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Mjölby och Boxholms kommuns handlingsprogram enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun ska ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Den 1 
januari 2021 trädde lagändringar i LSO i kraft. I samband med detta beslutade 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) om nya föreskrifter och 
allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1). Utifrån dessa 
förändringar har Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm skapat ett nytt gemensamt 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för Mjölby 
och Boxholms kommun. 
 
Räddningstjänsten har utifrån den tidigare handlingsplanen för Trygghet och säkerhet 
2019-2022, delplan Räddningstjänst 2019-2022 samt förändringar i riskbild och 
statistik, samarbetat med trygg- och säkerhetsenheten i arbetet med att ta fram förslag 
till ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022.  
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Programmet föreslås ersätta tidigare handlingsplaner och behandlar både 
förebyggande och operativa uppgifter inom räddningstjänstens ansvarsområde. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
för Mjölby och Boxholms kommun. 
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Beslutsunderlag 
Mjölby och Boxholms kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor 
 
Samråd 
Internt som ett externt samråd har skett gällande Mjölby och Boxholms kommuns 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Tiden för samråd pågick t.o.m. 2022-09-09. 
 
Bilaga 
- Mjölby och Boxholms kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 
- Sammanfattning yttranden 
 
 

Beslutet expedieras till 
Vice räddningschef 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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1. Inledning 

Detta dokument utgör Räddningstjänsten Mjölby/Boxholms handlingsprogram gemensamt för 

förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3§ LSO och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8§ LSO. Trots ett 

väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då snabb hjälp behövs i 

form av insatser från kommunernas räddningstjänst. 

 

Att utföra räddningsinsats avses i detta handlingsprogram de insatser vid olyckor eller överhängande 

fara för olyckor där kommunen är ansvarig myndighet att utföra räddningsinsats för att förhindra och 

begränsa skador på människor, egendom och miljö. Kommunens ansvar att utföra räddningstjänst 

anges i 4 kap 1-6§ LSO. 

 

Mjölby och Boxholms kommuner har som ambition att möta dessa lagkrav på ett effektivt, 

välorganiserat och tillmötesgående sätt. Den enskilde ska erbjudas hjälp och stöd såväl före, under 

som efter en händelse. Räddningstjänsten ska genom sitt olycksförebyggande och operativa arbete 

bidra till att skapa en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas i Mjölby och 

Boxholms kommuner. 
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2. Beskrivning av kommunerna 

2.1 Mjölby kommun 
 

Bild 1. Mjölby kommun 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Kommunens roll kan beskrivas i tre delar; som samhällsbyggare, tjänsteleverantör och 

myndighetsutövare. Beroende på i vilken roll kommunen agerar, påverkar det medborgares och 

andra aktörers förväntningar på kommunen. Oavsett vilken roll kommunen intar ska medborgarnas 

delaktighet och inflytande alltid beaktas. 

Kommunen ansvarar enligt lag för frågor som socialtjänst, vård och omsorg av äldre och 

funktionshindrade, barnomsorg, skola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, bibliotek, räddningstjänst, vattenförsörjning och avlopp och ordning och säkerhet. 

Verksamheter som kultur och fritid, bostäder, energiförsörjning och näringsliv sker istället på frivillig 

grund. 

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret 

för ekonomi och principiellt viktiga frågor. Ledamöterna i KF representerar medborgarna utifrån den 

fördelning som de politiska partierna fått i allmänna val.  

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens verkställande politiska ledning och har under KF ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och 

uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.  
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Nämnderna har ansvar för att verksamheten som utförs i kommunen fungerar och utvecklas i enlighet 

med lagstiftning och den inriktning som bestämts av KF genom reglementen. Nämnderna ska leda 

den egna verksamheten, prioritera och ta initiativ till de förändringar och förbättringar som behövs.  I 

Mjölby kommun finns byggnads- och räddningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, miljönämnd, 

omsorgs- och socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd samt valnämnd.  

Den verkställande organisationen i kommunen är indelad i förvaltningar enligt styrelsens och 

nämndernas uppdrag. Förvaltningarna är kommunstyrelsens förvaltning, byggnadskontoret, 

räddningstjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen, miljökontoret, omsorgs- och socialförvaltningen, 

service- och teknikförvaltningen och utbildningsförvaltningen.  

