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Om Älvsbyn, Älvsbybladet.
inför den kommande mandatperioden.
ursprung på produkter osv. Intresset för
den här typen av frågor är stort idag och Migrering från Novell till Microsoft Friskvård
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Från
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att ingå i den fördjupande översiktsplahålls för attden
uppfylla målet om fler nystartade företag
Stig
Den 2 april genomfördes
nen kommer
för centrum.att fungera som ar- Nyföretagareutbildning
i Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson.
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de yngre barnens behov av omsorg före
Fritid & kultur för personal vid Älvsbyns
Skolövergripande
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alla barns behov av utveckling och läVetenskapsrådet genomför under 2014
Ungdomsting 2014 - Måndag 20 oktoPersonal
för skolskjutsarna
tillrande.
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Björk, har sagt upp sig och rekry- följa upp ärenden. Det är därför gogiska
Vidsels
skola.
en viktig
satsning där pedagoger
från rektor
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tion i Älvsbyns kommun under oktober. alla skolenheter genomför en utbildning
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få
byta
rektorsförening.
ledes
besparingar
besökagenomförs
Kråkbergsskolan
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dan
under
IT. pedagogiska
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•
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ärenden som han är ansvarig för.
utbudet samt delar av inriktningar på
sättningar de behöver senare i livet. När
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vid inte
municeras
mot såväl politikenprogramnivå.
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projektarbete med
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Fram
till och
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i
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det
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kommer
Gunil- Nu kan ni tipsa utomsocknes om
• Besparingsförslaget
skidlinjen.
till
elevernas
behov,
men
skall
också ta
få
konsekvenser
för
barnen
i
deras
la• Lundin,
administrativ
att senaste Älvsbybladet är ute i
Dokumentationen
av tingetchef,
i text vara
och
utgångspunkt i vilket behov det omgiframtida skolgång. Vid förskolorna i
Lokalutredning
tjänsteförrättande
ekonomichef.
digital kommun
version.finns
www.alvsbyn.se,
bild är under utarbetande.
vande samhället har. Förslag på utbildÄlvsbyns
en medvetenLokalutredningen
presenterad
ningsutbud kommer att kommuniceras
het
kring
betydelsen
av att bilda en
Om
Älvsbyn,
Älvsbybladet.
Noterbart
är att elevernaärsom
deltog
med BFU under början av vårterminen,
balanserad
helhet
kring
omsorg,
fostran
för
politikerna
i
kommunstyreltyckte
att
det
var
tråkigt
att
så
få
poliIT - Förbättrad Help Desk
för att kunna beslutas inför nästkomoch
lärande.
En
viktig
prioritering
är
tiker
var
närvarande
under
2014
års
sen,attBarnoch utbildningsnämnFör
ytterligare
underlätta för att
Friskvård
mande års utbildningskatalog.
finna harmoni och samspel mellan
ungdomsting.
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densom
samt
för någrahar
av partierna.
dig
användare
IT-avdelMer underlag
är begärt
av politiningen
utvecklat
funktionen
att
ken
så
att
ett
fullständigt
beslutsanmäla in ärenden digitalt. Nu
underlag
finns in
inför
kommande
kan
du anmäla
ärenden
oavpolitiska
beslut.
Förutom
lokalfråsett om du har vanlig mail (full
gor görs också
en översyn
avbara
skolNotesklient),
webbmail
eller
skjutsarna
i
syfte
att
undersöka
webbläsare (tex Internet Explorer).
möjligheterna till effektiviseringar
och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår

Friskvårdsinformation och friskvårdsaktiviteter hittar du nu på
www.alvsbyn.se, Personalsidan,
Personal.

Individ- och familjeomsorg
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort
en ranking av Sveriges 290 kommuner ur integrationssynpunkt.
Älvsbyn finner vi på 35:e plats. Inte
illa!

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.

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

Socialtjänsten informerar

Äldreomsorgen
Från och med 1 april startar vi den
nya fördelningen av arbetsuppgifter inom hemtjänsten. Åsa och
Stig kommer att fungera som ar-

första förhandlingen
Pimpelfiske påavseende
Piteälven
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!

