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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 april 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.  
 

 
 
Föräldraledighet 
Miljö- och byggchef Jenny Naarttijärvi, 
kommer att vara föräldraledighet från maj 
2021. Under hennes frånvaro kommer  
miljöinspektör Moa Hammar att vikariera. 
Till hösten kommer ekonomichef Lenitha 
Hansson kommer att vara föräldraledig.  
 
Budgetberedningen 
Kommunstyrelsens budgetberedning är i 
full gång med sitt arbete med 
budgetramarna för 2022. Under april 
kommer budgetberedningens arbete att 
slutföras.  
 
Kommunstyrelsen behandlar förslaget den  
1 juni och kommunfullmäktige fastställer 
budgetramarna den 14 juni.  

 
 
 
 
Ny taxa för hantering av avfall 
De skärpta kraven på källsortering har gjort 
att Retrå Service lägger ned mer tid och har 
fler källsorteringskärl att hantera när de 
utför arbetet.  
 
Därför behövdes en prisjustering. Den nya 
taxan gäller från och med den 1 januari 
2021.  
 
 
ÅV-hämtning  Kr/mån   Hämtas 
Kommunhuset  1200 var annan vecka 
Industrivägen 14/16   700 var annan 
Alma   2400 varje vecka 
Solhaga  2400 varje 
Ängen   1200 var annan 
Klövern  1200 var annan 
Älvbacken  2400 varje 
Komvux    700 var annan 
Växthuset  1200 var annan 
Biblioteket    600 1/mån 
Köket   1200 var annan  
Renforsskolan  1200 var annan 
Älvbrinken                   1200 var annan 
 
 
  

https://www.vindeln.se/default.aspx?di=14848
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GIS-samordnare 
En GIS-samordnare rekryteras just nu i ett 
samverkansprojekt mellan Vindeln, 
Bjurholm, Vännäs och Nordmaling.  
 
GIS (geografiska informationssystem) är 
system för att samla in, hantera, analysera 
och visualisera information som är kopplad 
till en plats. GIS ger bra beslutsunderlag när 
det geografiska läget har betydelse. 
 
Utökat behov av barnomsorgsplatser 
Barnomsorgen i Vindelns tätort har ett ökat 
behov av barnomsorgsplatser från och med 
hösten 2021.  
 
Under 2020 föddes det 76 barn inom 
Vindelns kommun, varav  37 barn har 
Vindelns tätort som upptagningsområde.  
 
Olika alternativ för en ny förskoleavdelning 
utreds för tillfället. 
 
 
 

 

Ny hantering av minnesanteckningar 
Kommunledningsgruppen kommer inte 
längre att lägga ut minnesanteckningarna 
från ledningsgruppen i den gemensamma 
mappen.  
 
Information från ledningsgruppen kommer 
fortsättningsvis ges via detta utskick ”Nytt 
från kommunledningsgruppen”. 
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 
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