Mjölby kommun har tre del- eller helägda företag. Det helägda Bostadsbolaget i Mjölby AB äger och 

förvaltar cirka 2500 lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Det helägda Fastighets 

AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) äger och tillhandahåller industrilokaler i Mjölby, Mantorp och 

Skänninge och det delägda Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE), där kommunen äger 49 procent, 

producerar och distribuerar elenergi och fjärrvärme till tätorterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och 

Väderstad. Från 2018 är även FAMI fastighetsägare till galleria Kvarnen som är ett centralt beläget 

köpcentrum i Mjölby.  

Geografiska förutsättningar 

I Mjölby kommun bor cirka 28 269 invånare. Kommunen består av fyra tätorter; Mjölby (13 928 

invånare), Mantorp (3 936 invånare), Skänninge (3 359 invånare) och Väderstad (527 invånare). 

Kommunen är en växande kommun som under de senaste 10 åren vuxit med drygt 3000 

kommuninvånare. Det innebär att det även pågår många stora exploateringsprojekt i form av bl.a. nya 

bostadsområden, förskolor och äldreboenden.  

Befolkningsprognoserna visar på en fortsatt ökad befolkning i kommunen där antalet år 2030 

beräknas till över 31 000 kommuninvånare. Med en ökad befolkning och flera nya bostadsområden i 

kommunen kommer också nya riskbilder och behov av en anpassad förmåga att hantera såväl olyckor 

som allvarliga samhällsstörningar. Störst utslag förväntas befolkningsökningen få i Mantorp som fram 

till 2030 förväntas öka med cirka 30 procent.  

Kommunen är ett kommunikationsnav bland annat genom E4:an som passerar genom kommunen, 

och som korsas av riksväg 50, och genom den järnvägsknut som är placerad mitt i centralorten 

Mjölby. Tung trafik och transporter av farligt gods går på alla dessa kommunikationsvägar. 

Pendeltågstationer finns i tre av kommunen orter: Mjölby, Skänninge och Mantorp.  

Järnvägsknuten i Mjölby består av Södra stambanan och godsstråket mot Örebro och Bergslagen. 

Enbart persontrafiken mellan Mjölby och Linköping står för 125 tåg per dygn.  

Mjölby är en pendlingsort där nästan en femtedel av kommunens invånare pendlar ut till arbete i 

andra kommuner varje dag och mer än 5 360 personer pendlar till arbete i Mjölby kommun.1 

Genom kommunen och centralorten rinner Svartån, som står för en stor del av kommunens 

vattenförsörjning. Vattnet från Svartån leds till Högby vattentäkt som delvis är vattenskyddsområde. 

Vattenskyddsområdet korsas av både den dubbelfiliga riksväg 50 och den dubbelspåriga järnvägen.  

Det finns flera tillverkningsindustrier i kommunen. Toyota Material Handling och Väderstad AB är de 

två största med 2400 respektive 1500 anställda.  

                                                           
1 SCB Rams, Siffror för 2020  
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I kommunen finns även några stora träffpunkter i form av Mantorp Hästsportarena och motorbanan 

Mantorps Park. Skänninge Marken hålls första onsdagen och torsdagen i augusti varje år, då passerar 

cirka 120 000 människor Skänninge. 

Skänninge är en av Sveriges äldsta städer. Delar av orten har höga kulturella värden med välbevarad, 

tät trähusbebyggelse som ökar brandriskerna. I Skänninge finns också en av Kriminalvårdens 

anstalter. Anstalten, som omgärdas av staket, rymmer 240 platser och har säkerhetsklass 2, vilket 

innebär att det är en sluten anstalt med lägre säkerhetsnivå. I Skänninge byggs nu två fängelsehus 

med totalt 160 nya platser som beräknas stå klara 2023.2 

2.2 Boxholms kommun 
 

Bild 2. Boxholms kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation 

Kommunens roll kan beskrivas i tre olika delar; kommunen som samhällsbyggare, tjänsteleverantör 

och myndighetsutövare. Medborgares och andra aktörers förväntningar påverkas beroende på i 

vilken roll kommunen agerar. Medborgarnas delaktighet och inflytande ska alltid beaktas oavsett 

vilken roll kommunen intar.  

Kommunen ansvarar enligt lag för frågor som socialtjänst, vård och omsorg av äldre och 

funktionshindrade, barnomsorg, skola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, bibliotek, räddningstjänst, vattenförsörjning och avlopp samt ordning och säkerhet. 

Verksamheter som kultur och fritid, bostäder och näringsliv sker på frivillig grund.  

                                                           
2 Kriminalvården 
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Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna i KF representerar 

medborgarna utifrån den fördelning som de politiska partierna fått i allmänna val. KF har det 

övergripande ansvaret för ekonomi och verksamhet. KF beslutar om viktiga principiella frågor och 

riktlinjer.  

