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Näringslivsutveckling och etablering
Boliden Laver - från kommunledningen

Rekrytering
En annan fördel är att vi på IT-avhar vi besökt såväl Länsstyrelsen som Boliden
i
frågan
om
bearbetningskoncession
Kommunens ekonomichef, Mats delningen lättare kan planera och
för gruvan i Laver. Det är många yttranBjörk,
har sagt upp sig och rekry- följa upp ärenden. Det är därför
den men det är Bergmästaren hos Bergstateringen
hans
efterträdare
har mycket bättre, både för dig som
ten som är av
domare
i frågan.
Som läget ser
ut idag kommer
Bergmästaren att skicka
startats
upp. Rekryteringen
kom- användare och för oss på IT-avdelärendet vidare till regeringen då det finns
mer
at genomföras av ett rekry- ningen, att du anmäler in ärenden
riksintressen som står mot varandra.
teringsföretag. Förhoppningsvis till oss digitalt istället för att ringa.
Tillväxtprogram befintliga företag - det
kommer
vi ha en ny ekonomichef
finns företagare i Älvsbyns kommun som
på
plats
innan
semesterperioden.
Hur du anmäler in ärenden till
varit verksamma några
år och har en
potential
att
utveckla
sina
affärer
och
sin
Under uppsägningstiden kommer Help Desk hittar du på Personalsilönsamhet. Till den målgruppen genomMats
att slutföra ett stort antal dan under IT.
för näringslivskontoret en förstudie med
ärenden
som
han
är ansvarig
besök hos ett
30-tal
företag.
Syftet är attför.
ta fram
kompetensutveckling
till
Fram
tillbehov
ochavmed
att en ny ekonoInformation
företagsledarna.
michef rekryterats kommer Gunil- Nu kan ni tipsa utomsocknes om
- under våren
harvara att senaste Älvsbybladet är ute i
laLandsbygdsutveckling
Lundin, administrativ
chef,
inför sommarens byggande. Det är alltid
der vecka 47 är en temavecka inplanerad.
näringslivskontorets landsbygdsutvecklare
svårt
att förutse
hur byggverksamheten
Fokus kommer att ligga på klimatsmarta
tjänsteförrättande
ekonomichef.
digital
version.
www.alvsbyn.se,
Ulrica Hamsch arbetat med intressenter
kommer
att se ut över
året då den är helt
val, ekologiska samt lokalproducerade proOm
Älvsbyn,
Älvsbybladet.
för en uppstart av livsmedelsbutiken i
och hållet beroende på efterfrågan från
dukter. Veckan är en utveckling av dagen
KommunenHelp
har avtalat
om serITVidsel.
- Förbättrad
Desk
medborgarna.
med lokalproducerad mat som genomförvicepunkter vid en etablering av butik i
För
att ytterligare underlätta för Lärlingsutbildning
Friskvård - som ett led i att fördes i början av vårterminen.
Vidsel.
dig som användare har IT-avdel- söka
Friskvårdsinformation
och
trygga personalförsörjningen
inomfriskBesöksnäringen - Rekrytering till turistinYtterligare satsningar har under
kök
är
så
kallad
lärlingsutbildning
på nu
väg på Kommunledningskontoret
ningen
utvecklat
funktionen
att
vårdsaktiviteter
hittar
du
formationen i Storforsen är klar. Turistbyvintern gjorts
att möta
de ungas
är för
genomförd.
Kartstartas upp av vuxenutbildningen.
anmäla
in attärenden
www.alvsbyn.se,
Personalsidan, Arbetsvärderingen
rån kommer
vara öppen digitalt.
från den 15Nu att
läggning
och analys
av löneskillnader
Tanken är att man ska kunna utbilda sig i
behov
i
Kanisbacken.
Här
är ett av
juni
till
den
23
augusti
och
kommer
att
kan du anmäla in ärenden oav- ett
Personal.
praktiskt yrke genom arbetsplatsförlagd mellan män och kvinnor med likvärdiga
vara bemannad veckans alla dagar.
hopp som byggts.
arbeten redovisas till alla
hösten.
sett om du har vanlig mail (full tid istället för studier. Om allt går enligt
plan
kommer
den
första
lärlingsplatsen
att
Notesklient),
webbmail eller bara
Samhällsbyggnad
IT - migrering av skolan är påbörjad.
finnas tillgänglig den 1 september 2015.
Bygglovverksamheten
- verksamheten
har
Personalen migreras innan sommaren,
webbläsare (tex Internet
Explorer).
tagit fart efter en lugn inledning på året
och ansökningar om bygglov strömmar in

Höstens matsedlar skola/förskola - höstens
matsedelar är nu i princip spikade och un-

eleverna och elevdator under sommaren
och Förskolan påbörjas efter semestern.

