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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Au  e) 49 Dnr  KS 2022/291  101

Overgripande  mål  och  visioner  för  Boxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Overgripande  mål-  och visioner  för  Boxholms  kommun  har framarbetats  tillsarnmans

med  tjänstemän  och  politiska  företrädare  på särskilda  dagar  under  2022.  Det  har varit

en process  med  workshops  och  redovisningar  tillsammans  med  konsult.  Vision,  vi-

sionsmål  och  fokusområden  har tagits  fram  av politiska  företrädare.  Owiga  delar  har

tagits  fram  av politiska  företrädare  och  tjänstemän  tillsammans.  Arbetet  har sarnman-

ställts  i förslag  till  övergripande  mål  och visioner.

Förvaltningens  ståndpunkt

Boxholms  kommun  är i behov  av nya  övergripande  mål-  och  visioner  för  kommunen.

Dessa  skall  sedan  vara  en grund  för  fortsatt  arbete  genom  att övergripande  mål-  och

visioner  bryts  ned till  stödjande  mål  på respektive  nämnd/förvaltning.

Implementering  av nya  övergripande  mål-  och  visioner,  exempelvis  startdatum,  hur

nuvarande  mål  påverkas,  mätetal  etc. bör  behandlas  i en ytterligare  beredning  av led-

ningsgruppen.  Inför  att ledningsgruppen  hanterar  dessa behövs  ett ställningstagande
från  KS-AU.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att ställa  sig bakom  förslag  till  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms  kom-
mun.

Beslutsunderlag

Förslag  övergripande  mål  och visioner  för  Boxholms  kornmun.

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyre4sen  besluta

att  ställa  sig bakom  förslag  till  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms

kommun.

Beslut  till:

Kornmundirektör

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Arbetsutskottet

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Au  Ej50

Distansarbetspolicy

Dnr  KS 2021/320  009

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Coronapandemin  har  påskyndat  den digitala  utvecklingen  och nya  digitala  arbetslös-

ningar  har skapats.  Kommunens  medarbetare  kan  i allt  större  utsträckning  delta  digi-

taltimöten.  utbildningar  och  konferenser  samt utföra  arbete  på annan  plats  än  ordi-

narie  arbetsplats.  För  många  kornmuner  och f'öretag  gäller  det nu att ställa  om och

följa  med  trenden  och  utvecklingen  av nya  arbetssätt.  Boxholms  kornrnun  vill  ta till-

vara  förändrade  digitala  och flexibla  arbetssätt  eftersom  de bidrar  till  ett hållbart  ar-

betsliv  och samhälle,  dessutom  utvecklas  vår  attraktivitet  som arbetsgivare.

Policyn  med  riktlinjer  presenterar  två  alternativ  av flexibelt  arbete;  hemarbete  och  di-

stansarbete.  Distansarbete  innebär  en mer  permanent  arbetsform  där arbetet  utförs

mer  regelbundet  under  en längre  period.  Hemarbete  är det "nya  normala"  där medar-

betaren  sporadiskt  och  utan  kontinuitet  arbetar  på annan  plats  än huvudarbetsplatsen.

Båda  alternativen  kräver  överenskommelse  mellan  ansvarig  chef  och  medarbetare.

Flexibelt  arbete  är frivilligt  och initieras  av medarbetaren.  Det  är alltid  ansvarig  chef

som avgör  om och i vilken  utsträckning  flexibelt  arbete  är möjligt.  Chefens  bevil-

jande  ska utgå  från  verksamhetens  behov,  rådande  situation,  arbetsuppgifternas  art
samt  individuell  bedömning.

Ärendet  med förslag  på ny distansarbetspolicy  har tidigare  behandlats  av kommun-

fullmäktige  (2021-12-06, Ffi 133) med en återremittering av ärendet med  hänvisning
till  brister  i förslaget.

En revidering  har genomförts  och föreslagen  ny version  av distansarbetspolicy  är en

policy  för  hemarbete  och  distansarbete,  med  riktlinje.  Att  tidigare  beslutad  policy  för

distansarbete/arbete  hemifrån  vid  enstaka  tillföllen  iBoxholms  kornrnun  (Kf  2013-

09-09 F3 88) upphävs och ersätts  med  denna  nya  policy.

Förvaltningens  ståndpunkt

Syftet  med  policyn  för  hemarbete  och  distansarbete,  med  tillhörande  riktlinje,  är att

uppnå  en gemensam  syn  på flexibelt  arbetssätt  i Boxholms  kornmun.

Förslag  till  policy  för  hemarbete  och  distansarbete,  med  riktlinje,  bör  gälla  fram  till

årsskiftet  2023/2024.  En utvärdering  bör  genomföras  i slutet  av 2023 och däre:tter

fattas  ett nytt  beslut  kring  flexibelt  arbete  iBoxholms  kornmun.

