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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 24 juni 2021 
 
 
Information till dig som medarbetare i 
Vindelns kommun med en sammanfattning av 
aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 
 
Coronaläget i Vindeln, länet och landet  

 
 
På kommunens webbplats finns 
information  Vindeln.se/corona. 
Fortsätt göra vad du kan för att undvika att 
bli smittad och smitta andra.  
 
Krisledningsgruppen fortsätter att 
sammanträda varje vecka under sommaren. 
 
Välkommen till vår nya webbplats! 
Knappa dig runt på vindeln.se för att 
bekanta dig med den. Längst upp på sidan 
hittar du länkar till personalsidorna och 
sökfunktionen. Om du vill veta hur 
webbplatsen är strukturerad finns en länk 
längst ner – Om webbplatsen. 
 
Om du har sparat länkar till sidor på vår 
tidigare webbplats och använder dem kan 
du få felmeddelandet 404. Använd till 
exempel sökfunktionen för att hitta rätt 
igen. Byt ut dina sparade länkar allt 
eftersom.  
 
Arbetet med webbplatsen fortsätter. Saknar 
du något på någon sida, klicka på länken 
Lämna synpunkt som finns under texten. 

Vindeln Business Week 
Den 4-8 oktober, genomförs Vindeln 
Business Week 2021. Temat i år är ”Yrken 
och möjligheter för framtiden”. 
 
Besök i kommunhuset 
Kommunhuset är fortsatt stängt för 
oanmälda besök. Vi tar emot besök, men då 
efter tidsbokning. Du som har ett bokat 
besök ansvarar för att personerna blir 
insläppta samt att de lämnar 
kommunhuset.  
 
Posthantering under sommaren 
Retrå service jobbar hela sommaren. 
Hämtning/lämning av post samt internpost 
fungerar alltså som vanligt. Dock kommer 
utgående post från kommunhuset under 
veckorna 25-32 att hämtas redan vid 11.45. 
 
Receptionens telefon under sommaren 
Receptionens telefon är bemannad kl. 9 -12.
  
Glad midsommar! 
Kommunledningsgruppen vill passa på att 
önska alla medarbetare en riktigt glad 
midsommar! 
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