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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 1 juni 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 

 
Rösta fram Vindelns kommuns nya vision 
2022-2030 
Sedan hösten 2021 har arbetet med 
framtagandet av en ny vision för Vindelns 
kommun pågått.  
 
Under hösten 2021 genomfördes ett antal 
workshops i bland annat Vindeln, 
Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele. 
Allmänhet var inbjudna och gavs möjlighet 
att lämna input till arbetet med 
framtagandet av ny vision för Vindelns 
kommun. Även elevrådet har fått möjlighet 
att lämna inspel till kommunens 

visionsarbete.  
 
Fyra förslag till vision med tillhörande 
beskrivning har tagits fram.  
 
Förslagen till vision har lagts ut för 
omröstning till allmänheten fram till och 
med den 7 juni 2022. Resultatet av 
omröstningen kommer att presenteras till 
kommunfullmäktige den 14 juni 2022.  
 
Ta chansen och gå in och rösta på din 
favorit på kommunens wbbplats. 
 

Positiv prognos för kommunens ekonomi 
Kommunens så kallade tertialrapport 1 har 
redovisats för politiken. I rapporten 
redovisas en positiv prognos för 
kommunens ekonomi för året och en 
redogörelse för viktiga händelser under 
årets första fyra månader.  
 
Det är första gången på många år som en 
prognos visar sådanna goda reslutat. Det 
ska vi alla ta åt oss äran för. Mycket bra 
jobbat! 

 
Utvärdering av kommunens hantering av 
coronapandemin 
För att förbättra kommuens arbete inför 
eventuella framtida kriser eller pandeminer 
har en utvärdering av kommunens hanering 
av coronapandemin tagits fram.  
 
En del av utvärderingen har bestått av att 
samtliga medarbetare har fått möjlighet att 
besvara en enkät och inkomma med 

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/nyheter/nyhetsartiklar/2022-05-25-nu-kan-du-rosta-fram-vindeln-kommuns-vision-fram-till-2030
https://www.vindeln.se/nyheter/nyhetsartiklar/2022-05-25-nu-kan-du-rosta-fram-vindeln-kommuns-vision-fram-till-2030
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synpunkter.  
 
I enkäten var majoriteten nöjda eller 
mycket nöjda med hur vi tillsammans har 
hanterat pandemin under de senaste åren. 
Det framkom dock några 
förbättringsområden som bland annat var; 

- Säkerställ att alla får samma 

information och tydliggör när ny 

information publiceras på 

kommunens webbplats. 

- Förankra rutiner bättre och beskriv 

varför en rutin införs. Vissa upplevde 

att rutinerna som infördes saknade 

vetenskaplig grund.  

- Förskolan och vården upplevde det 

svårt att hantera oroliga anhöriga 

och föräldrar som ifrågasatte 

rutinerna. 

Det sammantagna resulatet av 
utvärderingen visar dock på många styrkor i 
organisationen, främst de kollegiala stödet 
och viljan att göra rätt.  
 

 
 
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.  
 

Förslag till ny politisk organisation 
Den 14 juni 2022 behandlar 
kommunfullmäktige ärendet om förslaget 
till ny politisk organisation som ska gälla 
från och med nästa mandatperiod.  
 

Förslaget innebär kortfattat att 
kommunstyrelsen tar över ansvaret för 
barn- och utbildningsnämndens samt 
socialnämndens verksamheter. I övrigt 
förblir organisationen densamma.   
 
Tanken med den nya organisationen är 
bland annat att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för att se helhetsperspektivet i 
frågor som idag sträcker sig över flera 
nämnders ansvarsområden. Det ger även 
förutsättningar för att lättare omprioritera 
resurser under verksamhetsåret.  
 

Utmattning 
Kommunledningsgruppen har vid ett 
sammanträde diskuterat utmattning och 
hur tillståndet påverkar individer, 
arbetsgrupper och organisationen i stort.  
 
Som en förebyggande åtgärd och för att 
uppmärksamma ämnet har 
kommunledningsgruppen beslutat att 
samtliga arbetsgrupper i kommunen ska 
behandla ämnet på arbetsplatsträffar i juni 
eller augusti 2022 samt diskutera ett antal 
frågor.   
 

Analys av kommunens mål 
Kommunledningsgruppen arbetar just nu 
med att analysera kommunens mål och 
indikatorer. Arbetet genomförs för att 
förbereda inför den kommande 
revideringen av kommunens mål. 
Revideringen av målen ska göras i början av 
den nya mandatperioden.  
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 

https://www.vindeln.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker---krisinformation/kriget-i-ukraina

