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Nordmalings kommun anställer ny socialchef
I februari tillträder en ny socialchef i Nordmalings kommun. Det blir Ann-Sofie Appelblad,
tidigare avdelningschef i Vännäs kommun, som tar sig an uppdraget efter avgående Kerstin
Asplund.
Den 1 februari påbörjar Ann-Sofie Appelblad sin anställning som ny socialchef i Nordmalings
kommun. Detta eftersom nuvarande socialchef Kerstin Asplund går i pension. Ann-Sofie kommer
närmast från en tjänst som kvalitetsledare inom socialförvaltningen i Vännäs kommun. Hon har god
erfarenhet av socialtjänsten efter att ha haft olika chefsbefattningar inom äldre- och handikappomsorgen i Umeå
och Vännäs ko mmuner.

-

Jag kände för att jobba i en liten kommun och då kändes det som en rolig utmaning att arbeta i
Nordmaling. Det känns spännande att få prova en ny befattning och att gå in och lära känna
socialtjänsten i en annan kommun.

Ann-Sofie Appelblad är 49 år och bor i centrala Umeå. Hon trivs i olika sammanhang där hon får
träffa människor, både i arbetet och på fritiden. Några av hennes intressen är musik, film, böcker och
att umgås i olika sociala sammanhang.

-

Jobbet som socialchef känns intressant och jag ser många spännande utmaningar som jag
kommer att ha i mitt arbete. Anledningen till att jag sökte tjänsten är att jag ser en möjlighet
till utveckling för min person och i mitt yrkesliv. Jag tror också att mina kunskaper och
erfarenheter kan vara något som jag kan bidra med i jobbet inom socialtjänsten i Nordmaling,
säger hon.

Ann-Sofie vill bland annat arbeta med att stärka och utveckla kvaliteten inom verksamheterna. Hon
sätter stort värde i är att hitta en bra samverkan och dialog med de chefer som leder verksamheterna.
-

En av de mest stimulerande arbetsuppgifterna är att leda och utveckla verksamheten
tillsammans med medarbetare, säger Ann-Sofie Appelblad.

- Ann-Sofie är kompetent och har erfarenhet av både ledarskap och socialförvaltningens verksamheter
från olika kommuner. Vi är också just nu inne i ett viktigt utvecklingsarbete, ett arbete som vi vet att
hon kommer att driva vidare på ett bra sätt, säger Ann-Christin Fjellman, personalchef.
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