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Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en 

sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 

 

Kommunens implementeringsarbete vision påbörjad 

Kommunfullmäktige fastställde 14 juni kommunens nya 

vision utifrån den omröstning som medborgarna fick 

genomföra. En arbetsgrupp har bildats och har genomfört  

sitt första möte med ambition att synliggöra och implementera 

vår vision; ”Många byar små blir en levande bygd – tillsammans är vi Vindeln”. 

Arbetsgruppen leds av kommunikatör med representanter från de olika utskotten. 

Visionsarbetets syfte är att Vindelns varumärke ska förstärkas externt och internt och 

kommunicera en gemensam och positiv bild av bygden. 

 

Ny inflyttarportal lanserad på kommunens hemsida 

Tisdag 15 november lanserades nya 

inflyttarportalen på kommunens hemsida. Sidan 

ska fungera som ”en-väg-in” för människor som vill 

flytta till Vindelns kommun. Med tydlig, attraktiv 

och lättöverskådlig information ska portalsidan 

vägleda och attrahera de människor, 

organisationer eller företag som är nyfikna att bo, leva eller verka på orten. Via den nya 

portalsidan ska kommande, men även befintliga medborgare, få möjlighet att navigera och 

bland annat ges möjlighet att etablera kontakt med tjänstemän.  

Inflyttarportalen finns här>>> 

 

Nytt aktivitetsprojekt ska motverka psykisk ohälsa i Vindelns kommun 

Vindelns kommun tar krafttag för att motverka psykisk ohälsa. 

Genom projektet Aktivitetslots hoppas man kunna nå människor som upplever någon form 

av utanförskap eller känner sig ensamma i sin vardag och önskar delta i fler aktiviteter. 

Läs mer om projektet här >>> 

https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
https://newsroom.notified.com/vindelns-kommun/posts/pressreleases/nytt-aktivitetsprojekt-ska-motverka-psykisk-o


 

Flytt av årskurs 6 till hösten 2023 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade 7 oktober att årskurs 6 flyttas till Älvbrinkens skola, 

Tvärålunds skola, respektive Hällnäs skola hösten 2023 och gäller tills vidare. Bakgrunden till 

beslutet är skapa förutsättningar till en sammanhållen skolgång och erbjuda eleverna att 

stanna kvar ett år till på sina respektive skolor och gå klart årskurs 6. Vid övergången mellan 

skolorna ska det skapas förutsättningar för en god lärmiljö genom att tidigt koppla in 

skyddsombud och säkerställa att de åtgärder som identifierats i risk-och konsekvensanalysen 

finns på plats till skolstart höstterminen 2023. 

Ny förskoleavdelning öppnar på Solhaga hösten 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutades 7 oktober att en ny förskoleavdelning öppnas 

hösten 2023 för att möta det ökade behovet av barnomsorgsplatser. Avdelningen ska 

integreras och ha ett nära samarbete med nuvarande förskola, Galaxen, och kommer 

erbjuda 15-20 förskoleplatser. 

Ny förvaltningsorganisation implementeras januari 2023 

Den nya förvaltningsorganisationen ska beslutas i kommunstyrelsen 13 december och träder 

därefter officiellt i kraft 1 januari 2023. 

 

 

 


