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Kommunfullmäktige 2021-05-31
Plats och tid
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som deltar på distans (digitalt).
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Sekreterare
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Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult
kommuns webbplats.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 100 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
Ärendenummer KS 2021/54

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att
trafikanordningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert
sätt lämnas in för granskning.
Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TA-planer för granskning eller
efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på kommunala vägar önskar
tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner möjligheten att ta ut
sanktionsavgifter för TA-planer1.
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 35, att föreslå kommunfullmäktige
anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 55
 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 35
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31

1

Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-11

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
Ärendenummer KS 2021/54

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att
trafikanordningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert
sätt lämnas in för granskning.
Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TA-planer för granskning eller
efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på kommunala vägar önskar
tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner möjligheten att ta ut
sanktionsavgifter för TA-planer1.
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 35, att föreslå kommunfullmäktige
anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 35
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31

1

Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-27

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta i enlighet med tekniska nämndens förslag 2021-03-18,
§ 35.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 35 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
Ärendenummer TN 2021/9

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att
trafikanorningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert
sätt lämnas in för granskning. Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TAplaner för granskning eller efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på
kommunla vägar önskar tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige
godkänner möjligheten att ta ut sanktionsavgifter för TA-planer1.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____

1

Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

10

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-21
Teknisk förvaltningen
Elinor Johansson
elinor.johansson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner
Ärendenummer TN 2021/9

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att
trafikanorningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert
sätt lämnas in för granskning. Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TAplaner för granskning eller efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på
kommunla vägar önskar tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige
godkänner möjligheten att ta ut sanktionsavgifter för TA-planer1.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31

Ärendeberedning
Vägarbetare befinner sig ofta i en riskfylld miljö. I samband med vägprojekt sker
också trafikolyckor där bilister och andra trafikanter skadas.
En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas så fort ett arbete eller en
markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. Arbete på gator och vägar berör
inte bara de som arbetar på vägen utan även de trafikanter som färdas, bor eller
uppehåller sig längs vägen.
Syftet med en TA-plan är att planera och presentera hur ett vägarbete på ska
utföras på ett säkert sätt, både för de som arbetar på vägen och för passerande
trafikanter. Det ska framgå hur de som arbetar på vägen ska skyddas och hur
trafikanter ska kunna passera platsen säkert.
Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31 är ett dokument framtaget
tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län. Dokumentet styr hur ett
arbete på väg ska genomföras på ett säkert sätt och ligger till grund för hur TAplanerna ska utformas.

1

Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31
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Tjänsteskrivelse
2021-01-21

2(2)

I Älmhults kommun utförs arbeten på vägar dels av egen personal men också till
stor del av andra aktörer. Flera av de stora aktörerna som utför arbeten på eller i
anslutning till vägar i kommunen idag gör det utan att ha lämnat in en TA-plan
för granskning. I dessa fall utförs arbeten utan kommunens vetskap och ofta utan
korrekta skyddsanordningar.
För att komma till rätta med problemet och säkerställa att granskad TA-plan
efterlevs önskar tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige möjliggör för
tekniska nämnden att ta ut sanktionsavgifter för TA-planer enligt matrisen i
Bilaga E av Handbok – Arbete på väg, daterad 2014-03-31.
Sanktionsavgifterna fanns med i det budgetförslag kommunfullmäktige antog i
november §175/202, men handboken för arbete på väg var aldrig med som
bilaga till beslutet och inga exakta avgifter angavs i underlaget till
budgetbeslutet. Därför har avgifterna aldrig beslutats och behöver tas igen.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-30 som
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.

Elinor Johansson

Underskrift

Gatuingenjör

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska förvaltning

12

Kronobergs län

Handbok
Arbete på väg

Uppvidinge

Alvesta
Ljungby

Markaryd

Växjö
Lessebo

Älmhult

Tingsryd

13

Regler och anvisningar för arbete på väg
Kommunerna i Kronobergs län

BILAGA E
Avgifts uttag som används vid kontroller av arbetsplatser, fastställd av
huvudmannen för Väghållningsmyndigheten.

