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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 15 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  

 
 

Hävda restriktioner, covid-19 och återgång 
till arbetsplatserna 
Sveriges regering har föreslagit att ändra 
klassificeringen av covid-19 i 
smittskyddslagen. Förändringen innebär att 
covid-19 inte längre ska klassas som en 
samhällsfarlig sjukdom. 
 
I Vindelns kommun och stora delar av 
Västerbotten har smittspridningen under 
den senaste tiden fortsatt varit hög. I 
majoriteten av fallen har dock allvarlig 
sjukdom uteblivit, särskilt om personen 
varit vaccinerade.  
 
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. 
 
Flera av kommunens verksamheter behöver 
dock fortsatt vidta särskilda rutiner och 
använda skyddsutrustning för att minska 
risken för smittspridning i verksamheten.  
 

Utvärdering av kommunens arbete kopplat 
till pandemin 
Krisledningsgruppens arbete kopplat till 
Coronapandemin avses att inom kort 
avvecklas. Innan insatsen avslutas ska en 
utvärdering skickas ut där du som 
medarbetare har möjlighet att lämna 
synpunkter på kommunens hantering av 
pandemin.  
 
Om situationen skulle förvärras aktiveras 
självklart kommunens krisledningsgrupp 
igen.  
 

Information om kriget i Ukraina  
På kommunens hemsida finns information 
om kriget i Ukraina samt länkar till andra 
myndigheters hemsidor som ger mer 
information om läget.  
 

Inventering av tillfälliga boendeplatser för 
flyktingar 
På kommunens webbplats finns 
information om kommunens inventering av 
tillfälliga boendeplatser för flyktingar.  
 
 

 

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
https://www.vindeln.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker---krisinformation/kriget-i-ukraina
https://www.vindeln.se/nyheter/nyhetsartiklar/2022-03-15-vindelns-kommun-oppnar-upp-boendeplatser-for-ukrainska-flyktingar
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Kartläggning av medarbetares bild av 
arbetsgivaren 
Vindelns kommun står inför en ökad 
utmaning att attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare. Samtidigt har vi en 
ökad efterfrågan på service och 
välfärdstjänster från medborgarna. En 
viktig förutsättning för att vi ska kunna 
bedriva all verksamhet är att vi har 
medarbetare med rätt kompetens och 
engagemang. Vi behöver därför sträva efter 
att vara en attraktiv arbetsgivare där alla 
medarbetare trivs och mår bra.   
 
HR-avdelningen har påbörjat ett arbete 
med att kartlägga medarbetarnas bild av 
Vindelns kommun som arbetsgivare. I 
början av 2022 skickades en enkät ut till 
alla medarbetare med en e-postadress och i 
slutet av februari presenterades resultatet 
av enkäten för kommunledningsgruppen.  
 
Nu fortsätter arbetet med att forma 
arbetsgivarvarumärket. När nulägesbilden 
är klar är nästa steg att forma en vision och 
en målbild för hur arbetsgivaren vill 
uppfattas av medarbetare och andra. 
 

Årsredovisning 2021 för Vindelns kommun 
I Vindelns kommun var budgeten för 2021 
att kommunen skulle gå med drygt 7,7 
miljoner kronor i överskott.  
 
Kommunallagen säger att kommuner ska 
budgetera för att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna, för att kunna hantera 
svängningar i konjunkturen och i 
verksamheten. Överskottet förbättrar 
kommunens ställning och organisationen 
slipper låna till investeringar. 
 
Det preliminära resultatet visar på att 
Vindelns kommun gått med totalt + 26,9 
mkr i överskott, vilket är en avvikelse mot 
budget med + 19,2 mkr. 
 
På kommunens hemsida finns mer 
information om kommunnes resultat samt 
en beskrivning av vad kommunen kan 

använda överskottet till.  
  

Förslag om ny politisk organisaiton 
Kommunfullmäktige fattade den 1 mars 
2022 ett inriktningsbeslut om införandet av 
en ny politisk organisation från och med 
nästa mandatperiod som inleds den 1 
januari 2023.  
 
Förslaget innebär att socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden upphör. 
Ansvaret för deras verksamheter läggs 
istället på kommunstyrelsen. Det ger 
förutsättningar för politiken att lättare få ett 
helhetsperspektiv över kommunens 
verksamheter samt snabbare och enklare 
kunna leda och fördela resurser.  
 

Lönerevision 
Årets lönerevion pågår för fullt. Planen är 
att de flesta nya löner ska betalas ut från 
och med maj månad 2022.  
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  
Under slutet av året 2022 gick kommunens 
enkät om hålbart medarbetarengagemang 
ut (HME-enkäten). Totalt svarade 409 av av 
kommunens medarbetare enkäten. Det 
utgör cika 71 % av de tillfrågade 
medarbetarna. Just nu pågår arbete att 
utvärdera svaren i verksamheterna och på 
chefsforum i maj kommer arbetet att följas 
upp. 
 
Inför årets enkät hoppas ledningsgruppen 
att alla medarbetare gör sin röst hörd och 
svarar på enkäten. 
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 

https://www.vindeln.se/nyheter/nyhetsartiklar/2022-03-03-vad-betyder-det-ekonomiska-overskottet-i-vindelns-kommun