Socialtjänsten
informerar
Barn- och fritid informerar
Individoch familjeomsorg
Fritid & Kultur
Nyhetsmagasinet
Fokus har
harrönt
gjort
Självutlåningen på biblioteket
storranking
uppskattning
låntagarna.
en
av hos
Sveriges
290Under
komVärldsboksdagen 23/4 delade alla bibliomuner
ur integrationssynpunkt.
tek i Norrbotten ut boken Kautokeino av
Älvsbyn
finner
på 35:eNysvenskar
plats. Inte
Lars Pettersson
tillvibesökare.
inbjuds löpande till biblioteket för en visilla!
ning av lokaler och resurser

Välkomstpaket till nya barn i kommunen
Äldreomsorgen
utdelas för första gången den 16/6 kl.
Från
och med 1 april startar vi den
10.00 på biblioteket av kommunalrådet
nya
fördelningen
av arbetsuppHelena
Öhlund.
gifter
inom
hemtjänsten.
ÅsaHallå
och
Nationella konsumentvägledningen,
Stig
kommer
att fungera som arkonsument
(www.hallakonsument.se)
lanserades i april 2015.
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betsledare och Kristina, Marianne Älvsbyn
första
förhandlingen
avseende
har rank
43 i det sammanvägda
Skolövergripande
och Annaavsom
biståndshandlägarbetsbrist
inom socialtjänsten.
resultatet.
I Öppna jämförelser
används
Upphandling
skolskjutstrafik
inför de
ett så är
kallat
modellberäknat värde
kommande
åren har avslutats och efter Inga också
gare. Arbetsterapeuter-na
Detta
konsekvenser
av de beför landets samtliga 290 kommuner. I det
genomförd anbudsöppning kommer skoloch Monica kommer att ta över modellberäknade
sparingskrav
som finns i budgeten
värdet utgår man från
skjutstrafiken för grundskolans elever att
bostadsanpassningen.
Förändför
2009.
socioekonomiska faktorer, vårdnadshavares
vara klar med start från höstterminsstart
2015.
ringen kommer att gälla på prov utbildningsbakgrund mm, här är det posiatt prestera överom
det funktionshindraberäknade värdet.
till årsskiftet, då en utvärdering tivtOmsorgen
Grundskolan
Älvsbyns kommun är här rankande som
skapresenterar
göras förårligen
att bestämma
SKL
Öppna jämfö-om vi 4:e de
bästa skolkommun av 290. Vi bedriver
relser
grundskolan. De
senaste åren
bra grundskoleska för
permanenta
verksamheten
i en kvalitativt
Behovetmycket
av boende
och sysselhar
Älvsbyns
kommun
placerats
sig
inom
verksamhet
som
dessutom
i
jämförelse
är
denna form.
sättning för funktionshindrade
är
det ”gröna fältet” vilket innebär att de
väldigt kostnadseffektiv.
akut.
Vi
försöker
hitta
lösningar!
sammantagna faktorerna påvisar att komDen bedriver
2 april
genomfördes
munen
en kvalitativ
verksamhet,den Gymnasieskolan
Det planerade bygg och anläggningsprode ”gröna” kommuneran är rankade 1-72,

grammet kommer inte att uppstartas inför
höstterminsstart 2015. Anledningen är att
ingen behörig lärare kunnat rekryteras till
programmet. Utbildningen kommer att
kvarstå i programutbudet inför nästkommande
läsår. Stor vikt kommer att läggas
Personal
vid
elevrekrytering
då endast 5 behöriga
Den nya enhetschefen
till barnelever sökt utbildningen i sökomgång ett.

En viss självkritik får skolan ta på sig när
Barn- och familjeenheten
det gäller de få ansökningarna och då ung- En förändring av tillhörighet för de socialdomar i Älvsbyn anser att informationen
sekreterare som tillhört BoF men arbetat
varit bristande om den nya utbildningen.
mot ensamkommande flyktingbarn har
Vidare kommer stor vikt att läggas vid
genomförts under maj månad. Dessa
rekrytering
av lärareför
till skolskjutsarna
utbildningen så att tilltjänster
tillhör från och ”Ny
med september
kostnaderna
Projektgrupp
skola”
detta
är
klart
i
god
tid
innan
ansökningBROS
och
arbetet
leds
av
enhetschefen
c:a 4.4 mkr plus ökade kostnader Kommunstyrelsen
(KS) för
besluarna inför läsåret 16/17 påbörjas.
ensamkommande.

