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Kommunledningsgruppen 
Består av kommundirektör, förvaltningschefer och 
stödfunktioner. Gruppen möts varannan vecka och 
syftet är att samordna kommunens verksamheter 
och resurser.  

Nytt från kommunledningsgruppen 
 
Den 10 februari 2022 
 
 

Information till dig som medarbetare i 
Vindelns kommun med en sammanfattning av 
aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 
 

Bra att hitta på hemsidan 
 Styrande dokument  

 Personalrelaterat (mallar och blanketter)  

 Manualer för verksamhetssystem 

 Riktlinjer och rutiner 

Coronaläget i Vindeln, länet och landet  

 
 
Krisledningsgruppen har sammanträden 
med anledning av den ökade smittan i länet 
och kommunen. Hemsidan uppdateras 
löpande med den senaste informationen. 
 

Hävda restriktioner, covid-19 och återgång 
till arbetsplatserna 
Den 9 februari 2022 har regeringen beslutat 
om att avvecklingen av åtgärderna mot 
covid-19 påbörjas. Då tas bland annat krav 
på deltagartak och andra uttryckta 
deltagarbegränsningar, till exempel krav på 
avstånd mellan sällskap och storlek på 
sällskap bort. 
 
I Vindelns kommun och stora delar av 

Västerbotten har smittspridningen varit hög 
under de senaste veckorna. Det har medfört 
ett ansträngt läge för många av kommunens 
verksamheter. Många avdelningar har haft 
hög sjukfrånvaro och smitta har även 
konstaterats bland brukare och elever. 
 
För att minska risken för yttrerligare 
smittspridning ligger krisledningsgruppens 
beslut om hemarbete kvar fram till och med 
den 28 februari 2022.  
 
Krisledningsgruppen sammanträder 
regelbundet och omprövar besluten 
löpande.  
 
På krisledningsgruppens möte den 9 
februari 2022 beslutades att samltiga chefer 
uppdras att planera en succesiv återgång till 
arbetsplatserna efter den 28 februari 2022.  
 
Nu planerar vi tillsammans för hur vi 
utvecklar arbetsförutsättningarna genom 
kombinationen av arbete på arbetsplatsen, 
distansarbete och hälsofrämjande vanor. 
Din chef förbereder för den successiva 
återgången utifrån en riskbedömning och 
kommer att informera om vad som gäller 
framåt. Vi ska ta med oss det bästa från de 
senaste årens arbetssätt. Tänk på att du kan 
ta promenadmöten, även via skype eller 
telefon, för att minska stillasittande och 
risken för smittspridning. 
 
Även om pandemin har gått in i en ny fas är 
det dock fortfarande viktigt att stanna 
hemma om du inte känner dig fullt frisk 
liksom att ha god handhygien. 

https://www.vindeln.se/kommun-och-politik/kommunens-forvaltning-och-ekonomi/styrande-dokument
https://www.vindeln.se/personalsidor/blanketter
https://www.vindeln.se/personalsidor/service-och-stod
https://www.vindeln.se/personalsidor/riktlinjer-och-rutiner
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Svarsstatisik kommunens telefoni 

 
 
Under 2021 har uppföljningen av 
kommunens svarsstatisitk aktualiserats på 
grund av vår låga svarsfrekvens.  
 
Statistiken för december 2021 visar att vi 
fortsatt ha mycket låg svarsfrekvens och vi 
måsta alla ta ett ansvar för att förbättra 
statistiken.  
 
Vad kan du som medarbetare göra för att 
förbättra svarsstatistiken: 

- Kontrollera dina sökord i CMG 

(interna telefonkatolgen) så att 

växeln kopplar samtal till rätt person 

- Säkerställ att din telefon inte är 

vidarekopplad till en annan telefon 

- Koppla bort telefonen om du är på 

ett möte eller om du inte kan svara i 

telefonen.  

- Ta hjälp av Mariana i Umeå för att se 

över om din verksamhet eller din 

personliga anknytining är i behov av 

ytterligare funktioner, till exempel 

köfunktion.  

Kontaktuppgifer till Mariana: 
E-post: mariana.gustafsson@umea.se  
 

Ny förskoleavdelning - Galaxen 
Under hösten 2021 öppnade en ny 
förskoleavdelning i Vindelns kommun. På 
grund att lokalerna ännu inte var 
färdigställa fick avdelningen hålla till i 
tillfälliga lokaler. I mitten av januari 2022 
fick avdelningen tillgång till sina nya lokaler 
på Solhaga. Inom kort kommer en 

presentation av den nya avdelningen finnas 
tillgänglig på kommunens webbplats. 
 

Visionsarbete 

 
 
Vindelns kommun arbetar fortsatt med 
framtagandet av kommunens nya vision. 
Vår gemensamma framtidsvision är en 
angelägenhet för alla oss som bor och 
verkar i Vindelns kommun. Därför är våra 
medborgares åsikter och synpunkter 
viktiga. Under hösten 2021 genomfödes ett 
antal möten i olika delar av kommunen för 
att lyssna in medborgares synpunkter och 
åsikter.  
 
Materialet som vi nu samlat in från dessa 
möten kommer att bearbetas av en 
kommunikationsbyrå som tar fram några 
olika förslag till vision för Vindelns 
kommun. De olika förslagen kommer att 
presenteras på kommunens hemsida och 
medborgare får möjlighet att rösta på sin 
favorit, omröstningen kommer att vara 
rådgivande till Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 

mailto:mariana.gustafsson@umea.se

