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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 7 september 2021 
 
 

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

Coronaläget i Vindeln, länet och landet  

 
Efter beslut i Krisledningsgruppen 
fortsätter Vindelns kommun med 
grundrekommendationen att: 
 

 hemarbete ska ske där det är möjligt 

 restriktivitet gällande fysiska möten. 

(Respektive förvaltningschef/ 

verksamhetschef beslutar om fysiska 

sammankomster -fler än 5 personer- ska 

genomföras.) 

  Receptionen är bemannad 9.00-12.00.  

 Kommunhuset är fortsatt stängt för 

oanmälda besök. Vi tar emot besök, men då 

efter tidsbokning. Du som har ett bokat 

besök ansvarar för att personen/ 

personerna blir insläppta samt att de 

lämnar kommunhuset. 

På kommunens webbplats finns mer 
information  Vindeln.se/corona. 
 
Fortsätt göra vad du kan för att undvika att 
bli smittad och smitta andra! 
 

Säkra videomöten 
Regionen har tillsammans beslutat att 
fortsätta samarbetet med säkra videomöten. 
I och med detta får kommunen en ny 
leverantör av videomötestjänsten, Inera 
med tjänsten Compodium.  
Manualer och inspelad videoutbildning 
finns via 
https://vindeln.se/personalsidor/personalp
olitik/resfria-moten 
 
 

Påminnelse, Brev från kommunens 
verksamheter 
Kommunen drabbas ofta av dyra straffavgifter 
genom felaktig hantering. 

 De färdigfrankerade kuverten får inte 

stoppas i PostNords brevlådor. 

 Om du behöver skicka med ett frankerat 

kuvert till någon som ska svara dig, använd 

våra särskilda svarskuvert. 

 Använd inte kuvert utan streckkod, dessa 

gamla kuvert går däremot bra att använda 

för intern post. 

 Använd aldrig färdigfrankerade kuvert för 

internpost! 
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Ny vision för Vindelns kommun  
Vision 2020 som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2007 har passerat 
utgångsdatum. En ny vision ska nu 
arbetas fram. Arbetsgruppen består av 
representanter från kommunens alla 
förvaltningar samt VIBO. Visionsarbetet 
utgår från kommunens fokusområden 
som legat till grund för den nya 
målstrukturen. Efter att olika 
intressegrupper kommit med inspel ska 
underlaget överlämnas till en 
upphandlad konsult som kommer med 
förslag på två till tre formuleringar av ny 
vision. Medborgare ges därefter 
möjlighet att via hemsida, och eventuellt 
andra alternativ, rösta på den vision 
som känns bäst för dem. Inför 
omröstningen görs tydligt att det är en 
rådgivande omröstning och att det 
slutgiltiga beslutet fattas av 
kommunfullmäktige.  
 

 
 
Ny politisk organisation? 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 
februari 2020 att uppdra till 
kommunfullmäktiges valberedning att 
utreda möjligheten att ändra den 
politiska organisationen från nämnder 
till utskott. Den nuvarande politiska 
organisationen i Vindelns kommun är 
traditionellt uppbyggd med nämnder 
och kommunstyrelsen. 
Utredningsarbetet i frågan pågår. 

Datorer 
De verksamheter som behöver beställa nya 
datorer kan nu göra det då IT har fått in 
maskiner i lager 

 
 
Signatur i e-postmeddelanden 
Det är viktigt att du har rätt information 
och på rätt sätt i din e-post signatur. 
Signaturen ska enligt kommunens grafiska 
profil skrivas med teckensnittet Calibri och 
teckenstorleken 11 punkter, förutom i ditt 
namn (12 punkter). Vindelns kommun ska 
stå med stora bokstäver och fet stil. Under 
signaturen ska det finns en länk till 
Vindelns kmmuns hemsida där det beskrivs 
hur kommunen hanterar personuppgifter.  
För mer informartion läs: Riktlinjer för 
hantering av e-post som du hittar på 
kommunens hemsida. 
https://www.vindeln.se/personalsidor/riktl
injer-och-rutiner 
 

Vid avslut av anställning 
Det är viktigt att checklistan när en 
medarbetare ska avsluta sin anställning 
följs. Kommunen drabbas av onödiga extra 
kostnader när inte avslut görs av alla delar 
som finns kopplat till en anställning. 
 
https://www.vindeln.se/personalsidor/anst
allning/anstallnings-upphorande/vid-
avslut-av-anstallning 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
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