
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 
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Datum 

2020-09-09 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 september 2020 klockan 

13:30 i Konferenslokal Hotell Olof, Åseda för att behandla följande 

ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Medarbetarundersökning 2020 

Dnr 2020-000288  

Information på sammanträdet. 

4.  Riktlinjer för användning av sociala medier 

Dnr 2020-000354  

./. 

5.  Översyn av målstyrningen 

Dnr 2020-000394  

./. 

6.  Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 

Dnr 2020-000162  

Underlag färdigt efter kallelsens 

utskick. 

7.  Ekonomisk rapport 

Dnr 2020-000332  

Underlag färdigt efter kallelsens 

utskick. 

8.  Information om socialnämndens åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 

2020-2024 

Dnr 2020-000195  

Information på sammanträdet. 

9.  Strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen 

Dnr 2020-000179  

Underlag färdigt efter kallelsens 

utskick. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Dialog med barn- och utbildningsnämnden 

om budget och verksamhet 2020 

Dnr 2020-000267  

Information på sammanträdet. 

11.  Ansökan om finansiering av skolutredning 

Dnr 2020-000322  

Underlag färdigt efter kallelsens 

utskick. 

12.  Information om ökade kostnader Uppjobb 

Dnr 2019-000157  

Information på sammanträdet. 

13.  Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Dnr 2020-000246  

./. 

14.  Kostverksamheten 

Dnr 2020-000379  

Information på sammanträdet. 

15.  Motion om att servera vildsvinskött i skolan 

och äldreomsorgen 

Dnr 2020-000130  

./. 

16.  Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen 

Viken till Singeltorps by 

Dnr 2018-000284  

./. 

17.  Förfrågan om coronastöd till förening 

Norrhults folkets hus och park 

Dnr 2020-000353  

./. 

18.  Motion om strandskyddsdispens 

Dnr 2020-000108  

./. 

19.  Medborgarförslag om att stänga Storgården i 

Älghult istället för Solgården 

Dnr 2020-000385  

./. 

20.  Skrivelse om möjligheter till att ta fram 

mobil-app för turism och vägledning om 

aktiviteter i kommunen 

Dnr 2020-000283  

./. 

21.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 

obesvarade motioner och ej verkställda beslut 

2020 

Dnr 2020-000136  

./. 
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Ärende Anteckningar 

22.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000009  

./. 

23.  Meddelanden till Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000010  

./. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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§ 14 Dnr 2020-000288  

Medarbetarundersökning 2020 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning i Uppvidinge 

kommun. Medarbetarundersökningen genomförs i syfte att undersöka hur 

medarbetarna upplever sin arbetssituation, arbetsmiljö och kommunen som 

arbetsgivare. Under mars och april 2020 fick samtliga medarbetare med 

minst sex månaders anställning svara på en enkät. Svarsfrekvensen uppgick 

till 77,7 %, vilket är en ökning med drygt tio procentenheter.  

Undersökningen innefattar ledarskap, styrning, motivation, psykisk och 

social arbetsmiljö, kränkande särbehandling och trakasserier. En del i 

undersökningen, Hälsofrågan, genomförs årligen och visar hur 

medarbetarna skattar sin upplevda hälsa.  

Resultatet i årets medarbetarundersökning visar att de politiskt fastställda 

målen för Medarbetare & Organisation delvis uppnås. Målen för motivation 

och styrning uppnås medan målen för ledarskap och andel medarbetare 

som upplever sig friska och mår bra inte nås för 2020. 67 % upplever att de 

är friska och mår bra, en siffra som var 59 % föregående år. Trots att målet 

inte nås har resultatet förbättrats med åtta procentenheter. Samtidigt är det 

ett trendbrott att andelen medarbetare som upplever sig friska och mår bra 

ökar, då de stadigt har minskat sedan 2014. 

Resultatet ger ett bra underlag för att arbeta vidare med såväl de delar som 

fungerar väl som de som behöver utvecklas.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med HR-

avdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-05-26 

Medarbetarundersökning 2020       

Beslutet skickas till 

HR-chef 
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Riktlinjer för användning av sociala medier 
Beslutade av Kommunstyrelsen 2016-02-09. 

Reviderades av Kommunstyrelsen 2020-xx-xx. 

Riktlinjernas syfte 
Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i 
användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunens 
policydokument och gällande lagstiftning. 

Dokument och blanketter som nämns i detta dokument finns på intranätet. 

Riktlinjerna gäller för medarbetares användning av sociala medier i tjänsten. Riktlinjerna 
gäller inte medarbetares användning av sociala medier privat. 

