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tjänst

Får böter för
felaktigt ljus

Norsjö
XX
Eva Nyström Edefjäll, socialchef:
– Vi har fullbemannat, men jag har märkt av att det blir färre och färre sökande till tjänsterna. Vad det beror på vet jag inte, men det kan ha att göra
med att vi har nära till en stor kommun, att utbildade söker tjänster där i stället. Vi har haft hög omsättning på personal, och i samtal har det kommit fram
att vi tappar många av de anställda till Skellefteå. De kanske börjar i Norsjö för
att det är lättare att få jobb här, och när de börjar bli mer fullfjädrade har de
chans att få jobb i staden de bor i och slipper pendla.

XX
Skellefteå. Mörkt
och dimmigt, sa bilisten.
Mörkt och stjärnklart, sa
polisen. 500 kronor i böter, säger tingsrätten.
Bilisten erbjöds böter
efter att ha använt halvljus och dimljus samtidigt men vägrade acceptera, varpå ärendet
hamnade i domstol.
Mannen känner till
bestämmelserna men
tyckte att ljusalternativet
var lämpligt i det väderoch siktförhållande som
rådde.
Skellefteå tingsrätt
konstaterar att reglerna
är tydliga och att bilisten
bröt mot dem.

I korthet
XX
Storuman. Björn
Ferry blir Storuman
Energis telefonröst.
Han berättar om sitt
tävlingsliv och att 30
OS- och VM-guld tagits av idrottare från
lilla Storuman, hittills.
XX
Umeå. Åsa Jonsson har utsetts till
ny chefsåklagare på
åklagarkammaren i
Umeå. Hon börjar sin
nya befattning den 8
december och kommer närmast från en
befattning som kammaråklagare på åklagarkammaren i Umeå.

Onykter bilist
på helt fel väg
XX
Umeå. Umeåkvinnan
körde på fel sida vägen,
över en gång- och cykelbana och kolliderade
med ett träd.
Hon visade sig ha 1,76
promille under körningen
i somras i en grannkommun till Umeå. Tingsrätten kunde dömt henne
till två månaders fängelse men väljer nu skyddstillsyn med 60 timmars
samhällstjänst.
Kvinnan ska också gå
ett av kriminalvårdens
program och fullfölja en
påbörjad vård som på
kvinnans eget initiativ
startade efter det som
inträffade i somras.

Krister Stenlund

Skellefteå
XX
Staffan Näslund, socialchef:
– I dag har vi inga vakanser. Det är oftast en
utmaning att rekrytera,
men eftersom universitetet haft en socionomutbildning på orten tidigare har vi ändå många
sökanden som är utbildade till tjänsterna.

Vindeln
XX
Karina Wahlberg, biträdande socialchef:
–Just i dag ser det bra
ut, men generellt är det
stor omsättning på personal. Det är inte bara
socialsekreterare med
erfarenhet som är svåra
att få tag på, utan även
enhetschefer.

Robertsfors
XX
David Grahn, socialchef:
– Vi har en närhet till Umeå som vi mår
väldigt bra av. Vi har nyligen tittat över en
tioårsperiod och har sett att vi inte har särskilt stor personalomsättning. Det vi kan se
är en skillnad på erfarenhet hos de som söker. Det är större konkurrens om socionomer i dag, en större arbetsmarknad.

Nordmaling
XX
Ann-Sofie Appelblad, socialchef:
– Det är bemannat på alla tjänster, men det är svårt att
få tag på erfaren personal. Eftersom vi är en kranskommun
kommer det hit nyutexaminerade socionomer som jobbar ett
tag men sedan lockas till Umeå för kanske specialisttjänster.
Jag jobbade i Vännäs förut, och såg samma fenomen där.

munerna, där det är långt till utbildningarna.

har statusen försvunnit”
att minska på omsättningen av personal.
– Vi har börjat göra insatser med ett kortare introduktionsprogram för våra
nyanställda förra hösten.
Nu har vi också startat ett
mentor- och adeptprogram,
men det står klart att det
behövs ytterligare stöd, säger Nanna Forsgren.

Tuffaste jobben
Trots att Umeå är en stor
stad med en omedelbar
närhet till socionomutbildningarna liknar läget
det som är i de mindre kommunerna.
Det är de oerfarna som

söker tjänsterna på barnavårdsenheten.
En utveckling som blivit
det motsatta jämfört med
när Nanna Forsgren själv
började som socialsekreterare 1994.
– Då var det status att arbeta med barn och föräldrar, eftersom det är de tuffaste och svåraste arbetsuppgifterna. I dag har den
statusen tyvärr försvunnit,
säger hon.
I stället har barnavårdsärenden blivit något man
börjar karriären med i stäl-

let för något man har som
mål att nå upp till. Något
som innebär en tung start
i yrkeslivet för många nyutexaminerade.
– Det är en svår fråga hur
man vänder på den utvecklingen. Men det finns fortfarande de som brinner för
att få arbeta med barn och
familjer. Vi måste få dem
att känna att jobbet är roligt och själva vara bättre
på att ge dem ordentliga
introduktioner till arbetet, säger Nanna Forsgren.
Emma Eriksson
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Nils Widing

135 000
XX
Inför höstterminen 2014 sökte så många till högskolan för första
gången. 43 procent blev antagna till en utbildning vilket innebär att andelen
antagna fortsätter att minska. Störst konkurrens om platserna var det på utbildningarna till psykolog, veterinär och läkare. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB.

Måste ha 39
graders feber
XX
Nyheter. Anställda på
Scandlines måste ha mer
än 39 graders feber för
att få stanna hemma på
grund av sjukdom, skriver Helsingborgs Dagblad (HD).
– Vi får inte den sjukskrivning vi behöver, säger en person som också
uppger att flera vittnar om att de anställda
tvingas jobba trots feber,
ryggskott och influensa.
Scandlines godkänner
enbart sjukintyg från den
egna hälsovården för att
betala ut sjukersättning,
detta enligt HD.

”

Nils Widing

Folkets hus i Umeå ska fyllas med dans.
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Det går som en dans i helgen
XX
Umeå. Den 20–23 november anländer internationellt erkända danslärare till Umeå för en
intensiv lindy-hop-helg. I
helgen arrangerar swingdansföreningen Swingum höstens upplaga av
Swingum Summit.
Arrangemanget bjuder

på bland annat introduktioner till solo-charleston
och hur man stjäl någons
partner på dansgolvet,
men framför allt på lindy-hop-kurser för både
nybörjare som erfarna.
Platsen är Umeå Folkets
hus.
Nils Widing

Att det var så många
kom som en överraskning.

Håkan Carlstrand, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten (Hav), om att varje
år betalar 1,6 miljoner fritidsfiskare omkring fem miljarder kronor för sin hobby. Abborren är den mest fångade fisken i både söt- och havsvattenområdet. Den årliga
totala fiskefångsten beräknas till 16 000 ton.

Unga fotografer utforskar
XX
Umeå. Tre förskoleklasser i Umeå kommun fått utforska sin närmiljö med fotografi. Projektet avslutas
med en utställning med elevernas egna foton av sina
utvalda platser. Utställningen med elevernas egna bilder pågår den 21 november till den 14 december 2014
i kulturhuset Väven i Umeå. Vernissage måndag 24 november 10.00.
Nils Widing

Det ska börjas i tid.
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