Om det vid återkommande kontroll kvarstår tidigare brist (2:a) bedöms denna brist som en 3:a. I
rutan anmärkningar skall skrivas kommentarer om vad kontrollklass 2 resp. 3 avser. Vid fler
brister på samma funktion kan endast ges en markering i var ruta. Det är dock möjligt att ge en
2;a och en 3;a på samma rad.
Om tidigare brist som gett 3:a kvarstår vid återbesök ges ytterligare en 3:a. Denna 3:a redovisas
och läggs till i sammanräkningen med kommentar i det vita fältet.
Ett montage bedöms som en enhet. T.ex. varningsmärke med tilläggstavla är en enhet.
Fotodokumentering av brister bör utföras regelmässigt. Kommentera på eller intill foto. Kamera
bör ha datumvisning på fotot.
Vid allvarlig brist bör nykontroll utföras inom 3 dagar.

Kontrollen bedöms
Mindre allvarlig när 6 - 8 st. kontrollpunkter har erhållit bedömning 2 och när en kontrollpunkt har
erhållit bedömning 3.
Allvarlig när 6 - 8 st. 2:or eller 1 st. 3:a överskrides.

89
Bearbetad av L. Eriksson

Reviderad 2014-03-31
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 95 Riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för
sociala medier, daterad 2021-04-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier.
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton.
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 49
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-11

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

106

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49 Riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för
sociala medier, daterad 2021-04-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier.
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton.
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-27

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

108

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-13
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
magnus.kallstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

Sammanfattning av ärendet
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier.
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton.
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Ärendeberedning
Sociala medier är en bra kanal för kommunen att kommunicera med invånarna
på deras villkor och där de finns. Älmhults kommun använder sociala medier för
att föra dialog och förstärka budskap.
Att administrera ett konto på sociala medier innebär ett stort ansvar och kräver
en insats av verksamheten. De föreslagna riktlinjer beskriver vad som krävs för
att ha ett konto på sociala medier och vem som bär ansvaret.
Förslaget är att Älmhults kommuns konton på sociala medier ska hanteras enligt
dessa riktlinjer, den gällande lagstiftningen i Sverige och i enligt Älmhults
kommuns kommunikationspolicy.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för
sociala medier, daterad 2021-04-13.

Magnus Källström

Susann Pettersson

Kommunikationschef

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-04-13

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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2(2)

2021-04-13
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
0476-553 28
Magnus.kallstrom@almhult.se

Riktlinjer

Riktlinjer sociala medier
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1(8)

Riktlinjer
2021-04-13

2(8)

Innehåll
Riktlinjer sociala medier........................................................................................3
Sammanfattning ..................................................................................................3
Beslut och ansvar för att ha ett konto på sociala medier ....................................3
Krav och ansvar för att använda sociala medier .................................................3
Avsändare och namngivning av kontot ..............................................................4
Presentation och kontaktuppgifter ......................................................................4
Förhållningsregler för sociala medier ..............................................................4
Uppstart av nytt konto.........................................................................................5
Användning av sociala medier ............................................................................5
Våra inlägg .......................................................................................................5
Kommentarer och meddelanden ......................................................................5
Grupper och sidor i sociala medier ..................................................................6
Vid kris och incident ........................................................................................6
Tävlingar och lotteri .........................................................................................6
Mål och utvärdering .........................................................................................6
Avsluta ett konto ..............................................................................................7
Personuppgifter, upphovsrätt ..............................................................................7
GDPR ...............................................................................................................7
Upphovsrätt ......................................................................................................7
Offentlighetsprincipen, diarieföring, borttagning och gallring ........................8
Arkivering ........................................................................................................8

112

Riktlinjer
2021-04-13

3(8)

Riktlinjer sociala medier
Sammanfattning
Sociala medier är en viktig kanal för oss att kommunicera med invånare,
företagare och besökare på deras villkor och där de finns. Älmhults kommun
använder sociala medier för att föra dialog, förstärka budskap och nå fler
invånare. Kommunens webbplats är alltid vår huvudkanal och sociala mediekonton ska inte ersätta information på webbplats.
Att administrera ett konto på sociala medier är ett stort ansvar och kräver en
omfattande insats av en verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver vad som krävs för
att ha ett konto på sociala medier. Verksamhetens chef har tillsammans med den
eller de medarbetare som är administratör-/er ansvaret för att kontot hanteras
enligt dessa riktlinjer, den gällande lagstiftning vi har i Sverige och i enlighet
med Älmhults kommuns kommunikationspolicy.
I det här dokumentet använder vi begreppet ”konto på sociala medier”. Ett konto
kan vara en sida, en grupp, en profil eller liknande som tillhör en verksamhet i
Älmhults kommun.

