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§ 71 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

dagordningen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                
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§ 72 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.                    
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§ 73 Dnr 2020-000386  

EkoUpphandling Länsstyrelsen energikontoret sydost 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Godkänna informationen.                

Sammanfattning av ärendet 

Energikontor sydost har bjudits in till dagens sammanträde och informerar 

om arbetet med strategiska energisystem samt energi- och klimatoptimerad 

upphandling. Övriga områden som behandlas är kommunens 

styrdokument, upphandlingsmål och framtida arbetet.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                   
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§ 74 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inrätta en ny tjänst inom samhällsserviceförvaltningen, som skall arbeta 

med Uppvidinge kommuns ny och ombyggnationer. 

2. Finansiera tjänsten med 50 % av byggprojekten och 50 % av kommunens 

omstruktureringsfond för år 2021 och 2022, därefter finansieras inom 

befintlig budgetram.                   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 att Samhällsserviceförvaltningen 

skulle återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 

angående av inrättande av projekttjänst för nya byggprojekt i Uppvidinge 

kommun. 

Under de närmaste åren kommer det finnas behov av att anställa en person 

med exempelvis byggingenjör utbildning, då det finns stora behov av 

ombyggnation och nybyggnation av kommunala fastigheter (förskola, 

demenscenter, mm) i Uppvidinge kommun. Den nya tjänsten skall bland 

annat göra förstudier av om och nybyggnationer. Projekttjänsten skall också 

arbeta aktivt med hålla ner kostnader för kommunen och hela tiden leta 

efter miljöeffektiva lösningar. 

Tjänsten kommer att finansieras 50 % av byggprojekten och 50 % av 

kommunens omstruktureringsfond för år 2021 och 2022. För år 2023 bör 

tjänsten kunna finansieras inom förvaltningens budgetram.    

Ekonomiska konsekvenser 

Tjänsten finansieras med 50 % av byggprojekten och 50 % av kommunens 

omstruktureringsfond för år 2021 och 2022, därefter finansieras inom 

befintlig budgetram.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägget kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen besluta att.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll §132 p 7 Dnr 2020-000246      

Beslutet skickas till 

HR avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2020-000354  

Riktlinjer för användning av sociala medier 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

förslaget till revidering av Riktlinjer för användning av sociala medier.                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 om nya riktlinjer för användning av 

sociala medier. I maj 2018 ersatte dataskyddsförordningen (GDPR) 

personuppgiftslagen (PUL). Eftersom riktlinjerna innehåller skrivningar om 

publicering av personuppgifter behöver de revideras för att hänvisa till 

nuvarande lagstiftning. Utöver ny text om dataskyddsförordningen har 

vissa redaktionella ändringar gjorts i texten. Förtydligande har även gjorts 

om att riktlinjerna gäller för användning av sociala medier i tjänsten och 

inte privat samt att det vi publicerar på sociala medier ska ha koppling till 

kommunens verksamheter.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägget kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Utkast till riktlinjer för användning av sociala medier, 2020-08-25 

Tjänsteskrivelse 2020-08-25     

Beslutet skickas till 

Kommunikationsansvarig 

      