Innehållsförteckning 

1. Varför sociala medier? 2 

2. Vilka sociala medier använder Uppvidinge kommun? 2 

3. Information som Uppvidinge kommun enligt lag ska 2 
lämna på webbplatser

4. Regler för användare 3 

5. Interna regler för användning av sociala medier i tjänsten 3

6. Hantering av sociala medier 4 

7. Deltagande i sociala medier där Uppvidinge kommun 7 
inte äger kontot

8. Dataskyddsförordningen (GDPR) och sociala medier 7 

9. Kontroll av hanteringen av sociala medier 8 

2020-xx-xx 
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1. Varför sociala medier? 
Sociala medier är kommunikations- och informationskällor i det dagliga arbetet, precis som 
kommunens webbplats uppvidinge.se och kommunens intranät. Sociala medier är viktiga 
kanaler att föra dialog i. Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Snapchat, bloggar och webbplatser med chatt och kommentarsfält. 
 
All användning av sociala medier följer samma lagar och regler som kommunens 
medarbetare annars styrs av. 
 
Uppvidinge kommun ger möjlighet till att använda sociala medier i tjänsten för att: 
 

 Skapa öppenhet och öka kunskapen om den kommunala verksamheten. 
 Sprida information om Uppvidinge kommun. 
 Utöka servicen genom att lämna upplysningar, ge vägledning och råd samt 

svara på frågor om den kommunala verksamheten. 
 Öka medborgardialogen. 
 Nå nya målgrupper. 
 Rekrytera nya medarbetare. 

Det material vi publicerar eller delar ska ha koppling till kommunens verksamheter 
och/eller ansvarsområden.  

2. Vilka sociala medier använder Uppvidinge kommun? 
Det är upp till varje förvaltning att avgöra vilka sociala medier som 
förvaltningen vill använda. Dialog ska ske med kommunikationsansvarig på 
kansliet innan ett nytt konto öppnas. 

På uppvidinge.se finns en förteckning över de sociala medier där kommunens 
verksamheter är aktiva. 

3. Information som Uppvidinge kommun enligt lag ska lämna på 
webbplatser 

I det sociala mediet måste Uppvidinge kommun informera om: 
 

 Identitet (det måste framgå att det är Uppvidinge kommun som är avsändare). 
 Syftet med att använda mediet. 
 I vilken mån inlägg blir tillgängliga för andra användare. 
 Att inlägg blir allmänna handlingar. 
 Vilka uppgifter som inte får publiceras på det sociala mediet (se punkt 4). 
 Vilka åtgärder kommunen vidtar om någon bryter mot reglerna (se punkt 4). 

 
 

http://www.uppvidinge.se/
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4. Regler för användare 

Enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor måste vi ta bort inlägg som 
innehåller något av följande: 
 
 Uppvigling. 
 Hets mot folkgrupp. 
 Barnpornografibrott. 
 Olaga våldsskildring. 
 Upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i 5 kap. 

upphovsrättslagen. 
 Kränkande uppgifter. 

 
Om ovanstående inte följs kan Uppvidinge kommun bli skadeståndsskyldig. Utomstående 
personer som kommenterar eller gör inlägg på något av Uppvidinge kommuns sociala 
medier och bryter mot ovanstående ska blockeras från kontot. 
 
Utöver ovanstående har vi även våra egna regler för att skapa ett bra debattklimat på 
Uppvidinge kommuns sociala medier-konton. Därför upplyser vi vid behov användarna 
om att inlägg med följande innehåll kommer att tas bort: 
 
 Känsliga uppgifter. 
 Uppgifter som uppmanar till brott. 
 Reklam för produkter och tjänster från privata företag. 
 Inlägg på andra språk än svenska och engelska. 
 Personliga angrepp. 
 Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden. 
 Hot, trakasserier, skvaller eller lögner. 
 Länkar till sidor som innehåller något av ovanstående. 
 Ett ovårdat språk. 
 Inlägg som inte håller sig till ämnet. 

 

5. Interna regler för användning av sociala medier i tjänsten 
Att använda sociala medier i tjänsten är ett långsiktigt åtagande som kräver tydligt ansvar 
och resurser, främst när det gäller redaktörskap. 
 
Gemensam avsändare 
Enskilda ska kunna lita på att det är myndigheten Uppvidinge kommun som ansvarar för 
eller uttalar sig i det sociala mediet. Därför är det viktigt att den som representerar någon av 
Uppvidinge kommuns verksamheter i de sociala medier vi använder oss av, använder det 
beviljade tjänstekontot och inte ett privat konto. 
 
