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sett tillsyn och kontroll av kommunal verkDen 2 april genomfördes den samhet där verksamheterna precis som privata verksamheter också måste betala avgift.

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
Stig kommer att fungera som arSida 1 av 2
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Rättelse av fastighetskartan i Korsträsk
sering pågår fortfarande och rekrytering sker
långtidsvikariat i väntan på en stadigvarande
Lantmäteriets fastighetskarta i Korsträsk
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Lantmäteriet för rättelser som sker med hjälp Vux avseende APL-platser för usk-studerande den nya regeln. Allmän visstidsanställning
den
1 april.data.
Tills
kommer ochdessa
kostnader
nästan
för sällan
uppförandet
en ny skola.
av kommunens
Detvidare
finns på många
elevernas
senare erbjudande
inför 5,4
som-mkr.används
och då främstav
vid introdukhåll
stora
brister
i
Lantmäteriets
digitala
och anställningar
sompå
extraresurs.
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya marjobb.
per läsår. I dagsläget är det 158tioner
I gruppen
ingår,
beslutI av KS:
fastighetskarta, vanligen är det större brister
Tillgången på vikarier för korttidsfrånvaro
och med den låga förekomsten av AVA är det
lokaler
för enheten
för att
när- ligger
elever
som
harIT-avskol-sannolikt
Kommunalråd,
ordförande
BarnRekrytering
En
annan
är att
vi
på
utanför tätorterna
och det gårsöks
inte alltid
stadigti kommunen
påfördel
samma nivå
som
tidigare,
att det endast i sällsynta
fall skerien
lita
på
kartor
som
finns,
exempelvis
på
nätet.
vikariebehovet
är
även
det
i
stort
sett
oförkonvertering
av
en
allmän
visstidsanställning
varande
och
enheten
kommer
att
skjuts.
och
utbildningsnämnden,
oppoKommunens ekonomichef, Mats delningen lättare kan planera och
Det är inte ovanligt
att fastighetsgränserna
är ändrat. Utmaningar som finns gäller främst
enligt den nya regeln.
lokaliseras
utanför
kommunhuset
Björk,
sagt
följa
ärenden. Det
är därför sitionens representant centerparmer änhar
30 meter
fel.upp sig och rekry- att
hitta upp
sjuksköterskevikarier
samt vikarier,
men i kommunens
lokaler. KomBudget
utbildning,
till grundskolan
teringen
av hans efterträdare
har oavsett
mycket
bättre,
både för och
digdåsom tiet, kommunchef, skolchef, rektor
framför
allt
till
högstadiet.
mande
läsårs
tjänsteplanering
Eftersom och
det för
kanossförväntas
ett vid Lekenskolans rektorsområde,
startats
upp. Rekryteringen kom- användare
på IT-avdelBemanningsenheten
För närvarande finns 24 personer vars
är
påbörjad
och
kommunicerad
framtida
ekonomiskt
läge
betydmer
at genomföras
avgång
ettoch
rekryningen, att duövergått
anmäler
ärenden lärarfacken, skolledarna och komSommarrekryteringen
är i full
det
vikariatanställning
till enin
tillsvimed
facken
inom
ramen
för
Fas
ligtoss
sämre
än
dagens,
arbetar
skol- munal. Projektgruppen har träfhar i år sökt ca 310 personer
hittills. Annondareanställning.
Dessa
personerför
bemannar
teringsföretag.
Förhoppningsvis
till
digitalt
istället
att ringa.

2009 #03

Kommungemensam information

05. I nuläget
är det
1.5 åa av fast
kommer
vi ha en
ny ekonomichef
personal
som
inte
är
tjänsteplacepå plats innan semesterperioden.
rad tilluppsägningstiden
nästa läsår. Vidarekommer
kommer
Under
viss
personal
att
få
byta
Mats att slutföra ett stortrektorsantal
område,
detta
beror
på
att
den
ärenden som han är ansvarig för.
Fritid
&
kultur
aktuella
behörigheten
vid
Fram
till och
med att en behövs
ny ekonoFöljande
aktiviterer
är planerade inför
det
nya
tjänstestället.
michef rekryterats kommer Gunil-

ledningen med olika besparings- fats en gång och har ytterligare tre
åtgärder
utöver de
eventuell
Hur
du anmäler
in en
ärenden
till möten inplanerade till och med
lokalöversyn
kan
ge.
Här
är
det
så- maj månad. Gruppen kommer att
Help Desk hittar du på Personalsiledes
personella
besparingar som besöka Kråkbergsskolan i Sunderdan
under
IT.
ses över, dessa kommer att kom- byn samt Luleå kommun för att ta
Skolövergripande
och återredovisade
senast med
municeras mot såväl politikenska vara
delåtgärdade
av deras
projektarbete
Information
Skolinspektionens
regelbundna tillsyn av
den 31 oktober 2016.
som
kommunens
ledningsgrupp.
nya skol- och förskolemiljöer.
Älvsbyns
kommun
är genomförd
och de om
Nu
kan
ni tipsa
utomsocknes

