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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
Stig kommer att fungera som ar-

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

Företaget Yokohama testar däck på Arctic Falls anläggning. Foto: Peter Lundberg.
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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 fritid informerar
Barn- och utbildningsenheten
informerar
Vid Parkskolan, Vidsel skola och TimmerLokalerna vid Bygg- och anläggningsFritid & kultur
Genomförda aktiviter under sommaren:
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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.

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.
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Socialtjänsten informerar

Socialtjänstens många olika verksamheter
är i behov av ett stort antal vikarier för att
klara verksamheternas ansvar mot kund
dygnet runt. Verksamheterna har fungerat
på ett tryggt och bra sätt under sommaren.
Behovet av vikarier ökar för varje år. En del
sena avhopp av vikarier samt sjukskrivningar har försvårat planeringen. Verksamheterna beskriver att vikarierna gör ett väldigt
gott arbete, de är flexibla och ansvarsfulla.
Inom vissa verksamheter har sjukfrånvaron
varit hög och samtidigt så är tillgången på
vikarier under sommarmånaderna knapp.
Detta har inneburit att både vikarier och
ordinarie personal har jobbat extra samt att
övertiden ökar.
Trots avsevärt minskade vårdplatser på
lasaretten under sommaren har vi klarat att
ta emot de medicinskt utskrivningsklara.
De akuta platser kommunen har haft till
förfogande, har inte nyttjats.
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Omsorgen om funktionshindrade
Behovet av omsorg och stöd ökar inom LSS
verksamhetsområde. Det är främst inom
den dagliga sysselsättningen och fritidsverksamheten där fler personer är aktuella
för omsorg och stöd, men även behovet av
fler lägenheter i gruppboende ökar inför
framtiden.
Ensamkommande ungdomar
Regeringen har gett Migrationsverket i
uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för
att underlätta införandet av ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn
per den 1 januari 2017. Uppdraget avser
att säga upp samtliga överenskommelser
mellan Migrationsverket och kommunerna
avseende mottagandet av ensamkommande
barn. För att det nya systemet ska kunna
träda ikraft den 1 januari 2017 behöver det
nuvarande systemet avvecklas. För Älvsbyns
del kommer nuvarande överenskommelser
att sägas upp 2017-03-31. Syftet med nytt

ersättningssystem är att det finns behov
att förenkla dagens regelverk, dämpa
kostnadsutvecklingen samt att minska den
administrativa bördan både för kommuner
och för Migrationsverket.
Dagens system med överenskommelser
och avtal med Migrationsverket samt de
ersättningar kommunerna får för att ingå
överenskommelser om mottagande tas bort.
Redan idag är mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar obligatoriskt
Pimpelfiske
för landets kommuner
enligt en nypå Piteälven
fördelningsmodell. Vidare kommer en ny
ersättningsmodell att införas som bygger på
en fast schablondel samt en rörlig del som
bygger på kommunens beräknade andel
av mottagandet enligt Migrationsverkets
anvisningsmodell.
Mottagandet av ensamkommande barn
och ungdomar har avsevärt minskat under
2016, till och med augusti månad har 3
ungdomar tagits emot. För närvarande
finns totalt 54 ungdomar på boenden samt
10 ungdomar i 18+ verksamheten.
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