Tillstånd och utbildning krävs 
För att starta och använda ett sociala medier-konto i tjänsten krävs ett tillstånd av 
förvaltningschefen eller av denne utsedd person. 
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Till grund för beslut om tillstånd ska den/de ansökande upprätta en skriftlig beskrivning av i 
vilket syfte det sociala mediet ska användas. Syftet ska gå att koppla till punkt 1 i 
riktlinjerna. 
 
Den som planerar att starta upp ett nytt konto ska först få utbildning. Kontakta 
kommunikationsansvarig på kommunkansliet. 
 
Innehållsansvarig 
Den person som har beslutat om tillstånd att använda sociala medier i tjänsten är den som är 
ansvarig för innehållet. I samband med beslutet kan ansvaret för innehållet skrivas över på 
den sökande. Ange vem som är ansvarig för innehållet i det öppnade kontot på det intyg 
som den ansökande ska skriva under efter beslut om tillstånd. 
 
Intyg 
Den person som har fått tillstånd att använda sociala medier i tjänsten ska skriva under ett 
intyg där det försäkras att man har tagit del av riktlinjerna och att de kommer att följas. 
 
Inloggningsuppgifter 
För att säkerställa en hög grad av spårbarhet på de inlägg som görs samt för att kunna lämna 
ut allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen ska inloggningsuppgifterna 
till de konton som används finnas tillgängliga hos förvaltningschef eller av denne utsedd 
person. 
 
Inloggningsuppgifterna, tillsammans med vilket socialt medium som tillståndet gäller, ska 
också delges kommunikationsansvarig på kansliavdelningen. Intyget skickas som kopia via 
internposten. 

6. Hantering av sociala medier 
Den person som har fått tillstånd att använda sociala medier i tjänsten är skyldig att följa 
nedan beskrivna regler. Om de reglerna inte följs riskerar den ansvarige att bli avstängd 
från användning av sociala medier i tjänsten. 
 
Avsändaruppgifter 
När du svarar på frågor i de sociala medierna identifierar du dig genom att använda namn 
och yrkestitel. 
 
När du publicerar ren information som evenemangstips, lediga tjänster eller liknande 
behöver inte namn och yrkestitel anges. 
 
Uppvidinge kommuns logotyp 
I de fall där det är möjligt ska kommunens logotyp användas som profilbild i det sociala 
mediet för att tydliggöra att det är Uppvidinge kommun som är avsändare. 
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Riktlinjerna för hur logotypen ska användas beskrivs i Uppvidinge kommuns grafiska 
profil som finns att läsa på intranätet. Kontakta kommunikationsansvarig på 
kommunkansliet om frågor uppstår. 
 
Ansvarig för inläggen 
Uppvidinge kommun är ansvarig för de inlägg som kommunens medarbetare gör på 
kommunens konton samt alla inlägg som utomstående gör på kommunens sociala medier. 
 
Läsa och besvara 
Uppvidinge kommun lyder under förvaltningslagens regler om serviceskyldighet. Detta 
innebär att inlägg i sociala medier inte får lämnas olästa och obesvarade under till exempel 
sjukdom, semester eller annan frånvaro. Bevakning av inlägg ska göras minst en gång varje 
vardag och frågor ska besvaras skyndsamt. 
 
Förvaltningschef eller av denne utsedd person ansvarar för att det finns resurser att 
hantera kontot och att det inte lämnas obevakat under ledighet, sjukdom eller när någon 
slutar sin anställning. 
 
Det är viktigt att förstå hur det sociala mediet fungerar och att använda det så att det blir en 
effektiv plattform. Svara snabbt på frågor i sociala medier och använd gärna ett personligt 
tilltal utan att bli privat. 
 
Att bemöta påståenden och kritik 
Bemöt kritik sakligt och med en vänlig ton. Bemöt gärna med fakta. Formulera snabbt ett 
svar och publicera det. Om du behöver söka information eller ta hjälp av någon för att svara 
tackar du för synpunkten och skriver att du återkommer med svar. 
 
Vid nedvärderande inlägg riktade mot kommunen – be personen återkomma med en 
tydligare formulerad synpunkt eller förslag till åtgärd. 
 
Publicering av bilder 
Uppvidinge kommun har ett bildarkiv. Delar av bildarkivet är öppet för alla medarbetare i 
Uppvidinge kommun via en portal på intranätet. Kontakta kommunikationsansvarig på 
kommunkansliet om behov finns av andra bilder. Alla bilder i det öppna bildarkivet är fria 
att använda i kommunens sociala medier. 
 