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och har under KF ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning 

av kommunens verksamhet och ekonomi. KS bereder eller yttrar sig i de ärenden som beslutas av KF. 

I KS:s roll ingår att ha uppsikt över nämndernas verksamhet. KS är också nämnd till verksamheterna 

under KS och är följaktligen ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt lagar och riktlinjer, mål- och 

budget och intern kontroll.  

Nämnderna har ansvar för att den verksamhet som utförs i kommunen fungerar och utvecklas i 

enlighet med vad som följer av lagstiftning och den inriktning som bestämts av KF genom 

reglementen. Nämnderna är samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och turismnämnd, miljönämnd, social- 

och myndighetsnämnd samt valnämnd.  

Nämnden ska leda den egna verksamheten, prioritera och ta initiativ till de förändringar och 

förbättringar som behövs. Nämnderna fördelar den av KF tilldelade ekonomiska ramen och har 

ansvar för att mål- och budget följs. Detta innebär även ett ansvar för att den interna kontrollen är 

tillräcklig.  

Den verkställande organisationen i kommunen är indelad i olika förvaltningar enligt styrelsens och 

nämndernas uppdrag. Förvaltningarna är kommunförvaltning, barn- och utbildning, individ- och 

familjeomsorg, behandling och omsorg, äldreomsorg, räddningstjänsten, miljö- och hälsoskydd, 

samhällsbyggnad och kultur och turism.  

KF beslutar om principiella frågor eller andra frågor av större vikt. Frågor som enbart berör en 

verksamhet beslutas av nämnd, medan beslut av övergripande karaktär beslutas av kommunstyrelsen 

i sin samordnande roll. Det innebär att strategiska vägval om hur en uppgift eller hur ett mål ska 

verkställas beslutas av tjänstemän.  

Boxholms kommun har två helägda företag. AB Boxholmshus tillhandahåller bostäder, 

verksamhetsfastigheter, sköter gator och parker samt driver simhall och sporthall. AB Boxholmsteknik 

hanterar vattenförsörjningen, avloppsnätet och renhållningen. Kommunens roll gentemot bolagen 

regleras genom ägardirektiv. 

Kommunen ingår även i ett kommunalförbund ITSAM som sköter drift och support av IT och telefoni 

för sammanlagt sex kommuner. Kommunalförbundet styrs av en direktion utifrån en 

förbundsordning och ett reglemente.  

 
Geografiska förutsättningar 

I Boxholms kommun bor det sammanlagt cirka 5 512 invånare. Kommunen består av tre tätorter; 

centralorten Boxholm samt de mindre orterna Strålsnäs och Malexander. 

Kommunen gränsar till Smålands län och består av stora naturområden. De stora skogsområdena 

innebär också vissa ökade risker vad gäller exempelvis stora skogsbränder eller skador på 

infrastruktur i samband med kraftiga stormar. Just stormar har kommunen tidigare erfarenheter av att 

hantera då båda stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) drog fram över kommunen. 

Till kommunen hör också en stor del av sjön Sommen, kring vilken det finns mycket fritidsbebyggelse, 

fritidsliv och turism. Genom Sommen rinner Svartån, som även passerar genom Boxholms centralort 
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och Strålsnäs. Vattenförsörjningen i kommunen består till stora delar av vatten från Tranås kommun, 

som i sin tur använder sig av vatten från sjön Sommen. Vattnet som kommer via ledningar från 

Tranås, passerar dock Boxholms eget vattenverk.  

Boxholm är en gammal bruksort och än i dag finns ett antal stålindustrier i kommunen.  Kommunens 

stora skogsområden skapar gynnsamma förutsättningar för skogsnäringen och på orten finns bland 

annat sågverk.   

Kommunikationerna till kommunen utgörs främst av riksväg 32 och Södra stambanan där en 

pendeltågslinje går. Båda kommunikationsvägarna trafikeras av tung trafik och farligt gods vilket kan 

ses som en riskfaktor, samtidigt som järnvägen fyller en viktig funktion för pendlingen till och från 

kommunen. Även väg 580 mellan Boxholm, Malexander, Kisa är hårt trafikerad av turister men också 

av tung trafik vilket kan ses som en riskfaktor. Både kommunens attraktivitet som boendekommun 

och personalförsörjningen till de verksamheter som drivs i kommunen är beroende av en fungerande 

järnväg.  
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3. Styrning av skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen i respektive kommun fastställer ett gemensamt handlingsprogram för LSO. 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm har uppdraget delegerat av byggnads- och räddningsnämnden i 

Mjölby och kommunstyrelsen i Boxholm att hantera olyckor som föranleder räddningsinsats enligt 

LSO. I uppdraget ingår även ansvar att arbeta förebyggande mot brand. 

