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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 3 december 2021 
 
 

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

Coronaläget i Vindeln, länet och landet  

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

Bra att hitta på hemsidan 
 Styrande dokument 

https://www.vindeln.se/kommun-och-

politik/kommunens-forvaltning-och-

ekonomi/styrande-dokument 

 Personalrelaterat (mallar och blanketter) 

https://www.vindeln.se/personalsidor/blan

ketter 

 Manualer för verksamhetssystem 

https://www.vindeln.se/personalsidor/servi

ce-och-stod 

Riktlinjer och rutiner 

https://www.vindeln.se/personalsidor/riktli

njer-och-rutiner 

 

 

Utveckling med digitala verktyg 
Kommunledningsgruppen har beslutat att 
lägga mer fokus på digitalisering som ett 
utvecklingsverktyg för kommunen. En 
kommunövergripande arbetsgrupp för 
utveckling är under bildande och 
Kommunen ska delta i SKRs projekt  
DiMiOs, Digital mognad i offentlig sektor. 
Modellen är evidensbaserad och framtagen 
vid Göteborgs universitet. 

 
Genom DiMiOs-projektet kommer 
kommunens digitala mognad att mätas och 
vi kan genom verktyget få en bättre förmåga 
att utveckla välfärden med hjälp av 
digitalisering. DiMiOS visar vad en 
organisation gör bra och vad den behöver 
bli bättre på. Digital mognad definieras som 
organisationens förmåga att tillgodogöra sig 
nyttorna med digitalisering. Mätning och 
uppföljning av digital mognad sker genom 
bedömning av organisationen i två 
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dimensioner, digital förmåga samt digitalt 
arv. Kanslichef är utsedd till koordinator för 
projektet och kommer tillsammans med IT-
chef att leda arbetet samt delta vid 
nätverksträffar. För dig som medarbetare i 
Vindelns kommun innebär det att du ska 
göra en självskattning som tar cirka 15 
minuter och att du ska genomgå en 
utbildning på 60 minuter. 
 

Visionsarbete 

 
Vindelns kommun arbetar just nu med en 
ny 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. Vi har genomfört ett antal möten i 
olika delar av kommunen och lyssnat 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. Det 
slutligt beslutet om vilken ny vision som ska 
gälla fattas av Kommunfullmäktige i mars 
2022. 
 

 
 

 

 
Barnchecklista 
Sverie har tillsammans med nästan 200 
länder anslutit sig till Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter. 
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 
2020. Vindelns kommun har tagit fram en 
barnchecklista som ska ingå som underlag 
vid alla beslut där dess frågeställningar är 
relevanta. 
https://www.vindeln.se/personalsidor/serv
ice-och-stod/barnkonventionen 
 
 

Digital informationssäkerhetsutbildning  
Vi lever idag i ett informationssamhälle där 
information bearbetas, lagras och 
kommuniceras i större omfattning än 
tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt 
privatliv hanterar vi dagligen stora mängder 
information. Därför är det viktigt för 
organisationer att deras anställda har bra 
kunskap om säker informationshantering. 
Vi kan även i Vindelns kommun konstatera 
att vi nu drabbas i större omfattning än 
tidigare. 
Om du och dina medarbetare inte tidigare 
genomfört Disa-utbildningen, kommer här 
en påminnelse om att ni bör göra det. Syftet 
med Disa är att på ett enkelt sätt ge alla 
medarbetare en grundförståelse för 
informationssäkerhet. Utbildningen kan 
användas av alla anställda i kommunen.  
Disa innehåller tio olika delar som alla tar 
upp olika aspekter av informationssäkerhet. 
https://www.msb.se/sv/utbildning--
ovning/alla-utbildningar/datorstodd-
informationssakerhetsutbildning-for-
anvandare-disa/ 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
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