
 

 
 

Vindelns 
kommun 
922 81 Vindeln 
0933-140 00 
www.vindeln.se 
 

  

 

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

Nytt från kommunledningsgruppen 
 
Den 18 oktober 2021 
 
 

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

Coronaläget i Vindeln, länet och landet  

 
Krisledningsgruppen sammanträder 
varannan vecka och har beredskap för att 
omedelbart ställa om vid händelse av ökad 
smittspridning. 
 

Strategi för lokalbehov 
Lars Johansson, förvaltningschef 
barn- och utbildningsförvaltningen, leder 
arbetet med att ta fram en 
kommunövergripande strategi för 
lokalbehovet på kort sikt. 
 

Införande av SITHS-kort 2022  
För att stärka kommunens skydd mot 
dataintrång kommer kommunen under 
2022 införa multifaktorautentisering på 
samtliga windowsdatorer med hjälp av 
SITHS-kort. 
 

Tillgänglighet via telefon 
En ny policy för telefoni är beslutad och 
ligger på kommunens hemsida. Det är av 
oerhört stor vikt att vi förbättrar vår 
svarsfrekvens. Var noga med att koppla bort 

telefonen när du inte kan svara. Koppla 
gärna telefonen till din kalender i CMG. Du 
hittar policyn och information om hur du 
hanterar telefonen på kommunens 
personalsidor. 
 

Kommunikatör 
En ny kommunikatör ska rekryteras då 
nuvarande har gått vidare till andra 
arbetsuppgifter inom kommunen. Tjänsten 
är en centralt placerad resurs med uppgift 
att stötta verksamheterna i deras 
kommunikation med medborgare, företag, 
besökare och externa organisationer. 
 

Visselblåsarfunktion 
Ny lagstiftning förväntas komma i 
december 2021 med en förstärkning av 
skyddet för anställda. Förvaltningen arbetar 
med att ta fram ett system för att möta den 
nya lagstiftningen med en 
visselblåsarfunktion. 
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Vindelns kommun hyllas för inkluderande 
webbplats! 
Förra veckan tog kommunen emot 
blommor och gratulationer från Funka för 
bra utfört arbete med Vindelns kommuns 
nya webbplats. Den är en av få i Sverige 
som uppfyller den nya lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service – 
DOS-lagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens stöd till näringslivet 
Kommunledningsgruppen genomför ett 
arbete för att analysera vad kommunen är 
bra på och vad som behöver förbättras 
gällande vårt stöd till näringslivet. 
 
 
 

Verksamhetsutveckling med hjälp av 
digitalisering 
Kommunen etablerar nu en 
verksamhetsutvecklingsgrupp som med 
stöd av Skellefteå kommun kommer att ta 
fram en plan för hur digitaliseringen kan 
stödja kommunens utvecklingsarbete. 
 

Omstart av friskfaktorer 
Omstarten består av: 

- Arbetsmiljö- och hälsostrategi 

- Hälsoekonomiskt analysverktyg 

- Tydligare mål och inriktning i arbetet 

- Bredare och djupare förankring 

- Koppling till arbetsgivarvarumärke 

 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
 