Beslut och ansvar för att ha ett konto på sociala medier
Sociala medier är ett verktyg för Älmhults kommun att kommunicera med
invånare, företagare och besökare på deras villkor. Det är inget självändamål att
finnas på sociala medier utan sociala medier ska vara en insats som bidrar till att
nå ett eller flera verksamhetsmål. Beslutet om att använda sociala medier ska
därför tas av verksamhetens chef i samråd med kommunikatör. Verksamhetens
chef är den chef som har ansvar för mål, budget och personal. Vid projekt kan
denna roll innehas av projektledaren.

Krav och ansvar för att använda sociala medier
För att en verksamhet ska få ha ett konto i sociala medier krävs ett beslut och ett
uppdrag från verksamhetens chef, som tillsammans med kommunikatör
identifierat behovet. Kommunikationsavdelningen ska också ha godkänt kontot
och säkerställt att det inte kan förväxlas eller konkurrera med ett annat konto
inom Älmhults kommun.
Verksamhetens chef ansvarar för att:



Göra en behovsanalys och koppla insatsen till verksamhetens uppdrag, i
samråd med kommunikatör.
Utse ansvarig för kontot samt säkerställa att det finns utrymme i den
personens tjänst att hantera kontot. Viktigt att den ansvariga för kontot
har tid för produktion och närvaro, uppföljning, arkivering, diarieföring,
kompetensutbildning och annan administration som är kopplad till
sociala medier. Det är viktigt att kontot hålls levande, och att kontot
annars arkiveras.
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Säkerställa att det finns resurser att bevaka kontot vid sjukdom, om
ansvarig slutar samt vid semester och ledighet.
Att den information som sprids på sociala medier är korrekt.
Säkerställa att medarbetaren följer riktlinjerna för sociala medier,
Älmhults kommuns kommunikationspolicy och grafiska profil samt
aktuell lagstiftning.
Säkerställa att medarbetaren har bra kännedom kring nämndens
informationshanteringsplan.
Kontinuerligt uppdatera, utvärdera och följa upp om kontot uppfyller
krav och syfte samt utsatta mål.

Avsändare och namngivning av kontot
Det är viktigt att mottagaren förstår att kontot tillhör Älmhults kommun.
Älmhults kommun som avsändare ska framgå i antingen profilbild, namn eller
beskrivning. Namnet på ditt konto fungerar som avsändare och det är viktigt att
välja ett namn som enkelt och tydligt kommunicerar vilka ni är. Detta är viktigt
för att kontot ska vara enkelt att hitta. Ta gärna stöd från en kommunikatör i val
av namn på kontot.

Presentation och kontaktuppgifter
På kontot ska det tydligt beskrivas vad kontot används till. Det ska vara enkelt
för användaren att komma i kontakt med ansvarig för kontot. Om möjligt ska
kontaktuppgifter till Älmhults kommuns servicecenter anges. I kontots
beskrivning ska länk till Älmhults kommuns sida om sociala medier och
förhållningsregler finnas med (almhult.se/socialamedier).
På Facebook ska även Älmhults kommuns förhållningsregler för sociala medier
finnas publicerade. Det ska på Facebook även finnas information om när kontot
är bemannat och att frågor besvaras inom 24 timmar alternativt kommande
arbetsdag om det är en helgdag eller helg.
Förhållningsregler för sociala medier
Allt som publiceras på kommunens sociala medier är offentligt och hanteras
enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att det som publiceras där kan bli en
allmän handling.
Kommentarer i kommunens konton på sociala medier ska hålla god ton och får
inte innehålla:









Hot
Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
Olovlig våldsskildring eller pornografi
Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
Olovligt bruk och publicering av upphovsrättsligt material
Svordomar eller obscena ord
Kommersiella budskap eller reklam
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Uppstart av nytt konto
Vid uppstart av ett konto är det viktigt att verksamheten har en plan för hur
kontot ska användas. Kontot ska också föras i in registret över Älmhults
kommuns konton i sociala medier på www.almhult.se/socialamedier.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för registret och utför uppdateringar
enligt beställning från ansvarig för kontot.

