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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 2 februari 2021 
 
 
Information till dig som medarbetare i 
Vindelns kommun med en sammanfattning av 
aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 
 
Verksamhetsförändringar, covid-19 
Vi gör hela tiden anpassningar i 
kommunens verksamheter utifrån 
situationen och fler åtgärder kan tillkomma.  
På kommunens webbplats kan du läsa mer.  
 

 
 
Medarbetarenkät 
Under februari månad kommer 
kommunens medarbetarenkät att 
genomföras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är en enkät för att kontinuerligt 
utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken 
med fokus på Hållbart medarbetar-
engagemang (HME). Ett totalindex 
beräknas utifrån tre index - motivation, 
ledarskap och styrning. Medarbetarenkäten 
är obligatorisk att fylla i.  

Chefsforum 2021 
Årets chefsforum genomförs kl 9-12: 
11 februari  
22 april  
25 maj  
8 september  
20 oktober  
2 december  

Mötena genomförs digitalt så länge 
pandemins restriktioner gäller. 

Dessa möten syftar till att möjliggöra 
återkommande information till chefer och 
skapa ett forum där chefer kan mötas och 
dela erfarenheter. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det är nu hög tid för cheferna att följa upp 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2020 tillsammans med sina medarbetare. 

Uppföljning av SAM-aktiviteter genomförs i 
KIA via checklistan Årlig uppföljning av 
SAM – för kommunnivå, förvaltningsnivå 
eller arbetsplatsnivå. 

Handlingsplan 2021 för högre 
måluppfyllelse – Stratsys 
Under februari månad ska arbetet med 
handlingsplanerna för högre måluppfyllelse 
2021 slutföras. Planerna ska på sikt 
integreras i det nya verksamhets- och 
verksamhetsuppföljningssystemet Stratsys. 
Stratys är en plattform för planering, 
genomförande och uppföljning. Plattformen 
ger medarbetare, chefer och 
ledningsgrupper överblick över resultat och 
prioriteringar i realtid.  

https://www.vindeln.se/default.aspx?id=15458
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I handlingsplanerna använder vi oss av ett 
systematiskt kvalitetsarbete där vi ständigt 
förbättrar kvaliteten i organisationen 
genom planering, uppföljning och 
utveckling.  

 

Ny rutin för sjukanmälan  
Från och med den 1 januari 2021 anmäler 
du din sjukfrånvaro till din närmaste chef. I 
vissa verksamheter sker anmälan, precis 
som tidigare, även till ytterligare en kontakt 
på din arbetsplats. Den rutinen är således 
inte förändrad. 

Rapportering av frånvaro i Självservice är 
som tidigare medarbetarens eget ansvar. 
Att du gör det är också en förutsättning för 
att arbetsgivarens anmälan till Försäkrings-
kassan dag 15 i sjukperioden ska fungera. 
För sjukvårdsrådgivning kontaktar du 1177 
Vårdguiden. För mera information se 
Personalsidorna under fliken Service och 
Stöd. 

Påminnelse om kommunens policy för 
rökfri arbetstid  
Vindelns kommun vill främja hälsa och ta 
ansvar för alla medarbetare och 
medborgare som vistas i, och i närheten av 
kommunens lokaler och verksamheter. 

Policyn syftar till att vägleda medarbetare i 
arbetet med att uppnå rökfri arbetstid. 
Enligt tobakslagen ska varje arbetsplats 
”arbeta aktivt för att minimera risken för 
passiv rökning”. Ingen som befinner sig 
inom kommunens lokaler eller 
arbetsplatsernas närområden (minst 10 
meter från entréer, gårdar med mera) ska 

behöva utsättas för passiv rökning eller 
röklukt. 
 

Digital kompetens för personal inom 
administration och första linjens chefer 
Vindelns kommun ingår i Region 
Västerbottens projekt DIGAD under 
perioden 1 januari 2019 till den 1 juli 2021.  

Projektet syftar till att lyfta den digitala 
kompetensen hos kommunens 
medarbetare, motivera till nya arbetssätt 
och bidra till att utveckla en innovativ 
arbetskultur där chefer och personal är 
medskapande i förändringen.  

Vi är nu inne i slutfasen av projektet och vi 
ska delta med 40 personer och 1300 timmar 
totalt. Det är av stor vikt att medverkande 
medarbetare gör och rapporterar sina 
timmar. 

 

 

  
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
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