Om du vill använda bilder som inte finns i bildarkivet är det viktigt att tänka på 
följande: 
 
Dataskyddsförordningen ska följas vid publicering av bilder med personuppgifter. För 
publicering av bilder eller film med personer som går att identifiera krävs skriftligt 
samtycke. Samtycket kan inhämtas på blankett eller digitalt via e-tjänst. Var extra försiktig 
med foton på barn och för barn under 13 år krävs samtycke av vårdnadshavare. 
 
Vill du publicera ett fotografi taget av en annan fotograf måste du ha fotografens tillstånd. 
Publicera aldrig ett fotografi utan tillstånd. Då gör sig Uppvidinge kommun skyldig till 
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brott mot upphovsrättslagen. 
 
Språkliga krav 
Den som använder sociala medier i tjänsten ska vara medveten om kraven i språklagen. 
 
Enligt språklagen (2009:600) ska myndighetens språk vara modernt, lättfattligt och 
begripligt även för personer med funktionsnedsättningar. Hänsyn bör även tas till dem 
som inte behärskar svenska språket väl. 
 
Webbdirektivet – lag om tillgänglighet 
Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det material vi publicerar och 
delar på sociala medier ska vara tillgängligt och möjligt att uppfatta, hanterbart, 
begripligt och robust. Det innebär bland annat att texter ska vara lätta att förstå och att 
filmer ska vara textade. 
 
Allmänna handlingar 
De inlägg som Uppvidinge kommun gör i sociala medier samt de inlägg som utomstående 
gör i dialog med kommunen blir allmänna handlingar. Detta innebär att inläggen ska vara 
ordnade på samma sätt som andra allmänna handlingar. 
 
Inläggen behöver inte diarieföras, men de ska hållas ordnade så att det framgår om de 
upprättats av myndigheten eller inkommit från någon annan samt när detta har skett. 
 
Allmänna handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt och därför behöver de på ett enkelt 
sätt vara sökbara. 
 
Arkivering 
Vid en större förändring eller varje halvår ska en ögonblicksbild av mediet bevaras. Detta 
sker genom att den person som är ansvarig för kontot sparar eller skriver ut en skärmdump 
som lämnas till nämndsekreteraren för diarieföring. 
 
Inlägg och kommentarer från besökare som bryter mot reglerna och ska tas bort, ska först 
sparas genom exempelvis en skärmdump. Denna ska diarieföras. 
 
Gallring 
Det mesta som skrivs på sociala medier är av tillfällig eller ringa betydelse. Därför kan inlägg 
som inte längre är aktuella gallras om det på förvaltningen finns ett beslut om gallring som 
rör sociala medier. 
 
Om handlingar har blivit diarieförda för att bevaras kan handlingarna i det sociala mediet ses 
som av tillfällig eller ringa betydelse och kan därför gallras. 
 
Hur hanteras ärenden som kommer in eller information som hör till ett redan pågående 
ärende? 
Uppvidinge kommun kan i vissa typer av ärenden ta hjälp av sociala medier för att få del av 
allmänhetens synpunkter. 
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Sociala medier får dock inte användas i enskilda ärenden. Uppvidinge kommun ska hänvisa 
enskilda ärenden till andra kanaler än det sociala mediet. 

I de fall som enskilda ärenden ändå kommer in via sociala medier ska de hanteras genom att 
handlingen tas om hand för diarieföring och handläggs enligt normalt förfarande. 

Inlägget i det enskilda ärendet med eventuellt sekretessbelagda uppgifter ska därefter tas 
bort från det sociala mediet. 

Avslut av ett konto 

Den som har gett tillstånd att öppna kontot ansvarar för att det avslutas när det inte längre 
används. Ska kontot pausas ska det om möjligt inaktiveras under tiden. 

7. Deltagande i sociala medier där Uppvidinge kommun inte äger 
kontot 

Med konton som inte ägs av Uppvidinge kommun menar vi bloggars kommentarsfält, 
Facebooksidors loggar, kommentarsfält i andra tjänster (bild och film), artikelkommentarer, 
omnämnanden på Twitter och liknande.  
 
Beslut om att delta i sociala medier på andras konton  
Förvaltningschefen eller av denne utsedd person ska godkänna deltagandet. 
 
Tala om vem du är  
Använd ditt namn, var tydlig med vem du är och att du arbetar för Uppvidinge kommun. 
Det är viktigt att du är en person och inte endast en kommunal funktion när du deltar i 
sociala medier. Kommentera inte anonymt, använd inte pseudonym eller falskt namn.  
 