Redaktör/foto:
Den 2 april genomfördes
den Peter Lundberg

Inom förskolan skapas förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
Foto: Marcel
Köppe.
Ansvarig
utgivare:
Magnus Nordström
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Arbete och integration
Gemensam webbutbildning i Våld mot
Personal
nära har genomförts tillsammans med
Den och
nyafamiljeenheten.
enhetschefen
tillpågår
barnBarnVidare
och
familjeenheten,
Karin
Lundytterligare en webbutbildning inom
föräldrastöd
mellan Barnoch familjeberg-Bergstedt,
började
sin tjänst
enheten och Missbruksenheten.

den 1 april. Tills vidare kommer

Under
har sitt
en inventering
Karin året
att ha
kontor pågenomIFO. Nya
förts på området psykisk ohälsa, inskicklokaler för enheten söks för närat till Socialstyrelsen för bedömning
varande
och enheten
kommer att
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kan resultera
i prestationsmedel
lokaliseras
utanför
kommunhuset
för satsningar på området. Syftet med
överenskommelsen
är att åstadkomma
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lokaler. Komförbättringar
för de målgrupper
och
mande läsårs
tjänsteplanering
områden som omfattas av överenskomär påbörjad
och från
kommunicerad
melsen.
Arbetet utgår
följande
med
facken
inom
ramen för Fas
övergripande målsättningar:

nuläget
är det 1.5 åa
avoch
fast
•05.
En Ijämlik,
kunskapsbaserad,
säker
personal
som
inte
är
tjänsteplacetillgänglig vård och omsorg av god
kvalitet
rad
till nästa läsår. Vidare kommer
•viss
Tillgång
till arbete
personal
attoch
få sysselsättning
byta rektors-

beror och
på inflyatt den
•område,
Möjlighet detta
till delaktighet
tande
aktuella behörigheten behövs vid

Grundkrav 2 – Webbaserad informaÄldreomsorg
tion. Arbete och integration har lagt till
All personal inom äldreomsorgen gekostnaderna för skolskjutsarna till Projektgrupp ”Ny skola”
denna information på kommunens hemsi- nomför för till fället en webbutbildning
mkr
ökade
kostnader
Kommunstyrelsen
(KS) besluda.c:a
Se 4.4
individ
ochplus
Familj
– Psykisk
hälsa. i social
dokumentation. Till årsskiftet
i den ordinarie linjetrafiken tillhar tade
samtligatt
personal
genomgått
utbildinrätta
en projektgrupp
Prestationsmål 1 – Genomföra en
ningen.
Responsen
från personalen
har
dryga
900
tkr,
sammantaget
utgår
som
skall
arbeta
fram
underlag
inventering av personer med psykisk
varit positiv.
funktionsnedsättning
dessa kostnaderi enlighet
nästanmed
5,4 mkr. för uppförandet av en ny skola.
Socialstyrelsens
verktyg,
samt göra
en 158 I gruppen ingår, på beslut av KS:
per läsår. I dagsläget
är det
Boende för ensamkommande unganalys och upprätta en handlingsplan
elever i kommunen som har skol-domar
Kommunalråd, ordförande i Barnför fortsatt arbete. Arbete och integration
Mottagandet
av ensamkommande ungskjuts.
och utbildningsnämnden,
oppohar arbetat med detta under perioden maj
domar
utvecklas.
Från
och
med
2014sitionens representant centerpar– oktober 2014.
01-01 har lagstiftningen som reglerar
Budget
tiet, kommunchef,
skolchef,För
rektor
Tillsammans med Piteå, Arvidsjaur och
kommuners
mottagande förändrats.
Eftersom
det
kan förväntas
vid Lekenskolans
Skellefteå
har en
gemensam
förstudie ettÄlvsbyns
del innebär detta rektorsområde,
att vi komgenomförts,
Arbetet har
finanatt tillhandahålla
sex asylplatser,
framtida KOFA.
ekonomiskt
läge
betyd-merlärarfacken,
skolledarna
och komsierats av medel från Europeiska socialmot
tidigare
tre
platser.
Antalet
asylligt sämre än dagens, arbetar skol- munal. Projektgruppen har träffonden (ESF). Grunden till förstudien
platser räknas ut i relation till antalet
med olika besparings- fats en gång och har ytterligare tre
ärledningen
att:
kommuninnevånare. Vidare så växer
åtgärder utöver de en eventuell18+möten
inplanerade
till och med
verksamheten,
detta sammantaget
• Kartlägga och analysera hur grupperna
lokalöversyn
kan
ge.
Här
är
det
såmaj
månad.
Gruppen
kommer att
innebär
ett
behov
av
personalrekrytering
med funktionsnedsättning och med
med
ca
3-4
tjänster.
Dessa
förändutländsk
bakgrund
ser
ut
när
det
ledes personella besparingar som besöka Kråkbergsskolan i Sunderkostnadsneutrala för komgälleröver,
kompetens
i förhållande
ses
dessaoch
kommer
att till
kom-ringar
bynärsamt
Luleå kommun för att ta
munen.
arbetsmarknaden

municeras mot såväl politiken

• Undersöka
intresset av ledningsgrupp.
att bygga ett
det nya tjänstestället.
som kommunens
Kommuner
har möjlighet att uppfylla
partnerskap i regionen för fortsatt
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