Mjölby kommun har ett civilrättsligt avtal3 om räddningstjänst med Boxholms kommun. Detta avtal 

innebär att ledning av insatser, den administrativa delen, den förebyggande verksamheten samt 

övningsverksamheten utgår från stationen i Mjölby. 

Det är räddningstjänsten som ska följa upp de mål som anges i handlingsprogrammet och tillse att 

dokumentet hålls uppdaterat vid förändringar i lagstiftning och den verksamhet som avses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Avtal om räddningstjänst mellan Mjölby och Boxholms kommun KS/2021:269 
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4. Risker  

För att förebygga, planera och dimensionera verksamheten behöver räddningstjänsten känna till och 

ha förståelse för de risker som finns i det geografiska området. I riskstudien identifieras risker, trender 

och den samhällsutveckling som ligger till grund för den riskbild räddningstjänsten verkar i. Risker 

har identifierats utifrån tidigare inträffade olyckor, kunskap och analys av demografi, 

naturförhållanden, infrastruktur, bebyggelse, transportsystem och riskmiljöer. Vid identifiering av 

vanligt förekommande olyckor har data MSB:s statistik och analysverktyg IDA använts i första hand. 

På grund av problem i systemövergång under 2017 bedöms de siffrorna inte vara relevanta och har 

därför rensats bort i nedan redovisning.    

4.1 Övergripande 
 

Mjölby kommun 

Räddningstjänstens insatsstatistik visar på att det i snitt genomförs cirka 145 räddningsinsatser per år 

i Mjölby kommun, utöver automatlarm. Den vanligaste händelsen som kräver räddningsinsats i 

kommunen, bortsett från utryckning på automatlarm som inte är brandrelaterad, är trafikolyckor följt 

av brand som ej uppstått i byggnad.  

Minst 141 personer har omkommit i Mjölby kommun de senaste tio åren på grund av olyckor, 

självtillfogade skador eller brott.4 Den vanligaste dödsorsaken är fallolyckor följt av suicid. De senaste 

tio åren har cirka 4255 personer i Mjölby kommun lagts in på sjukhus på grund av olyckor, 

självtillfogade skador eller brott. Bara under 2020 var antalet 369 personer varav 34 procent av dessa 

vårdades på grund av fallolyckor.5  

Den vanligaste olycksplatsen för både dödsolyckor och olyckor som kräver sjukhusvård, är bostaden 

eller dess närhet.6 Mer än hälften av de som omkommer i olyckor i Mjölby kommun är över 65 år. 

Dock står gruppen 65 år och äldre endast för 20 procent av befolkningen i kommunen.7 

 

 

 

                                                           
4 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren.  
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
6 Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Räddningstjänst i siffror 2013, MSB697 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas DOR 
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Boxholms kommun 

Räddningstjänstens insatsstatistik visar på att det i snitt genomförs cirka 35 räddningsinsatser per år i 

kommunen, utöver automatlarm. Den vanligaste händelsen är, bortsett från utryckning på 

automatlarm som inte är brandrelaterat, brand utomhus följt av trafikolyckor.8   

Minst 26 personer9 omkom i Boxholms kommun mellan åren 2011 och 2020 på grund av olyckor, 

självtillfogade skador eller brott. Den vanligaste dödsorsaken är suicid, vilket gäller i en tredjedel av 

fallen.10  Under de senaste tio åren har dessutom mer än 900 personer behövt läggas in på sjukhus på 

grund av olyckor, självtillfogade skador eller brott.11 Nästan hälften av dessa lades in för vård på 

grund av fallolyckor.12 Den vanligaste olycksplatsen för såväl dödsolyckor som sjukhusvårdade är 

bostaden eller dess närhet. Nationellt utgör personer från 65 år och äldre två tredjedelar av alla som 

dör i olyckor.13  

 

4.2 Brand i byggnad 
 

Varje år inträffar det ca 24000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten har larmats till ca 6000 

av dessa och omkring 300 personer har omkommit eller skadats allvarligt. Ungefär 8 av 10 

dödsbränder inträffar i bostäder. Fler offer har rökförgiftning än brännskador angivet som den 

primära skadediagnosen. 14 Under 2022 så omkom 46 personer i bränder vilket är det lägsta antal 

rapporterade sedan MSB:s nuvarande form av statistikrapportering som startade 1999. 

