram ett underlag för åtgärder. Enhetschefen
STIF och socialchefen har dock gemensamt
bedömt att det är synnerligen angeläget att
det även genomförs en fördjupad, fristående
granskning av enhetens utveckling.

Kommunchefen har därför beslutat att i ett
första steg skyndsamt svara för en analys av
verksamhetens kostnader och identifiera vilka
faktorer som ligger bakom det beräknade
underskottet.
Med utgångspunkt i analysens utfall redovisas i ett andra steg ett förslag till handlingsplan
med konkreta åtgärder. I detta sammanhang
ska även bedömas om det finns behov av
förändringar i hur verksamheten är organiserad
respektive bedrivs.
Uppdraget genomförs enligt följande:
Steg 1 2019-11-12 -- 12-16
• Genomgång och analys av handlingar och
dokumentation av relevans för uppdraget
som tillhandahålls av kommunen på eget
initiativ respektive på begäran av AMSAB®.
• De sakkunniga biträds i framtagande av underlaget av ekonomichef, HR-chef, socialchef
och enhetschef STIF.
Löpande avrapportering till och samråd med
kommunchefen efter behov.
Steg 2 2020-01-06 -- 01-31
• Fokusgruppsmöten enligt följande:
• Socialutskottets ledamöter
• Fackliga företrädare
• Enskilda samtal/intervjuer enligt följande:
• Kommunstyrelsens ordförande
• Socialutskottets ordförande
• Berörda medarbetare inom verksamheten
• Socialchef
• Enhetschef STIF
• Enskilda intervjuer i övrigt som bedöms
nödvändiga av AMSAB®
Löpande avrapportering till och samråd med
kommunchefen efter behov. Uppdrages resultatredovisas till kommunstyrelsens januarimöte
i form av PP-presentation.
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