Användning av sociala medier
Den medarbetare som fått i uppdrag att administrera kontot på sociala medier
ska följa riktlinjerna nedan samt de dokument och lagar som det här dokumentet
hänvisar till.
Våra inlägg
Kommunens inlägg och svar i sociala medier ska vara tydliga, tillgängliga och
trovärdiga. Vi följer Älmhults kommuns värdegrund och skriver så att läsaren
förstår. Vi använder klarspråk och följer de instruktioner som finns för
kommunens medarbetare kring detta.
Inläggen kan vara personliga men inte privata - vi representerar Älmhults
kommun. Vid svar ska vi ange varifrån svaret är inhämtat så att det blir
trovärdigt och tydligt varifrån informationen kommer.
Vi är inte politiska. Vid information av ett politiskt beslut är vi opartiska och
värderar inte beslutet.
Vi är källkritiska och kontrollerar fakta innan vi delar någon annans inlägg eller
sprider information vidare.
Vi är normmedvetna och tänker på mångfald – etnicitet, kön, ålder,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.
Kommentarer och meddelanden
Sociala medier är en kanal för dialog – inte envägskommunikation. Genom att
svara på kommentarer och meddelanden bygger vi relationer med våra invånare.
Som kommun ska vi svara på frågor från invånare som rör vår verksamhet. Om
vi inte kan svara ska vi hänvisa till rätt verksamhet/myndighet (se
förvaltningslagen (2017:900) § 4 om myndigheters serviceskyldighet). Vid
oklarheter hänvisas till servicecenter (info@almhult.se).
Kommentarer och meddelanden ska få ett första svar senast nästa arbetsdag. I
övrigt sker svar enligt Älmhults kommuns servicelöfte.
Hot, personliga angrepp eller förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets
mot folkgrupp, uppmaningar till brott och obscena ord tas bort. Innan inlägget
tas bort ska det först bedömas om det ska diarieföras, enligt nämndens
informationshanteringsplan. Vi skriver alltid ett inlägg i tråden som informerar
om att vissa inlägg i tråden tagits bort samt anledningen till att de tagits bort.
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Upprepande frågor från användare behöver bara besvaras en gång, alternativt
hänvisas till ett tidigare svar.
Kommentarer eller inlägg som inte innehåller en fråga behöver inte besvaras.
Frågor av politisk karaktär hänvisas till aktuell nämnd.
Grupper och sidor i sociala medier
Det är viktigt att kommunen upplevs som tydliga, tillgängliga och transparenta i
sociala medier. Oavsett om innehållet är öppet eller slutet, så är det vi publicerar
i våra sociala medier alltid allmän handling och måste lämnas ut till alla som
begär det.
Sekretessbelagd information ska inte delas på sociala medier. Om så har skett
och begärs ut ska innehållet sekretessprövas innan handlingen lämnas ut.
Slutna grupper riskerar att upplevas som exkluderande, vilket kan leda till att
verksamheten inte upplevs som öppen, inbjudande och transparent.
Kommunikatör kan ge råd om alternativa kanaler för kommunikation med
målgruppen.
Vid kris och incident
Vid en kris eller incident är det kommunens webbplats www.almhult.se som
hålls uppdaterad. De inlägg vi lägger ut på våra konton i sociala medier har som
syfte att guida målgrupperna till www.almhult.se. Vi svarar på frågor så snabbt
vi kan och hänvisar till www.almhult.se.
Tävlingar och lotteri
Tävlingar på sociala medier är tillåtet om både tävlingen och vinsten är kopplad
till verksamhetsmål. Observera att vinsten kan medföra vinstskatt för vinnaren.
Mer information finns på www.skatteverket.se. Tävlingar och lotteri ska följa
Lotteriinspektionens regler.
Mål och utvärdering
Det är viktigt att utvärdera närvaron på sociala medier och att följa upp om
närvaron bidrar till att verksamhetens mål nås.
Mätbara och tydliga mål för kontot samt rutiner för hur de ska följas upp ska
därför finnas för varje konto.
Målen ska vara kopplade till kontots syfte. Om syftet är att nå ut och
marknadsföra verksamheten, är det bra att mäta räckvidd (Hur många såg
inlägget) och engagemang (Antal kommentarer, delningar och likes). Om syftet
däremot är att svara på frågor, serva målgruppen och vara ett stöd, är det bättre
att mäta svarstid och nöjdhet.
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Avsluta ett konto
Om ett konto inte längre fyller ett syfte eller inte är aktivt bör det avslutas.
Annars riskerar det att ge en felaktig bild av var våra invånare, företagare och
besökare kan komma i kontakt med oss.
Innan ett konto avslutas ska det under en tid tydligt kommuniceras att det
kommer att stängas ned och varför. Det bör också meddelas var följarna kan
vända sig framöver med frågor.
Har kontot varit inaktivt en längre tid (mer än ett halvår) är det oftast bättre att
bara avsluta kontot. Innan kontot avslutas ska innehållet arkiveras. Kontakta
nämndens nämndsekreterare kring hur kontot ska arkiveras.
När kontot är avslutat är det också viktigt att informera
kommunikationsavdelningen om att kontot inte längre finns. Vi måste enligt lag
föra register över Älmhults kommuns kanaler och därmed måste kontot tas bort
från registret. (Registret finns på www.almhult.se/socialamedier).