Mjölby kommun 

Brand i byggnad är den tredje största insatstypen för räddningstjänsten i Mjölby kommun, bortsett 

från automatlarm som inte innebär brand. Det genomförs cirka 26 insatser per år mot bränder i 

byggnader. Under de senaste drygt tjugo åren har sju personer omkommit i bränder i kommunen.15 I 

Mjölby kommun har 30 procent av insatserna under de senaste tio åren riktats mot villor och 25 

procent mot flerbostadshus.  I flerbostadshus är den vanligaste anledningen till branden glömd spis, 

medan soteld är den största anledningen till bränder i villor.16 Nationellt sett så är det vanligaste 

                                                           
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
9 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren.  
10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas DOR 
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
13 MSB, 2014, Räddningstjänst i siffror 2013 
14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Beskrivning av olyckor 2021 
15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014, MSB, Räddningstjänst i siffror 2013, MSB697 
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startutrummet för bränder köket (40 procent) följt av vardagsrum (7 procent) och skorsten (6 

procent).17 

 

Boxholms kommun 

Brand i byggnad är den tredje största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, bortsett 

från automatlarm som inte innebär brand, brand utomhus och trafikolyckor. I genomsnitt genomförs 

sex insatser per år mot bränder i byggnader i kommunen. Under de senaste tio åren har det skett en 

positiv utveckling på området och en minskande trend kan ses. Minskningen innebär också att 

kommunen nu ligger på liknande nivåer som riket i stort och något under jämförbara kommuner efter 

att under flera år haft högre nivåer. I Boxholms kommun har cirka 50 procent av insatserna under de 

senaste tio åren riktats mot villor och ungefär 15 procent mot flerbostadshus.18 I flerbostadshus är den 

vanligaste anledningen till branden glömd spis, medan soteld är den största anledningen till bränder i 

villor.19  Under de senaste tio åren har en person omkommit i brand i kommunen.20  

 

4.3 Brand utomhus 
 

                                                           
17 MSB Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats 2021 
18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
19Brandskyddsföreningen  
20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas, Dödsbränder och omkomna i bränder 
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Enligt nationella undersökningar är människan oftast orsaken till bränder i skog och mark, bland 

annat genom eldande där någon tappar kontrollen över elden eller där den inte släckts ordentligt. I tio 

procent av fallen bedömdes branden vara anlagd.21 Anlagd brand är en vanligare orsak till bränder 

utomhus än till exempel blixtnedslag. Bränder i skog och mark är vanligare under vår och sommar 

och flest insatser genomförs mellan april och augusti månad.22  

Ungefär 25 procent av bränderna som inte sker i byggnad gäller brand i fordon.  Nationella 

undersökningar visar att allt fler bränder i fordon bedöms vara anlagda, samtidigt som bränder med 

anledning av tekniskt fel minskar. 

Mjölby kommun 

Brand utomhus är den näst största insatstypen för räddningstjänsten i Mjölby kommun, bortsett från 

automatlarm som inte innebär brand. Ca 50 insatser per år har genomförts mot bränder i annat än i 

byggnad under de senaste tre åren. En tredjedel av bränderna utomhus i kommunen gäller bränder i 

skog och mark.  

 

Boxholms kommun 

Brand utomhus är den största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, bortsett från 

automatlarm som inte innebär brand. I snitt gör räddningstjänsten cirka 10 insatser per år riktat mot 

bränder utomhus. Under 2021 gjordes 18 insatser, vilket är det högsta rapporterade antalet på tjugo år. 

Den långsiktiga trenden inom området är ökande, samtidigt som kommunen ligger på en relativt 

jämn nivå med såväl riket i stort som jämförbara kommuner.  

Nästan hälften av dessa insatser gäller bränder i skog och mark. Bränder i skog och mark är också 

vanligare per tusen invånare i Boxholms kommun än i riket i stort. Något som troligtvis går att koppla 

till kommunens stora skogs- och fritidsområden.  

 

 

                                                           
21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänst i siffror 2015, MSB1051 
22 SMHI, Brandrisker idag och imorgon, 2022 

18



 

15 
 

 

4.4 Trafikolycka 
 

Mjölby kommun 

Trafikolyckor är, näst efter automatlarm den vanligaste räddningsinsatsen i Mjölby kommun. 