Finansiering

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  upphäva  tidigare  beslutad  policy  för  distansarbete/arbete  hemifrån  vid  enstaka

tilltällen  i Boxholms  kommun,

att  anta policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje,

att  policyn  med  riktlinje  skall  gälla  fram  till  årsskiftet  2023/2024,

att  policyn  med  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023 och däre:tter  fattas  ett nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kornmun.

Beslutsunderlag

Förslag  till  policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje

Arbetsutskottet  beslutar  föres1å  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  upphäva  tidigare  beslutad  policy  för  distansarbete/arbete  hemifrån  vid  enstaka
tillföllen  i Boxholms  komn'iun,

att  anta policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje,

att  policyn  med  riktlinje  skall  gälla  fram  till  årsskiftet  2023/2024,

att  policyn  med  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023 och  därefter  fattas  ett nytt
beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Beslut  till:

Förvaltningschefer

Författningssamling

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN
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2022-09-13

Au  S, 51 Dnr  KS  2021/325  332

Motion  - skapa  jämställda  mötesplatser  för  alla  barn  och  unga  i

Boxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Irene  Garperian  (V)  har  2021-11-18  inlämnat  en motion  angående  att  skapa  jäm-

ställda  mötesplatser  för  barn  och  unga  iBoxholms  kornrnun.  Irene  Garperian  (V)  fö-

reslår  imotionen  att  kornmunen  inspekterar  lekplatser  och  skolgårdar  med  fokus  på

jämställdhet,  tillgänglighet,  inkludering  och  att dessa  rustas  upp  för  att alla  ska  kunna

inkluderas  och  vara  delaktiga  i leken.

Förvaltningens  ståndpunkt

Yttrande  har  irföämtats  från  Samhällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson  som  anger  att

omfattande  arbe'ce har  genomförts  med  ny-,  om-  och  tillbyggnad  av lekplatser  ikom-

munen.  Vidare  anges  att besiktningar  av lekplatser  sker  med  jämna  intervaller,  senast

år 2020,  för  att säkerställa  lekplatsernas  :[unktion  och  säkerhet.

Samhä11sbyggnadschefen  anser  vidare  att det  är viktigt  att det  finns  möjlighet  för  alla

att  leka  oavsett  funktionsnedsättning.  En  ombyggnad  av lekplatsen  vid  torget  kan  gö-

ras för  att uppfylla  detta  behov.  Denna  lekplats  ligger  i direkt  anslutning  till  parke-

ring,  samt  på ett  plant  underlag.  Lekplatsen  kan  byggas  om  genom  att byta  ut under-

lag samt  att komplettera  med  utrustning  för  att stimulera  barn  med  funktionsnedsätt-

ning  till  lek.  Att  stöd  bör  kunna  sökas  för  att  detta  skall  kuru'ia  bidra  till  finansie-

rlngen.

Förvaltningens  ståndpunkt  är att det  bör  finnas  minst  en lekpark  i kommunen  som

möter  behovet  även  för  funktionsnedsatta.  Att  föreslagen  lekpark  vid  torget  i Box-

holm  är lämplig  att  anpassa.  Motionen  föreslår  dock  att samtliga  lekparker  och  skol-

gårdar ikornmunen  rustas upp för att möta behovet och ffv'årr ser förvaltningen att
detta  ej är ekonomiskt  realistiskt.  Därmed  föreslår  förvaltningen  att  motionen  avslås.

Förvaltningen  gör  ty'%r  bedömningen  att de ekonomiska  förutsättningarna  år 2023

är svaga  och  att  en ombyggnation  av lekparken  vid  torget  därför  bör  skjutas  fram  tills

att förutsättningarna  finns.  Att  samhällsbyggnadsförvaltningen  hanterar  planeringen

för  när  ombyggnation  kan  äga rum  och  äskar  medel  för  detta  i sin  budget  och  söker

de lämpliga  bidrag  som  finns.

Finansiering

Justerare

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  motionen.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Motion

Yttrande  Sarnhä1lsbyggnadschef

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  avslå  motionen.

Beslut  till:

Irene  Garperian

Samhällsbyggnadschef

Justerare Utdragshestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13

Au E3 52 Dnr  KS  2022/255  106

Avsiktsförklaring  rörande  omställningen  till  Nära  vård

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Region  Ostergötland  har  tillsammans  med  länets  13 kornmuner  gjort  en gemensam

avsiktsförklaring  kring  omställningen  till  Nära  vård  där  man  förtydligar  att  detta  är

ett  gemensamt  åtagande  och  ett delat  ansvar.  Problembilden  kring  bland  annat  svå-

righeter  med  bemanning  och  möjligheter  att följa  den  medicintekniska  utvecklingen

sammanfattas,  samt  förändrade  krav  utifrån  bland  annat  digitalisering,  tillgänglighet,

samverkan  och  demografi.  Avsiktsförklaringen  innehåller  en gemensam  målbild  där

likvärdighet,  tillgmglighet,  delaktighet,  effektivare  användning  av resurser  samt  pri-

märvårdens  roll  som  navet  iNära  vård  lyfts  frarn.