Avstå om du är inblandad privat  
Om du har privat intresse i något som diskuteras, låt någon annan från kommunen ersätta 
dig i dialogen på sociala medier.  
 
Svara när det är relevant att svara  
Alla frågor behöver inte besvaras av kommunen. Ibland förs konversationer och 
erfarenhetsutbyten om kommunen, men som inte innehåller direkta frågor till kommunen. 
Precis som i all annan kommunikation avgör sammanhang och situation om det är lämpligt 
att delta eller inte i en konversation.  
 
Publicera inte personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter! 
 

8. Dataskyddsförordningen (GDPR) och sociala medier 
Den nämnd som ansvarar för en verksamhet är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som sker i verksamheten. Personuppgifter är information som, direkt 
eller indirekt, kan leda till identifiering av en viss person. Exempel på detta är namn, bilder 
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och personnummer men även indirekta personuppgifter som bilregistreringsnummer, 
fastighetsbeteckningar och ljudupptagningar om det är möjligt att förstå/ta reda på vem 
som hörs.  
 
När Uppvidinge kommun publicerar personuppgifter, såsom foton, film eller en 
ljudinspelning, på kommunens sociala medier ska skriftligt samtycke finnas. Den rättsliga 
grunden allmänt intresse kan användas om syftet med publiceringen är att särskilt 
informera och visa upp myndighetens verksamhet. Denna rättsliga grund kan också 
användas vid publicering av personuppgifter för förtroendevalda eller anställda som är 
företrädare för kommunen, såsom chefer och vissa tjänstepersoner. 
 
Kommunens ansvar  
Den nämnd som är personuppgiftsansvarig är ansvarig för personuppgifter som publiceras 
på kommunens sociala medier-konton. Ansvaret omfattar både personuppgifter som 
kommunen själv publicerar och som publiceras av andra.  
 
Kommunen ska ta bort inlägg som innehåller kränkande personuppgifter. Vid borttagning 
ska avsändaren, om det är möjligt, meddelas om varför inlägget har tagits bort. 
 
När det gäller medier där kommunen inte kan ta bort andras inlägg, till exempel Twitter, 
ansvarar kommunen inte för personuppgifter som andra har publicerat.  

9. Kontroll av hanteringen av sociala medier 
Kommunikationsansvarig på kommunkansliet övervakar hur medierna används och 
hanteras. Kontroller kommer att göras på de konton som finns för att följa upp om 
riktlinjerna följs. Den förvaltningschef eller av denne utsedd person som har godkänt att ett 
konto öppnats är också ansvarig för att riktlinjerna följs. 
 
Kommunikationsansvarig har rätt att tillsammans med förvaltningschef avgöra om något 
konto ska stängas eller om någon person ska blockeras från användning av det sociala 
mediet i tjänsten. 
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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 
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§ 174 Dnr 2020-000195  

Information om socialnämndens åtgärds- och 
handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in socialnämndens 

presidium till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att bjuda in socialnämndens 

presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör socialnämndens presidium och förvaltningschef 

för hur arbetet fortgått under sommaren och inför hösten. Information om 

processen med förslag till strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-06-10 § 152         
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§ 154 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden 

med uppdrag att ta fram alternativa förslag och återkomma till 

kommunstyrelsen senast november 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 

och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 

förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 

ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att ge förvaltningsorganisationen 

ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt hantering. Eftersom 

socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 

föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 

förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 

och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.  

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 

och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 

också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    

På dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om 

utredningsuppdragen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-04-22 § 100    
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Beslutet skickas till 

Lokalförsörjningsgrupp 

Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppvidingehus AB  

Socialnämnden 
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§ 175 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in barn-och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till dagens sammanträde. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

barn- och utbildningschef om: 

 Skolstarten, 

 Skolresultaten och statistik kopplat till detta, och 

 Preliminära ekonomiska utfall.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in barn-och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                 
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§ 151 Dnr 2020-000267  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden om budget 
och verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och bjuder in Barn-och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde samt ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag se över 

skolstrukturen i Uppvidinge kommun.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj att bjuda in barn- och 

utbildningsnämndens presidium till kommunstyrelsen den 10 juni. 

På sammanträdet redogör barn- och utbildningsnämndens presidium och 

utvecklingsledare Katja Schönbeck om nämndens kvalitetsarbete inom 

skolan samt budgetarbetet. 

