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Varumärken i flera nivåer - Av SveriOm Älvsbyn, Älvsbybladet.
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beräknas klar för antagande
2014.
över 100 000 invånare växer generellt
satsningar
har under
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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.

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

I samband med sommarens värmeSkolövergripande
bölja har kommunens friluftsbad varit Skolinspektionen genomför en navälbesökta. Pålsträsk, tillsammans med tionell riktad tillsyn mot de 30 kommuner i landet som procentuellt tar
Lillstrand och badplatsen i Korsträsk,
emot mest asylsökanden. Älvsbyns
har samlat flest besökare.
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Två större lägerverksamheter, dansdessa.
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&
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första
förhandlingen
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Pimpelfiske
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med
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och Anna som biståndshandläg- arbetsbrist inom socialtjänsten.
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stödjer har vardera samlat fyrtiotalet
gare. Arbetsterapeuter-na Inga Detta är konsekvenser av de beför att få kännedom om dessa, men
ungdomar från länet.
och Monica kommer att ta över också
sparingskrav
som finns
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hur skolan hanterar
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Andra
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2009.
barn och vilken typ av stöd som finns.
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man fick besöka sju konstnärer i sin
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har
till årsskiftet, då en utvärdering ochOmsorgen
funktionshindrahemmiljö.
skickats in till Skolinspektionen den
ska göras för att bestämma om vi 8:ede
augusti. Den 21:a augusti kommer
Det som utmärkt sig inom föreningsska permanenta verksamheten i Skolinspektionen
Behovet av till
boende
sysselÄlvsbyn och
för upplivet i sommar är främst ÄMS med
denna form.i rallycross, Älvsby flyg- följning
sättning
funktionshindrade
är
av denför
riktade
inspektionen.
SM-tävlingar

Socialtjänsten
informerar
onsdagsloppisarna som blivit enormt
populära. Vänskapsföreningen har

Individochmed
familjeomsorg
tillsammans
SMÄKK och andra
arrangörer bjudit på Fokus
varierande
Nyhetsmagasinet
harungjort
derhållning
allt från traditionellt
en
ranking med
av Sveriges
290 kommidsommarfirande,
paltfest, internamuner
ur integrationssynpunkt.
tionell matfest, barnkalas och en bred
Älvsbyn
finner vi på 35:e plats. Inte
och varierande musikalisk underhållilla!
ning av artister.

Festival X, som arrangerades av fyra
Äldreomsorgen
gymnasietjejer, genomfördes i samFrån
och med 1 april startar vi den
band med Knalledagshelgen. Artisternya
fördelningen
arbetsuppna som
framträdde påav
festivalen
bjöd
gifter
inom
hemtjänsten.
Åsa och klubbs 50-årsfirande, Nybyns IK 70akut. Vi försöker hitta lösningar!
på ett brett spektra av musikaliska
Redaktör/foto:
Peter Lundberg
genrer.
Festival att
X planeras
av ungdooch sist
minst ÄIF
tjejersden Förskola
Stig
kommer
fungera
som ar- årDen
2 men
aprilintegenomfördes
mar för ungdomar.
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framgångar i fotboll.

Sommarförskola
har bedrivits hela
Ansvarig utgivare:
Magnus Nordström
www.alvsbyn.se

sommaren med sammanslagning av
förskolorna vid tätorten under veckorna 27-31. Sommarförskolan har
fungerat bra under sommaren.

ningarna ett godkänt resultat, trots att läsåret 13/14 84,2% (rikssnittet förra
vi inte uppnår de politiska målen om
året var 76,6%). Antal 1:a hands söett meritvärde om 215. Skillnaderna
kande är färre än tidigare år.
mellan pojkar och flickors meritvärde
är fortfarande stort men det riktade
Barn- och familjeenheten (BoF)
kostnaderna för skolskjutsarna till Projektgrupp ”Ny skola”
arbetet med bland annat entreprenöUnder våren och sommaren har en
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ochplus
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dryga 900 tkr, sammantaget utgårledningar
som skall
fram
underlag
hemmet.
Detta
innebär
att
ett
behov
Gymnasieskolan
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SommaBehörighet
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I gruppen ingår,finns.
på beslut
av KS:
ren har för övrigt varit lugn och inga
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elever i kommunen som har skol- Kommunalråd, ordförande i BarnLVU ärenden har genomförts.
som slutfört sin utbildning inom 3
skjuts.
och utbildningsnämnden, oppooch
4 år har också ökat och var för
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Grundskolan
Denrekryteringar
nya enhetschefen
barnDe
som behövtstill
göras
och
familjeenheten,
Karin
Lundinför kommande läsår har genomförts
berg-Bergstedt,
började
sin tjänst
och
samtliga vakanser
är nu åtgärdade,
förutom
i VidselTills
där det
finns kommer
en vaden 1 april.
vidare
kans
för
lärare
i
idrott
och
hälsa.
MeKarin att ha sitt kontor på IFO.
Nya
ritvärdet läsåret 13/14 var för Älvåkra
lokaler för enheten söks för närskolan 202 och Vidsel 204. Något
varande
och enheten
lägre
än fjolåret
men efter kommer
förutsätt- 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 tjänsteplaceSommaren
har läsår.
fungerat
bra ute
i de
rad till nästa
Vidare
kommer
olika
har
viss verksamheterna.
personal att fåPersonalen
byta rektorsgjort
ett
mycket
bra
jobb
i
värmen
område, detta beror på att den
och brukarna har blivit väl omhänderaktuella behörigheten behövs vid
tagna i den extrema värmen. Många
det nya har
tjänstestället.
anhöriga
haft kontakt med perso-

sitionens representant centerparBudget
tiet, kommunchef, skolchef, rektor
Eftersom det kan förväntas ett vid Lekenskolans rektorsområde,
framtida ekonomiskt läge betyd- lärarfacken, skolledarna och komligt sämre än dagens, arbetar skol- munal. Projektgruppen har träfledningen med olika besparings- fats en gång och har ytterligare tre
åtgärder utöver de en eventuell möten inplanerade till och med
har
fått arbeta en kan
del extra
för att
från
och med
13/8. Elinkommer
har
lokalöversyn
ge. Här
är klara
det så-besök
maj
månad.
Gruppen
att
avledes
en rimlig
bemanning.
Inom
samttidigare
arbetat
som
chef
inom
särskilt
personella besparingar som besöka Kråkbergsskolan i Sunderliga
harkommer
vikariesituatiohemtjänsten
sesverksamheter
över, dessa
att kom-boende
bynsamt
samtinom
Luleå
kommuni för att ta
nen fungerat mycket bra, en samlad
Luleå. Hon har i sina studier i betemuniceras mot såväl politikenendevetenskap
del av deras
projektarbete med
bedömning visar att det generellt har
bland annat skrivit en
som
kommunens
ledningsgrupp.
nya
skoloch
förskolemiljöer.
varit duktiga och ansvarsfulla vikarier. forskningsrapport om anhörigstöd.

Socialtjänsten informerar

nalen och varit oroliga för sina anhöriga
över hur de klarar av värmen.
Lokalutredning

Kön till särskilt boende är fortsatt
lång, i dagsläget finns 18 personer
Lokalutredningen
är presenterad
Inom
hemsjukvården och
korttidssom väntar på en särskild boendeplats.
för politikerna
i kommunstyrelverksamheten
har trycket
varit stort.
Bemanningen
bland
sköterskor har
Elin Suup, Luleå, är ny anhörigstödsen, Barn- och
utbildningsnämnvarit
snäv,
vilket
har
inneburit
att
de
den samt för några av partierna. jare/ansvarig för förebyggande hem-

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
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