Parterna  ansvarar  för  att  resurser  avsätts  och  att lokala  beslut  fattas  så att det  gemen-

samma  arbetet  uppnår  målen.  Vidare  beskrivs  ett  antal  primära  åtgärdsområden  på

strategisk  nivå,  där  tyngdpunkten  ligger  på att  tydliggöra  och  stödja  förflyttning  av

ansvar  inom  regionen;  mellan  regionen  och  kornmunerna;  samt  vikten  av utveckling

för  komrnunernas  vård-  och  omsorg.  Vidare  tas vikten  av att samordna  och  säker-

ställa  kompetensförsörjning,  infrastruktur  och  investeringar  upp.

Social- och myndighetsnämnden har beslutat (Som fi 65, 2022-08-15) föreslå kom-
munstyrelsen  besluta  att föreslå  kommunfullmäktige  att ställa  sig bakom  avsiktsför-

klaringen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Kommunstyrelsens  förvaltning  ställer  sig positiva  till  förslaget  från  Social-  och  myn-

dighetsnämnden.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  ställa  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring  rörande  omställningen  till  Nära  vård,  Dnr.  RÖ 2022-7931

Protokoll, social- och myndighetsnämnden (Som F3 65, 2022-08-15)

Justerare

=fö/')
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  ställa  sig bakom  avsiktårklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård.

Beslut  till:

Social-  och myndighetsnämnden
Region  Ostergötland

Justerare Utdragsbestyrkande
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2022-09-13

Au F3 53 Dnr  KS  2022/271  104

Ny politisk  organisation  för  miljönämnden

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Miljönämnden  föreslås  ända  antalet  ledamöter  och  ersättare  från  och  med  1 januari

2023.  Beslutet  skall  vara  likalydande  från  Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög.  Att  anta-

let  ledamöter  minskas  från  1l  till  7 och  att antalet  ersättare  minskas  från  Il  till  4.

Fömaltningens  ståndpunkt

Att  antalet  förtroendevalda  ändras  i Miljönämnden  enligt  förslag  till  beslut  från

Mjölby  kornmun.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  Miljönäinnden  ska bestå  av sju  ordinarie  ledamöter  och  fyra  ersättare.  Platserna

fördelas  genom  att  Mjölby  komrnun  utser  tre ordinarie  ledamöter  och  två  ersättare

och  Boxholms  kommun  och  Odeshögs  kornmun  utser  vardera  två  ordinarie  ledamö-

ter  och  en ersättare.  Beslut  om  ny  politisk  organisation  för  Miljönämnden  kräver  ett

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

att  ny  politisk  organisation  i Miljönämnden  gäller  från  och  med  1 januari  2023.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotoko1l Mjölby  komrnun, kommunfullmäktige 2022-06-14, F3 60

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  Miljönämnden  ska  bestå  av sju  ordinarie  ledamöter  och  fyra  ersättare.  Platserna

fördelas  genom  att Mjölby  kornrnun  utser  tre ordinarie  ledamöter  och  två  ersättare

och  Boxholms  kornmun  och  Odeshögs  kornmun  utser  vardera  två  ordinarie  ledamö-

ter  och  en ersättare.  Beslut  om  ny  politisk  organisation  för  Miljönämnden  kräver  ett

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kornmun.

att  ny  politisk  organisation  i Miljönämnden  gäller  från  och  med  1 januari  2023.

Justerare

(2J.

Beslut  till:

Gruppledare  partier

Författningssamlingen

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse  2021  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum

samt  beviljande  av  ansvarsfrihet

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseurn  har  inlämnat  handlingar  till  Boxholms  kornmun

gällande  beviljande  av ansvarsfrihet  från  kommunfullmäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens förslag till  beslut är att bevi5a ansvarsfrihet för styrelsen.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att bevi5a styrelsen 'för Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret  2021.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse  2021

Verksarnhetsberätte1se  2021

Resultat-  och  balansrapport  2021

Protokoll  årsmöte  2022-06-14

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att bevi5a styrelsen för Sti:ttelsen Boxholms Bruksmuseum ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret  2021.

Beslut  till:

Sti'[telsen  Boxholms  Bruksmuseum

Ekonomienheten

Kornmundirektör

Jtisterare

C6

Utdragsbestyrkande
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Rapporter  Kommunstyrelsens  arbetsutskott  2022

Inga  rapporter.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Au 83 56 Dnr KS 2022/5 009

Övrigt  Kommunstyrelsens  arbetsutskott  2022

Kommundirektör  Linda  Hamrnarström  är föredragande  angående:

*  Ekonomiskt  läge  för  kommunen  -  utvecklingen  2022  och  ändrade  för-

utsättningar  inför  2023

*  Rekryteringar

*  Internkontrollplan  2023  -  kornmunstyrelsen

*  Årets  medarbetare  i komrnunen

*  Debiteringssystem

@ Prislappsmodellen

*  Sluttäckning  deponi

*  Åldreboende  2020

Justerare Utdragsbestyrkande


