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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 18 maj 2021 

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

Ny förskoleavdelning 
En ny förskoleavdelning öppnar på Solhaga 
för att möta medborgarnas behov. Under 
2020 föddes det 76 barn inom Vindelns 
kommun, varav 37 barn har 
Vindelns tätort som upptagningsområde. 

Treor på småbarnsskolorna läsåret 21/22 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 
att bedriva undervisning för årskurs tre vid 
småbarnsskolorna. Inför hösten kommer 
det, inklusive årskurs tre, att finnas 18 
elever på Granö småbarnsskola och nio 
elever på Åmsele småbarnsskola. 

Personalfika i kommunhuset 
Kommunledningsgruppen har beslutat att 
avskaffa det gemensamma personalfika som 
betalats av medarbetarna via löneavdrag.  
Beslutet är fattat utifrån flera aspekter.  

Det handlar dels om att det genererar en 
omfattande administration genom 
löneavdraget och dels att inte alla 
verksamheter och medarbetare kan 

erbjudas samma 
tjänst. Utifrån 
dagens erfarenheter 
är hygienaspekten 
också avgörande. 

Kommunledningsgruppen vill dock - när 
pandemin är över och restriktionerna hävts 
- uppmuntra till fortsatt gemensamt fika.

Vi är för dåliga på att svara i telefon! 
Samtliga kommuner inom Umeåregionen, 
så även Vindelns kommun, är för dåliga på 
att svara i telefon. Vindelns kommun hade 
under mars månad endast 34 procent i 
svarsfrekvens. 

Vi kan bli mycket bättre! 

Vi måste alla hjälpas åt för att bli mer 
tillgängliga och möta våra medborgares och 
andras behov av att komma i kontakt med 
oss. 
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Samtliga medarbetare uppmanas: 

 Vara så tillgänglig för telefonsamtal det

bara är möjligt

 Ringa upp missade samtal

 Hänvisa telefonen via CMG vid möten och

sammanträden

 Koppla gärna outlook-kalendern till CMG

Ledningsgruppen har med anledning av den dåliga 
svarsfrekvensen beslutat att:  

 Skynda på processen med övergång från

fast telefon till mobiltelefon.

 Alla medarbetare ska ha office extension

(vilket gör mobiltelefoner till anknytningar i

växeln)

Nya standardmobiler 
Ledningsgruppen har beslutat om två nya 
standardmobiler för kommunens 
medarbetare. Det är i första hand Samsung 
Xcover 4s som gäller. Det är en robust 
telefon som tål tuffa tag och passar rörlig 
personal som har krav på hållbarhet. 

I andra hand finns en Iphone SE 2020 DEP 
att tillgå för de med större behov. Det är en 
Appletelefon med samma storlek/format 
som Iphone 6s/7/8 men med uppgraderad 
prestanda. 

Det är ansvarig, beställande chef som 
bestämmer vilken av kommunens 
standardmobiler som ska användas utifrån 
medarbetarens behov i det aktuella arbetet. 
Samsung är alltid förstahandsalternativet.  

Vid andra behov, till exempel vid 
synnedsättning, ska förvaltningschef i 
samråd med IT besluta i frågan om vilken 
mobil som ska användas. 

Telia stänger kopparnätet  
Kopparnätet stängs succesivt runt om i 
Sverige i takt med att nätet blir allt äldre 
och fler kunder istället använder moderna 
tjänster via fiber- och mobilnät.  

Kopparnätet i Vindeln kommer att stängas 
den 31 mars 2022. Detta berör hela 
kommunen och innebär att vi redan nu 
måste påbörja arbetet för att säkra upp 
alternativa lösningar inom våra 
verksamheter. 

Utbildning för handledare till extratjänster 
Arbetsmarknadsenheten (AME)  
tillhandahåller en webbaserad utbildning 
utgiven av Sobona för dem som ska vara 
handledare till extratjänster. 

Införande av friskfaktorer 
Pilotprojektet inom socialförvaltningen 
med friskfaktorer är nu slutfört och det är 
dags för resten av kommunen. HR kommer 
inom kort att påbörja detta arbete ute i 
verksamheterna. 

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. 

Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 




