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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 30 augusti 2022 
 
 

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

Bra att hitta på hemsidan 
 Styrande dokument  

 Personalrelaterat (mallar och blanketter)  

 Manualer för verksamhetssystem 

 Riktlinjer och rutiner 

 
Vindelns kommuns vision 2022-2030 
Den 14 juni 2022 beslutade 
kommunfullmäktige om en ny vision för 
Vindelns kommun. Visionen är: 
 

Många byar små blir en levande 
bygd – Tillsammans är vi Vindeln! 
 
Sedan hösten 2021 har arbetet med 
framtagandet av en ny vision för Vindelns 
kommun pågått.  
 
Fyra förslag till vision togs fram med 

tillhörande beskrivning. Förslagen till 
vision låg sedan ute för omröstning bland 
medarbetare och medborgare fram till och 
med den 7 juni 2022. Resultatet av 
omröstningen blev att flest personer ställde 
sig bakom den vision som 
kommunfullmäktige sedan också antog.  
 
Under hösten 2022 kommer en arbetsgrupp 
bildas med representanter från samtliga 
förvaltningar. Arbetsgruppen ska arbete 
med aktiviteter för att öka kännedomen om 
vision och genomföra aktiviteter i visionens 
anda.  
 

Ny politisk organisation 

 
Den 14 juni 2022 beslutade 
kommunfullmäktgie om en ny politisk 
organisation som ska gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
 
Beslutet innebär kortfattat att 
kommunstyrelsen tar över ansvaret för 
barn- och utbildningsnämndens samt 

https://www.vindeln.se/kommun-och-politik/kommunens-forvaltning-och-ekonomi/styrande-dokument
https://www.vindeln.se/personalsidor/blanketter
https://www.vindeln.se/personalsidor/service-och-stod
https://www.vindeln.se/personalsidor/riktlinjer-och-rutiner
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socialnämndens verksamheter. 
Kommunstyrelsen kommer därmed att 
ansvarar för majoriteten av kommunens 
verksamheter. I övrigt förblir 
organisationen densamma.   
 
Tanken med den nya organisationen är 
bland annat att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för att se helhetsperspektivet i 
frågor som idag sträcker sig över flera 
nämnders ansvarsområden. Det ger även 
förutsättningar för att lättare omprioritera 
resurser under verksamhetsåret.  
 
Beslutet om en ny politisk organisation 
medför även behov av att ändra 
förvaltningsorganisationen. 
 
Under hösten 2022 kommer information 
om förändringen att lämnas i 
samverkansgrupper och på 
arbetsplatsträffar.  
 

Analys av kommunens mål och översyn av 
indikatorer 
Kommunledningsgruppen arbetar just nu 
med att analysera kommunens mål och 
indikatorer. Arbetet genomförs för att 
förbereda inför den kommande översynen 
av målens indikatorer.  
 

Uppförandekod 
I slutet av september kommer ett förslag till 
uppförandekod att behandlas av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att uppförnadekoden 
ska gälla i relationen mellan 
förtroendelvada likväl som relationen 
mellan tjänstepersoner eller mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda.  
 
Om uppförandekoden godkänns blir det ett 
gemensamt värdegrundsdokument i hela 
organisationen. 
 

Satsning på kommunens lekmiljöer 
I slutet av september beslutar 
kommunstyrelsen om kommunen ska satsa 
cirka 1,8 mkr på att rusta upp kommunens 

lekmiljöer på förskolor och skolor samt 
utemiljöer för äldre. Satsningarna kommer 
ske i dialog med barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 
 
Om komunstyrelsen beslutar om satsningen 
kommer inköp av utrustning ske år 2022 
och utplacering av redskapen kommer till 
största delen att ske år 2023.   
 

Valet till riksdag, kommun och region 
Den 11 september är det val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 
I landets samtliga kommuner är det 
valnämndens ansvar att genomföra valet. 
 
På kommunens hemsida finns information 
om öppettider till förtidsröstningslokaler 
och vallokaler i Vindelns kommun. Där 
finner du även informationsmaterial om du 
vill veta mer om hur du röstar.  
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunledningsgruppen 

https://www.vindeln.se/kommun-och-politik/var-och-nar-kan-jag-rosta

