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Kommungemensam information
Rekrytering
Kommunens ekonomichef, Mats
Björk, har sagt upp sig och rekryteringen av hans efterträdare har
startats upp. Rekryteringen kommer at genomföras av ett rekryteringsföretag. Förhoppningsvis
kommer vi ha en ny ekonomichef
på plats innan semesterperioden.
Under uppsägningstiden kommer
Mats att slutföra ett stort antal
ärenden som han är ansvarig för.
Fram till och med att en ny ekonomichef rekryterats kommer Gunilla Lundin, administrativ chef, vara
tjänsteförrättande ekonomichef.
IT - Förbättrad Help Desk
För att ytterligare underlätta för
dig som användare har IT-avdelningen utvecklat funktionen att
anmäla in ärenden digitalt. Nu
kan du anmäla in ärenden oavsett om du har vanlig mail (full
Notesklient), webbmail eller bara
webbläsare (tex Internet Explorer).

En annan fördel är att vi på IT-avdelningen lättare kan planera och
följa upp ärenden. Det är därför
mycket bättre, både för dig som
användare och för oss på IT-avdelningen, att du anmäler in ärenden
till oss digitalt istället för att ringa.
Hur du anmäler in ärenden till
Help Desk hittar du på Personalsidan under IT.
Information
Nu kan ni tipsa utomsocknes om
att senaste Älvsbybladet är ute i
digital version. www.alvsbyn.se,
Om Älvsbyn, Älvsbybladet.
Friskvård
Friskvårdsinformation och friskvårdsaktiviteter hittar du nu på
www.alvsbyn.se, Personalsidan,
Personal.

Ytterligare satsningar har under
vintern gjorts för att möta de ungas
behov i Kanisbacken. Här är ett av
alla hopp som byggts.

Socialtjänsten informerar
Individ- och familjeomsorg
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort
en ranking av Sveriges 290 kommuner ur integrationssynpunkt.
Älvsbyn finner vi på 35:e plats. Inte
illa!
Äldreomsorgen
Från och med 1 april startar vi den
nya fördelningen av arbetsuppgifter inom hemtjänsten. Åsa och
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betsledare och Kristina, Marianne
och Anna som biståndshandläggare. Arbetsterapeuter-na Inga
och Monica kommer att ta över
bostadsanpassningen.
Förändringen kommer att gälla på prov
till årsskiftet, då en utvärdering
ska göras för att bestämma om vi
ska permanenta verksamheten i
denna form.
Den 2 april genomfördes den

första förhandlingen avseende
arbetsbrist inom socialtjänsten.
Detta är konsekvenser av de besparingskrav som finns i budgeten
för 2009.
Omsorgen om funktionshindrade
Behovet av boende och sysselsättning för funktionshindrade är
akut. Vi försöker hitta lösningar!

Barn- och utbildningsenheten informerar
Personal
Den nya enhetschefen till barnoch 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 närvarande och enheten kommer att
lokaliseras utanför kommunhuset
men i kommunens lokaler. Kommande läsårs tjänsteplanering
är påbörjad och kommunicerad
med facken inom ramen för Fas
05. I nuläget är det 1.5 åa av fast
personal som inte är tjänsteplacerad till nästa läsår. Vidare kommer
viss personal att få byta rektorsområde, detta beror på att den
aktuella behörigheten behövs vid
det nya tjänstestället.

kostnaderna för skolskjutsarna till
c:a 4.4 mkr plus ökade kostnader
i den ordinarie linjetrafiken till
dryga 900 tkr, sammantaget utgår
dessa kostnader nästan 5,4 mkr.
per läsår. I dagsläget är det 158
elever i kommunen som har skolskjuts.
Budget
Eftersom det kan förväntas ett
framtida ekonomiskt läge betydligt sämre än dagens, arbetar skolledningen med olika besparingsåtgärder utöver de en eventuell
lokalöversyn kan ge. Här är det således personella besparingar som
ses över, dessa kommer att kommuniceras mot såväl politiken
som kommunens ledningsgrupp.

Projektgrupp ”Ny skola”
Kommunstyrelsen (KS) beslutade att inrätta en projektgrupp
som skall arbeta fram underlag
för uppförandet av en ny skola.
I gruppen ingår, på beslut av KS:
Kommunalråd, ordförande i Barnoch utbildningsnämnden, oppositionens representant centerpartiet, kommunchef, skolchef, rektor
vid Lekenskolans rektorsområde,
lärarfacken, skolledarna och kommunal. Projektgruppen har träffats en gång och har ytterligare tre
möten inplanerade till och med
maj månad. Gruppen kommer att
besöka Kråkbergsskolan i Sunderbyn samt Luleå kommun för att ta
del av deras projektarbete med
nya skol- och förskolemiljöer.

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

Pimpelfiske på Piteälven

Redaktör/foto: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström

Sida 2 av 2

www.alvsbyn.se