Barn- och utbildningsnämndens presidium uttalar behov av genomförandet 

av en översyn av skolstrukturen i Uppvidinge kommun.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

och bjuder in Barn-och utbildningsnämndens presidium till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde samt ger barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag se över skolstrukturen i Uppvidinge 

kommun.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.              
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§ 194 Dnr 2019-000157  

Information om ökade kostnader Uppjobb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Slå ihop Etableringsenheten och Arbetsmarknadsenheten 

2. Fastställa kostnadsförslag alternativ B enligt bilaga 1 samt uppdra åt 

samhällsserviceförvaltningen att återkomma med ett gemensamt 

kostnadsförslag för hela avdelningen till kommunstyrelsens 

sammanträde i november 2019. 

3. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att återkomma med strategi 

och riktlinjer för avdelningen samt en plan för implementering av SÖK 

och LÖK till kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

4. Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att fortlöpande uppdatera 

kommunstyrelsen om utvecklingen på integrations- och 

arbetsmarknadsområdet under 2020, vid kommunstyrelsens 

sammanträde i januari, april, september och november.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 7 maj 2019 ska 

Samhällsserviceförvaltningen återkomma med förslag på organisation för 

Arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 

2019. 

Utvecklingen på både integrations- och arbetsmarknadsområdet är minst 

sagt turbulent just nu. Denna turbulens kräver en organisation som är redo 

för flera olika scenarier och som vid behov kan stärkas med personella 

resurser och som kan hantera utmaningarna inom hela integrations- och 

arbetsmarknadsområdet. Det kräver också en lyhördhet gentemot – och 

kunskap om – de förändringar som pågår, både från tjänstepersoner och 

politiker. 

Samhällsserviceförvaltningens översyn av organisationen på hela 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen, efter att 

stödboendeverksamheten avslutats, har visat ett behov av en 

sammanslagning av de två kvarvarande enheterna – Etableringsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten. Vid en minskning av antalet anställda på 

avdelningen blir behovet både av en flexibilitet i arbetsgruppen och ett 

samarbete i olika arbetsuppgifter större. Dessutom är båda enheterna i hög 
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grad påverkade av statliga medel för verksamheten och för båda enheterna 

varierar dessa kraftigt över tid. Vid en sammanslagning blir därför 

överföringar av budgetmedel mellan verksamheterna enklare, men framför 

allt blir samordningsvinsterna lättare att uppnå. 

För att uppnå denna flexibilitet krävs, utöver den faktiska 

omorganisationen, dessutom tydligare strategi och klarare riktlinjer för 

avdelningen. Dessutom krävs att det arbete avdelningen gjort i samverkan 

med samarbetspartners i hela regionen – i arbetet med den strategiska 

regionala överenskommelsen (SÖK) – förankras såväl i politiken som i hela 

den kommunala organisationen. Detta gäller även det pågående arbetet 

med den lokala överenskommelsen (LÖK).  

Ekonomiska konsekvenser 

Om föreslagna förändringar görs överensstämmer den föreslagna 

budgetnivån med dagens budgetram för verksamheten och innebär ingen 

utökning.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avdelningschef etablerings- och 

arbetsmarknadsavdelningen, 2019-09-27 

Bilaga 1, Kostnadsförslag         

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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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.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 
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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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§ 132 Dnr 2020-000246  

Rapport från lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda nybyggnation av förskola i Lenhovda. 

Av utredningen ska framgå effekt för både investering och drift. 

Kommunstyrelsen avsätter maximalt 50 tusen kronor ur kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

2. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda ombyggnation av nuvarande 

bibliotekslokal i Lenhovda till ändamålsenliga lokaler för grundskolan. Av 

utredningen ska framgå effekt för både investering och drift. 

Kommunstyrelsen avsätter maximalt 25 tusen kronor ur kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

3. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur-

och fritidsavdelningen utreda flytt av bibliotekslokalen från 

Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. Av utredningen ska framgå 

effekt för både investering och drift. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 

25 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel för 

genomförande av förstudie. 

4. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- 

och utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokal för grundsärskola i 

enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen 

avsätter maximalt 50 tusen kronor ur kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel för genomförande av förstudie. 

5. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja process för 

försäljning av den före detta banklokalen i Lenhovda.  

6. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av lokal 

för centralarkiv där hänsyn har tagits för möjlighet att förvara i digital form.     

7. Ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkoppla till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september om projekttjänst som ska 

arbeta med de olika projekten kommande år och hur tjänsten ska 

finansieras.                       
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalförsörjningsgrupp har inventerat förvaltningarnas 

lokalbehov och överlämnar en rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för vidare beslut. Rapporten är inte en komplett redovisning av de behov 

som gruppen har arbetat under året, då en del ärenden har hanterats 

politiskt i separata beslut.  Av den lämnade rapporten framgår förslag på 

åtgärder i ett antal ärenden som behöver lyftas upp för politisk hantering 

samt redovisning av pågående arbete i lokalförsörjningsgruppen.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner at 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Rapport från lokalförsörjningsgruppen, 2020-04-27       

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 58    

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samhällsservicechef 
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§ 179 Dnr 2020-000379  

Kostverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet hanteras igen på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har lagts till på dagordningen under sammanträdets godkännande 

av dagordning. Diskussion förs om förändringar inom kostverksamheten i 

samband med förslag på strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 1. tillagning av kost fortsätter 

vid nuvarande enheter tills kostutredningen har kompletterats med risk och 

konsekvensanalys avseende måltidskvalitet och livsmedelssäkerhet för dom 

berörda äldre samt elever och barn ,vilket saknas i kostutredningen. 2. 

Samhällsserviceförvaltningen redovisar på nästa KS hur man hitintills skött 

och uppfyllt sitt åtagande enligt den begränsade risk/konsekvens analys 

man lämnade inför beslutet i KS juni 2019 ,där alla riskområden gavs hög 

riskfaktor och därför borde omfattas av åtgärdsplan .  

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på 3. kostorganisationen 

ansvarar för bemanning av mottagningskök med fullgod 

livsmedelshantering tills dess att annat gränssnitt har överenskommets och 

beslutats mellan /i KS och SN. 

Niklas Jonsson (S) yrkar avslag på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkanden.  

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärendet hanteras igen på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.     

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 

Centerpartiets och Kristdemokraternas första yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.  

Votering begärd. 
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Ordförande tydliggör propositionsordningen till JA-röst innebär att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 

och NEJ-röst innebär att kommunstyrelsen bifaller Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Danielsson (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Tony Johansson (S) X   

Anders Käll (M) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Torbjörn Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Anders Ljungqvist (-) X   

Kerstin Ljungqvist (-) X   

Niklas Jonsson (S) X   

Antal JA-röster 8 stycken, antal NEJ-röster 3 stycken. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och 

Kristdemokraternas första yrkande. 

Proposition 2. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 

Centerpartiets och Kristdemokraternas andra yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.  

Proposition 3. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 137 Dnr 2020-000130  

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och 
äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen överlämnas till samhällsserviceförvaltningen för utredning och 

återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i september.             

Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist (-) har lämnat in en motion om att servera vildsvinskött i 

skolan och äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade den 5 maj, § 49, 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att motionen överlämnas till 

samhällsserviceförvaltningen för utredning och återredovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde i september.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49    
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§ 161 Dnr 2018-000284  

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger utredningstiden till 2020-10-06.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Uppvidinge kommun 2018-09-03. 

Medborgarförslaget föreslår följande: 

 belysning utmed järnvägsbanken från viken till Singelstorps by,  

 bänk utmed spåret,  

 papperskorg,  

 hundavfallskorg, samt  

 tydliga skyltar runt spåret.  

Medborgarförslaget sammanfattar att en komplett friskvårdsslinga runt 

Lenhovdasjön även mot Singelstorps by skulle bidra till hela området. 

”Friskvårdsslingan” är 5,4 kilometer lång och följer gång- och cykelvägar, 

enskilda vägar och samfällighetsvägar runt Lenhovdasjön. 3,6 kilometer av 

slingan har belysning, det finns flera bänkar och papperskorgar längs 

gångvägen i tätorten och en bänk ute på rakan på den gamla banvallen. 

Slingar snöröjs under vintern. 

Uppvidinge kommun äger järnvägsbanken mellan Lenhovda och 

Sävsjöström och marken där slingan går inne i tätorten. Sveaskog äger en 

del, ett privat bolag en del och resterande delen av marken där slingan går 

ägs av privatpersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen få påvisa detta.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.               
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-09-03  

Tjänsteskrivelse 2020-06-02      

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 51 Dnr 2020-000353  

Förfrågan om coronastöd till förening Norrhults folkets 
hus och park 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att  

 godkänna upprättat svar till Norrhult Folkets Hus och Park 

 överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för hantering        

Sammanfattning av ärendet 

Norrhult Folkets Hus och Park inkom den 2 juni med en skrivelse till 

kultur- och fritidsavdelningen där de ställer frågan om det finns några extra 

driftsbidrag att söka med anledning av Covid-19 då pandemin har slagit 

mycket hårt mot uthyrningsverksamheten. 

