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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 17 september 2020 
 
 

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

Informationsblad 
Cirka en gång i månaden kommer vi att 
skicka informationsbladet Nytt från 
kommunledningsgruppen till dig som 
medarbetare i Vindelns kommun. Vi vill 
berätta om aktuella beslut och vad som är 
på gång. 
 
Kommunledningsgruppen består av 
kommundirektör, förvaltningschefer och 
stödfunktioner (chefer för IT, HR, 
nämndsadministration och ekonomi). 
Gruppen möts varannan vecka och syftar 
till att samordna kommunens verksamheter 
och resurser. 
 
På ledningsgruppens möte den 14 
september 2020 deltog kommundirektör 
Therese Berg, barn- och utbildningschef 
Lars Johansson, IT-chef Ola Tellström, 
ekonomichef Lenitha Hansson, HR-chef 
Göran Dahle, kommunsekreterare Frida 
Hallgren, socialchef Jim Lindberg, Teknisk 
chef Tobias Rosencrantz och miljö- och 
byggchef Jenny Naarttijärvi.  
  

Kommunen inför extratjänster 
Kommunledningsgruppen har tillsammans 
med kommunens arbetsmarknadsenhet och 
Arbetsförmedlingen beslutat inleda ett 
samarbete för att få fler medborgare i 
arbete.   
 
Syftet med extratjänsterna är att stimulera  
 

anställningar av personer som har varit 
arbetssökande under en längre tid.  
 
De som får extratjänster kommer inte att 
ersätta befintligt personal. De ska arbeta 
med enklare uppgifter som befintliga 
medarbetare inte har tid eller möjlighet att 
genomföra.   
 
En extratjänst innebär att verksamheten får 
en extra resurs. Kommunen får ekonomisk 
ersättning för anställning av personen. På 
samma gång hjälper vi den arbetssökande 
att komma in i arbetslivet.  
 
Målet med extratjänsterna är att öka 
möjligheterna för de arbetssökande att få 
ett jobb på den öppna arbetsmarknaden 
under tiden eller efter att extratjänsten har 
upphört. 
 
Extratjänster ska etableras i kommunens 
samtliga förvaltningar.  
 

 
Arbetsmarknadsenheten i Vindelns kommun. 
Översta raden från vänster: Arbetskonsulent Kristina 
Hägglund, ungdoms- och integrationsassistent Britt-
Louise Eriksson, arbetsterapeut Jennie Högdahl, 
arbetskonsulent Anne-Li Alfredsson. Nedre raden: 
Enhetschef Sara Persson.  
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Utvecklingsarbeten 
Vindelns kommun har ingått ett samarbete 
med Sunt arbetsliv som ska stötta 
kommunen i arbetet med en förbättrad 
arbetsmiljö. Arbetet inleds inom 
socialförvaltningen men kommer på sikt att 
inarbetas i alla kommunens verksamheter.  
 
Vindelns kommun samarbetar med 
Bjurholm, Vännäs och Nordmaling med att 
förnya kommunernas webbplatser. Det 
innebär både ett nytt utseende och ett nytt 
verktyg för att publicera innehåll på 
webbplatserna.  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Therese Berg, kommundirektör 


