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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 15 mars 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 länkar till 
sammanställningar av antal fall visat i 
tabeller och på en karta över landet.  
Coronaläget i Vindeln  
Fortsätt göra vad du kan för att undvika att 
bli smittad och smitta andra. 
 

 
 
Folkhälsosamordnare 
Vindelns kommun rekryterar en 
folkhälsosamordnare på halvtid. 
Rekryteringen är planerad att slutföras 
under mars månad.  
 
Kommunen sätter nu ett ökat fokus på 
folkhälsoarbetet. En folkhälsosamordnare 
arbetar med att förbättra befolkningens 
hälsa genom att analysera och påverka 
hälsan. Målet är att förebygga sjukdomar, 
skador och annan ohälsa hos individer. 
 
Sjukanmälan 
Du som medarbetare ansvarar själv för att 
lägga in sjukfrånvaro i självservice. Det ska 
du göra senast vid återgång till jobb.  

Extratjänster 
Vindelns kommun inför tillsammans med 
Arbetsförmedlingen tjugo extratjänster. 
Extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare 
inom välfärden, offentlig, kulturell eller 
ideell sektor.  
 
Individen får en chans att komma in i 
arbetslivet och kommunen som anställer får 
ett bidrag till lönen. I vissa fall kombineras 
extratjänster med SFI. Läs även i Nytt från 
kommunledningsgruppen den 17 september 
2020. 
 
Utredning om en eventuell ny politisk 
organisation 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 
februari 2020, § 9, att uppdra till 
kommunfullmäktiges valberedning att 
utreda möjligheten att ändra den politiska 
organisationen från nämnder till utskott.  
 
En avveckling av nämnderna medför större 
ansvar för kommunstyrelsen som då 
övertar ansvaret för de tidigare nämndernas 
verksamheter. Under kommunstyrelsen 
bildas då nya utskott med beredningsansvar 
för olika verksamhetsområden. Kommun-
fullmäktiges valberedning är mitt i 
utredningsprocessen. 
 
Stratsys 
I veckan testkörs det nya 
verksamhetssystemet Stratsys. Alla 
verksamhetschefer ska ha fått en 
inloggning. Om du saknar det kontakta 
Evelina Råberg. Inom kort kommer även en 
utbildning i systemet att genomföras för 
dem som är rapportansvariga. 

https://www.vindeln.se/default.aspx?di=15039
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Brev från kommunens verksamheter 
Vindelns kommuns avtal med PostNord 
bygger på att vi ska använda våra 
färdigfrankerade kuvert. De har en förtryckt 
streckkod, symbol för porto betalt och 
kommunloggan. Vindelnbostäder och 
Gymnasieantagningen har egna liknande 
färdigfrankerade kuvert. 
 
Använd inte färdigfrankerade kuvert för 
internpost! 
 
OBS! De färdigfrankerade kuverten får inte 
stoppas i PostNords brevlådor, då har 
PostNord rätt att eftertaxera 
försändelserna. Om du behöver skicka med 
ett frankerat kuvert till någon som ska svara 
dig, använd våra särskilda svarskuvert. 
 
Alla kommunala verksamheter utanför 
kommunkontoret ska skicka sina brev med 
internposten eller lämna in dem på 
kommunkontoret. Breven hämtas varje 
eftermiddag på kommunkontoret och 
lämnas in på PostNords företagscenter som 

är kopplat till vårt kundnummer. 
Övriga kuvert 
Om någon skickar gamla kuvert utan 
streckkod leder det till onödiga kostnader 
för kommunen. PostNord har rätt att 
efterdebitera tilläggsavgift för utförande av 
kompletterande arbete som de bedömer 
nödvändigt eftersom vi inte har lämnat in 
försändelsen i enlighet med avtalet. Sådan 
tilläggsavgift debiteras med 615 kronor per 
påbörjad timme. 
 
Gamla kuvert, som inte är färdigfrankerade, 
går däremot bra att använda som 
internkuvert. 
 
 
  
  
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
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