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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 21 oktober 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. 
 
Besparingar  
Kommunledningsgruppen vill tacka dig 
som medarbetare för ditt engagemang och 
aktiva arbete för att hitta besparingar och 
effektiviseringar i verksamheterna.  
 
Kommunen står just nu inför stora 
ekonomiska utmaningar. Varje 
medarbetares arbete och idéer är därför 
avgörande för att vi ska få en ekonomi i 
balans. En ekonomi i balans möjliggör att vi 
i framtiden ska kunna arbeta med fler 
satsningar istället för besparingar.  
 
Besluten om köprestriktivitet och 
restriktivitet av användandet av vikarier 
kvarstår. Det är viktigt att alla följer 
besluten.  
 

 
Vindelns kommuns mål 2021-2022 
Kommunfullmäktige i Vindelns kommun 
har antagit nya kommunövergripande mål 
som gäller för verksamhetsåren 2021-2022. 
 
Målen gäller för kommunens alla 
verksamheter. Alla verksamheter kommer 
att få information om de nya målen på 
arbetsplatsträffar eller liknande. Samtliga 
arbetsgrupper kommer även få diskutera 
hur de ska arbeta för att bidra till att 
kommunens mål uppfylls.  
 
Innan årsskiftet 2020/2021 ska samtliga 
medarbetare ha kännedom om målen och 
alla verksamheter ska ha en plan för hur vi 
arbetar för att uppnå målen.  
 
Uppstart av en familjecentral 
Socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltning har fått i uppdrag av 
nämnderna att tillsammans med Region 
Västerbotten starta en familjecentral.  
 

 
 
En familjecentral är en samordnande och 
samlokaliserad enhet för mödra-och 
barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst. Den riktar sig till blivande 
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föräldrar, föräldrar och deras barn med 
inriktning mot förebyggande arbete. 
 
Ett första möte med hälsocentralen har 
hållits och arbetet fortsätter nu för att starta 
verksamheten under 2021. Den tänkta 
lokalen för familjecentralen är på Vindelns 
hälsocentral. 
 
Samarbetet med Sunt Arbetsliv för en 
förbättrad arbetsmiljö 
Socialförvaltningen påbörjade i september 
ett samarbete med Sunt Arbetsliv. Syftet 
med samarbetet är att skapa en kultur i hela 
organisationen som präglas av en förståelse 
för att ett aktivt arbete med friskfaktorer 
bäddar för en hälsofrämjande organisation 
samt en friskare ekonomisk hushållning av 
kommunens resurser. Detta i sin tur ger 
goda förutsättningar för att organisationen 
både når sina verksamhetsmål men även 
kan fullgöra en väl fungerande 
medborgarservice.  
 
Arbetet har kommit halvvägs och 
engagemanget har varit stort från chefer 
och skyddsombud som deltagit. Planen är 
att sprida arbetssättet till kommunens 
samtliga förvaltningar. 
 
Medel från Omställningsfonden  
Vindelns kommun har genom 
Omställningsfonden och kollektivavtalet 
KOM-KR möjlighet att genomföra 
kompetenshöjande insatser för sina 
medarbetare. Omställningsfonden är en 
icke vinstdrivande stiftelse som bland annat 
ägs av Sveriges Kommuner och Regioner 
samt ett antal fackförbund.  
 
Stiftelsen syftar till att stödja anställda som 
riskerar att bli, eller har blivit uppsagda på 
grund av arbetsbrist. Under år 2020 har 
Vindelns kommun cirka 107 tkr att fördela 
till olika förebyggande insatser med syfte 
att minska risken för övertalighet och stärka 
medarbetares anställningsbarhet. 
Ledningsgruppen har i samverkan med 
fackförbunden i år beslutat att fördela 

medlen till tre olika insatser inom 
socialförvaltningens område.  
 
Den första insatsen handlar om att stötta 
deltagarna i den statliga satsningen 
äldreomsorgslyftet, genom att finansiera 
studiehandledning på Komvux och övriga 
kringkostnader.  
 
Den andra insatsen är en 
kompetenshöjande åtgärd där en 
medarbetare utbildas till stödpedagog.  
 
Den tredje insatsen som planeras innebär 
att medarbetare inom äldreomsorgen får 
handledning inom områden som 
dokumentation, system och datahantering.  
 
Dessa tre insatser planeras för 2020 års 
medel men själva insatserna kommer att 
löpa vidare efter utgången av 2020. För den 
kommande treårsperioden tilldelas 
Vindelns kommun nya medel för 
förebyggande insatser och en ny 
prioritering kommer därför att ske nästa år. 
 
Rehabiliteringsrutiner  
Vindelns kommun har antagna 
rehabiliteringsrutiner för korttidsfrånvaro, 
upprepad korttidsfrånvaro och 
långtidsfrånvaro.  
 
Kommunledningsgruppen har följt upp hur 
rutinerna efterlevs och ser behovet att 
fortsätta uppföljningen för att säkerställa 
att rutinerna följs i samtliga verksamheter.   
 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Therese Berg, kommundirektör 
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