Barn- och fritid informerar
sommaren 2016:

la• Lundin,
administrativ
vara
Älvsbyns kommun
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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
Stig kommer att fungera som arSida 12 av 2

bostadsanpassningen.
Föränd- för 2009.
Grundskolan, grundsärskola, förskoleklass
ringen kommer att gälla på prov och fritidshem
att skillnaderna
till årsskiftet, då en utvärdering Skolinspektionen
Omsorgenkonstaterar
om funktionshindramellan
pojkar
och
flickor
som
klarar kunska göras för att bestämma om vi de
skapskraven skiljer sig åt med 20 %. Vidare
ska permanenta verksamheten i konstaterar
Behovet
av88boende
och
man att
% av eleverna
är sysselbehöriga
till gymnasieskola
vilket i nationell
denna form.
sättning
för funktionshindrade
är
jämförelse anses som god då denna siffra är
akut.
Vi
försöker
hitta
lösningar!
77 %. Man konstaterar också att Älvsbyns
Redaktör/foto:
Peter Lundberg
Den 2 april genomfördes
den kommun
på en tioårsperiod både har stigande kunskapsresultat
och högre meritvärde.
Ansvarig utgivare:
Magnus Nordström

www.alvsbyn.se

grundsärskolan och fritidshemmen behöver
Gymnasieskolan/vuxenutbildningen
I gymnasieskolan och vuxenutbildningens
resultaten tydligare framgå i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete framkommer
kvalitetsarbete. För grundsärskolans elever
vid inspektionen att rutiner för hur arbetet
ska huvudmannen i delegation till ansvarig
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ska
läsa
ämnen
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Projektgrupp
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ämnesområden, detta finns idag inte reglerat
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underlag
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per
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efter
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till vuxen-i Barnattelever
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Häri skol-Ytterligare
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Kommunalråd,
ordförande
utbildningen är att kommunen aktivt måste
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Barn- och utbildningsenheten informerar
Personal
Den nya enhetschefen till barnoch familjeenheten, Karin Lundberg-Bergstedt, började sin tjänst
den 1 april.systematiska
Tills vidare
kommer
Huvudmannens
kvalitetsarbete
gällande
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05. I nuläget är det 1.5 åa av fast
personal som inte är tjänsteplaceChefsrekrytering
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vid
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anställd som platschef för jobbförmedlingen

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
Arbete
och integrationkan ge. Här är det så-medmaj
funktionsnedsättning
samt kvinnor
och att
lokalöversyn
månad. Gruppen
kommer
Projektet KOFA – Kompetens för alla är ett
män som är nyanlända invandrare. Delmål
ledes personella besparingar somär attbesöka
Kråkbergsskolan i SunderEuropeiskt Socialfondsprojekt (ESF) som
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ses över,
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byn samt
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2015 kommer
och pågår tillatt
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inom målgrupaugusti
2018.
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pen,
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municeras mot såväl politiken del av deras projektarbete med
mellan 3 kommuner. Piteå kommun är
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som kommunens
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nya skolprojektägare
och övriga projektpartners
är
samverkan
mellanoch
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Socialtjänsten informerar

Work For You i Luleå är anställda sedan
mars
månad. Vidare är Eva Engman anställd
Lokalutredning
som enhetschef inom omsorgen om funkLokalutredningen
ärmaj
presenterad
tionshindrade
från och med
månad. Eva
arbetar
för närvarande som
chef för personlig
för politikerna
i kommunstyrelassistans.

sen, Barn- och utbildningsnämnden samt för några av partierna.
Äldreomsorgen
Mer underlag är begärt av politiDen
föreskriften om
kentidigare
så attföreslagna
ett fullständigt
beslutsbemanning samt biståndsbedömning (SOSF
underlag
finns boenden
inför kommande
2012:12)
på särskilda
blir inte av.
Därmed
frångår
man den
tidigare detaljstyrpolitiska
beslut.
Förutom
lokalfråningen och byråkratin, istället ska de äldre
gor görs också en översyn av skolpå särskilda boenden få omsorg enligt sina
skjutsarna
i syfte
attbeslutat
undersöka
behov.
Regeringen
har därför
om
en
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i
socialtjänstförordningen
utan
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också
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15/4-16
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besparingar.
dagsläget
uppgår
ett
förtydligande avI ansvaret
om att det
ska
finnas tillgång till personal dygnet runt som
utan dröjsmål kan uppmärksamma om en
boende behöver stöd och hjälp. Varje kommun har ett ansvar att se till att man lever
upp till detta krav. Kommunerna måste
organisera sitt arbete enligt de äldres behov.
Ibland kan till exempel larm och annan
teknologi säkerställa att äldres behov av hjälp
snabbt uppmärksammas. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att inleda
ett arbete med att stötta kommunerna i deras
arbete med att hitta effektiva arbetssätt som
höjer kvalitén på de särskilda boendena ytterligare. SKL kommer att tillsammans med
föreningen Sveriges Socialchefer, Famna och
Vårdföretagarna ta fram rekommendationer
för kommunernas bedömningar av äldres behov, för schemaläggning och användande av
ny teknik. Målet är att rekommendationerna
ska kunna användas från och med 2017.
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Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun
och Arbetsförmedlingen. Övriga samverkansaktörer är NLL/Vuxenpsykiatri i Piteå, samordningsförbundet Skellefteå –Norsjö, Activus Piteå, Piteå Entreprenörerna och HSA
Piteå. KOFA är ett projekt som riktar sig
till personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga och nyanlända
invandrare – två grupper med stora problem
att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns
ett behov att jobba med nya metoder och
lägga ökat fokus på dessa målgrupper.
Målsättningen med projektet är högre
sysselsättningsgrad bland kvinnor och män

ojämställdhet och annan diskriminering på
arbetsmarknaden. Två projektanställda - arbetskonsulenter jobbar med deltagare i projektet och erbjuder ett starkt stöd både för
deltagare i projektet och arbetsgivare (både
inom privat och offentlig sektor). Arbetskonsulenterna utför bland annat arbetsplatsanalyser för att få en så bra matchning som
möjligt mellan deltagare, arbetsplats och
handledare. Vidare erbjuds språkhjälp till
deltagare på arbetsplatsen samt handledarstöd till arbetsgivare.
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