Barn- och utbildningsenheten informerar

och familjeenheten, Karin Lundberg-Bergstedt, började sin tjänst
den 1 april. Tills vidare kommer
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya
lokaler för enheten söks för närÄldreomsorg
varande och enheten kommer att
Under våren har 4 utbildningar i ämnet
lokaliseras utanför
kommunhuset
”vardagsrehabilitering
efter
stroke” gemen i kommunens
lokaler. Komnomförts
i formen av ett utbildningscafé.
Hemtjänstens
personaltjänsteplanering
har efterfrågat
mande läsårs
kunskaper inom detta område. Arbetsteär påbörjad
och kommunicerad
rapeut
och undersköterskor
på Källbacken
med
facken
inom
för Fas
fick i uppdrag att utarbetaramen
ett utbildningsmaterial
som
har
använts
vid
4
tillfällen
05. I nuläget är det 1.5 åa av fast
för personal inom hemtjänsten och kortpersonal som
inte är tjänsteplacetidsboenden.
Arbetsterapeuten
har gått
rad tillolika
nästa
läsår.efter
Vidare
igenom
symtom
strokekommer
och hur
det
dagligaatt
aktiviteter.
visspåverkar
personal
få byta rektorsUndersköterskorna
delgettpå
sinaatt
kun-den
område, detta har
beror
skaper och erfarenheter om arbetssätt i
aktuella behörigheten behövs vid
det nya tjänstestället.

i den ordinarie linjetrafiken till tade att inrätta en projektgrupp
dryga 900 tkr, sammantaget utgår som skall arbeta fram underlag
dessa kostnader nästan 5,4 mkr. för uppförandet av en ny skola.
per läsår. I dagsläget är det 158 I gruppen ingår, på beslut av KS:
elever i kommunen som har skol- Kommunalråd, ordförande i Barnvardagsrehabilitering
för personer med
brukare
assistent – enhetschef – ekono-opposkjuts.
och– utbildningsnämnden,
stroke samt gett praktiska tips och visat
miavdelning – försäkringskassa, samtidigt
sitionens representant centerparhur personen kan stöttas i utförandet av
som vi kvalitetssäkrar tidsrapporteringen
Budget
tiet, kommunchef,
olika
vardagsaktiviteter.
till Försäkringskassan.
Dessaskolchef,
förändringarrektor
innebär
utbildningsinsatser
för
personal
Eftersom det kan förväntas ett vid Lekenskolans rektorsområde,
Personlig assistans
samt
ny
teknik,
samtliga
kostnader
framtida ekonomiskt läge betyd- lärarfacken, skolledarna ryms
och komUnder våren har en förstudie av personlig
inom befintlig budget. Enligt tidsplan
ligt sämre än dagens,
arbetar
munal.
Projektgruppen
assistansverksamheten
genomförts.
Syftetskol-kommer
implementering,
system ochhar träfmed
förstudien har
varitolika
att de besparingspersonliga
ledningen
med
fats en gång
ochpåbörjas
har ytterligare
tre
utbildningar
av personal
under
assistenterna
skall
kunna
dokumentera
september
månad.
åtgärder utöver de en eventuell möten inplanerade till och med
och läsa direkt i vårt dokumentations
lokalöversyn
Häridag.
är det så- maj månad. Gruppen kommer att
system
VIVA, vilketkan
inte ge.
är fallet
ledes
personella
besparingar
Vidare
skall
tidsrapporteringen
till För- som besöka Kråkbergsskolan i Sundersäkringskassan
ske digitalt,
vilket innebär
ses över, dessa
kommer
att kom- byn samt Luleå kommun för att ta
minskat administrativt arbetet i kedjan
municeras mot såväl politiken del av deras projektarbete med
som kommunens ledningsgrupp. nya skol- och förskolemiljöer.

Socialtjänsten informerar
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Lokalutredning
Lokalutredningen är presenterad
för politikerna i kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt för några av partierna.
Mer underlag är begärt av politiken så att ett fullständigt beslutsunderlag finns inför kommande
politiska beslut. Förutom lokalfrågor görs också en översyn av skolskjutsarna i syfte att undersöka
möjligheterna till effektiviseringar
och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår
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