Kultur- och fritidsavdelningen har i likhet med kommunen en mycket 

ansträngd ekonomi varför vi ställde frågan till kommunledningsgruppens 

stabsmöte. Där togs frågan upp på sitt sammanträde den 19 augusti och 

svaret blev där att det inte finns några extramedel att ansöka om. 

Avdelningen bedömer det därför som ytterst svårt att med egna 

budgetmedel upprätta utökade driftsbidrag utan att medel framgångsrikt 

kan äskas från centrala medel.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms belasta verksamheten.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Norrhult Folkets Hus och Park, 2020-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

strandskyddsdispens till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult 
istället för Solgården 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget 

och inhämta yttrande från socialnämnden. Utredningen ska återredovisas 

till kommunstyrelsen i februari år 2021.      

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget föreslår att stänga Storgården i Älghult istället för 

Solgården. Fullmäktige beslutade den 1 september år 2020 § 85 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för svar.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för solgården, 

inkommen 2020-08-24 

Protokollsutdrag KF 2020-09-01 § 85 

Presidieskrivelse 2020-09-08 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunchef   

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande 

Niklas Jonsson  Anders Käll 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården 

får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar.                

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården, 

dnr 2020-000385      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Matthias Sjöberg (V) yrkar på att medborgarförslaget inte får ställas. 

Margareta Schlee (M) yrkar på att medborgarförslaget får ställas. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på att medborgarförslaget får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för svar.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

medborgarförslaget får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär att 

medborgarförslaget får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar och 

NEJ-röst innebär att medborgarförslaget inte får ställas. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Peter Englén (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S)   X 

Peter Ekman (S) X   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Anette Vallentin (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V)  X  

Matthias Sjöberg (V)  X  

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C) X   

Viktoria Birgersson (C) X   

Eva Palmqvist (C) X   

Erik Ragnarsson (C) X   

Sadiq Sahal (C) X   

Magnus Gustafsson (C) X   

Christina Lindqvist (KD) X   

Billy Lindvall (SD) X   

Simon Bring (SD) X   

Rickard Revelj (SD) X   

Hanne Geiger (SD) X   

Robert Fredriksson (SD) X   

Kent Helgesson (LPo) X   

Roger Karlsson (LPo) X   

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Frida Sundqvist Hall (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA 32 st, antal NEJ 2 st, antal AVSTÅR 1 st. 

Ordförande finner att medborgarförslaget får ställas och lämnas till 

kommunstyrelsen för svar.              
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården, 

2020-08-24, dnr 2020-000385 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24       
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Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 
turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och föreningsutskottets förfrågan om 

anstånd vilket innebär att svar på skrivelsen hanteras på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde.   

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande 

Niklas Jonsson  Anders Käll 
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§ 54 Dnr 2020-000283  

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 
turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet begär anstånd hos Kommunstyrelsen att få 

återkomma med svar på skrivelsen till Kommunstyrelsen i oktober. Kultur- 

och föreningsutskottet uppdrar åt Kultur- och fritidsavdelningen att utreda 

skrivelsen och återkomma direkt till Kommunstyrelsen i oktober.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingemoderaterna har till kommunstyrelsen lämnat in en skrivelse 

där man vill uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna till att skapa 

en mobil-app med turistinformation, i syfte att underlätta för besökare att 

hitta spännande resmål. Ärendet skulle ha tagits upp och beretts på juni 

månads kultur- och föreningsutskott som dock ställdes in, varför vi avser 

att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen under oktober månads 

sammanträde istället.  

Initialt bejakar kultur- och fritidsavdelningen intentionen med skrivelsen 

och anser att en digitalisering av turistinformationen gynnar både 

hanteringen för besökare och för besöksnäringen som på ett enkelt sätt kan 

arbeta proaktivt med sina destinationer. De tekniska lösningarna och 

kostnader för dessa får vi återkomma med i svaret till kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att Kultur- och föreningsutskottet begär 

anstånd hos Kommunstyrelsen att få återkomma med svar på skrivelsen till 

Kommunstyrelsen i oktober. Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

Kultur- och fritidsavdelningen att utreda skrivelsen och återkomma direkt 

till Kommunstyrelsen i oktober.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att Kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.         
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Beslutsunderlag 

Skrivelse Uppvidingemoderaterna, 2020-05-11 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-20 § 140 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

    