Personuppgifter, upphovsrätt
Det finns flera bestämmelser som styr vad vi får publicera på sociala medier och
hur vi ska hantera kommentarer, taggningar och meddelanden. De viktigaste är
dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), upphovsrätten och
offentlighetsprincipen.
GDPR
Grunden i GDPR är att individen äger sina egna personuppgifter och inför
publicering på sociala medier måste samtycka för att vi ska få använda dem.
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person, kräver därmed
att den personen är medveten om sin medverkan och har samtyckt till den. Det
rör både text och bild. Vi får aldrig publicera personuppgifter på sociala medier
utan att ha samlat in ett samtycke först. Samtyckesblankett hittar du på
”Hemma”. Denna ska fyllas i av personen som medverkar. Samtyckena ska
lagras så att de enkelt går att hitta. Vi ska också om personen vill bli bortglömd
skyndsamt kunna ta bort personuppgiften. Publiceringen måste alltid tas bort
efter att samtyckets giltighetstid har gått ut.
Personuppgifter (till exempel bilder på personer) som publicerats innan 25 maj
2018 omfattas också av GDPR och måste tas bort alternativt måste samtycke
samlas in retroaktivt.
Upphovsrätt
Alla bilder som är fotograferade i modern tid är skyddade. Att publicera en bild
som vi inte har tillåtelse till är olagligt och vi kan i efterhand behöva betala
ersättning till den som tagit/äger bilden, för olovlig användning eller
upphovsrättsbrott. Detta gäller även musik, illustrationer och filmer.
Bilder, illustrationer, film, text eller ljud som vi inte har ett dokumenterat
godkännande för ska inte publiceras.
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Offentlighetsprincipen, diarieföring, borttagning och gallring
Det som skrivs på Älmhults kommuns konton i sociala medier är allmän
handling. Därför gäller samma regler för diarieföring på sociala medier, som
exempelvis för epost och brev. Den som är ansvarig för kontot är också ansvarig
för att diarieföring sker vid behov. Det är viktigt att diarieföringen sker
skyndsamt för att kunna koppla innehållet till ett ärende och för att inte riskera
att gallring sker innan diarieföring.
Läs mer om diarieföring i respektive nämnds informationshanteringsplan.
Vi gallrar text och bild som innehåller personuppgifter (var noga med att
diarieföra det som ska diarieföras innan du gallrar). Text och bild som inte
innehåller personuppgifter behöver aldrig gallras.
Vi tar skyndsamt bort text och bild som innehåller hot, personliga angrepp och
förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets mot folkgrupp, uppmaningar till
brott och obscena ord. Bedömning ska alltid göras utifrån respektive nämnds
informationshanteringsplan.
Arkivering
Älmhults kommuns konton i sociala medier ska arkiveras vid större förändringar
(profilbild, omslagsbild, namn, om-information och så vidare) samt när kontot
ska avslutas.
Vid frågor eller behov av hjälp att arkivera kontaktas nämndens
nämndsekreterare.
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Interpellation ställd till personalutskottets ordförande Sonja Emilsson (M)
gällande feriearbeten
Sommaren är snart här och jag undrar hur det ser ut med feriearbeten för våra ungdomar i år.
Regeringen har avsatt 180 miljoner kronor under 2021 för att stärka kommunernas möjligheter
att skapa jobb för unga. Det är viktigt att få möjlighet till en bra start på arbetslivet och ett
kommunalt feriearbete kan skapa goda förutsättningar.
Utifrån rådande pandemi finns inte arbetstillfällen inom restaurang och besöksnäringen i den
utsträckning som det brukar göra och därför är det viktigt att den offentliga sektorn tar ansvar
och gör allt för att hitta arbetstillfällen för unga.
Med anledning av detta önskar jag svar på följande:

-

Hur många feriearbeten erbjuder kommunkoncernen och var finns dem?

-

Hur mycket pengar har vi ansökt om från den statliga satsningen och hur många
sommarjobb innebär detta?

-

Hur många har nekats feriearbete?

-

Hur är fritidsgårdarna Fenix och Freja engagerade i feriearbetena?

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna Älmhult
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