Trafikolyckor är, tillsammans med suicid och fallolyckor, en av de olyckstyper som leder till flest 

dödsfall i kommunen. Under de senaste tio åren har nio dödsolyckor inträffat i kommunen. I snitt 28 

personer per år har lagts in på sjukhus till följd av trafikolyckor.23  

Mellan 2018 och 2021 har räddningstjänstens uttryckningar på trafikolyckor legat mellan 72-83 

utryckningar per år. Under 2021 krävde trafikolyckorna i Mjölby kommun 78 utryckningar av 

räddningstjänsten, vilket är en minskning från 2016 då de det gjordes nästan hundra utryckningar på 

trafikolyckor.24 Både Mjölby kommun och nationella siffror pekar på en viss nedgång under 2020 och 

2021. Enligt MSB är möjliga förklaringar att färre onödiga resor genomfördes, hemarbete och 

permitteringar på grund av covid-19.25 

I förhållande till invånarantalet har Mjölby kommun historiskt sett haft ett relativt stort antal insatser 

per år när det gäller trafikolyckor. Det kan troligtvis till stor del förklaras av att kommunen korsas av 

stora genomfartsleder som E4:an och riksväg 50.  

Utöver räddningstjänstens insatsstatistik finns även informationssystemet STRADA som bygger på 

uppgifter om skador och olyckor inom vägtransportsystemet som rapporteras in av Polis och 

sjukvård. Enligt STRADA har trafikolyckorna i Mjölby kommun sedan 2011 varierat mellan 40 och 60 

per år. 60 procent av olyckorna rör fallolyckor för gående och singelolyckor för cyklister, det är också i 

samband med sådana olyckor som de allvarligaste skadorna uppstår.26  

 

 

 

                                                           
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA och DOR 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19, 2022 

MSB1882 
26 Mjölby kommun, 2017, Uppföljning olycksstatistik    
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Boxholms kommun 

Trafikolyckor är den näst största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, efter brand 

utomhus och bortsett från automatlarm som inte innebär brand. Trafikolyckorna i Boxholms kommun 

kräver varje år cirka 10 utryckningar från Räddningstjänsten. Trenden under de senaste 10 åren visar 

på en sakta ökning, vilket även överensstämmer med den nationella utvecklingen. I förhållande till 

riket och jämförbara kommuner så har Boxholms kommun relativt få trafikolyckor. 

Trafikolyckorna har under de senaste tio åren också lett till att i genomsnitt sex personer per år har 

behövt läggas in på sjukhus. Detta har under de senaste åren inneburit att Boxholm legat på en högre 

nivå än riket i stort men något lägre än jämförbara kommuner.27  

 

 

 

                                                           
27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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4.5 Olycka med farliga ämnen 
 

Farliga ämnen benämns på fackspråk som CBRNE, vilket står för kemiska (C), biologiska (B), 

radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva ämnen. Nationellt genomfördes 2260 räddningsinsatser 

mellan 2018 och 2021 gällande utsläpp av farliga ämnen, varav 39 procent skedde på grund av fel i 

utrustning, följt av oavsiktligt följd av mänsklig handling.28 12 procent av alla insatser gällande 

utsläpp av farligt ämne i riket 2021 gällde utsläpp från en farligt gods-last.29  

Mjölby kommun 

I Mjölby kommun finns två verksamheter med sådan farlig verksamhet som vid olycka skulle kunna 

orsaka allvarliga skador på människor eller miljön enligt lagen om skydd mot olyckor. Båda 

verksamheterna ligger på den lägre kravnivån i enlighet med Sevesolagstiftningen30. Verksamheterna 

är bergtäkter, vilket innebär att den huvudsakliga risken handlar om hanteringen av stora mängder 

sprängmedel vid ett fåtal tillfällen per år.  

Räddningstjänsten i Mjölby kommun rycker i genomsnitt ut på tio insatser per år relaterat till utsläpp 

av farligt ämne, där majoriteten av insatserna skett i övrig verksamhet som inte är knuten till någon 

byggnad.31  Största delen av dessa gäller olja och drivmedel. I förhållande till riket och jämförbara 

kommuner ligger kommunen historiskt på något högre nivåer av räddningsinsatser mot farligt 

utsläpp. Det kan troligtvis kopplas till de stora vägar som passerar kommunen, vilket innebär ett 

större antal trafikolyckor, och därmed också en ökad risk för farligt utsläpp från fordon.  

 

Boxholms kommun 

I Boxholms kommun finns tre verksamheter med sådan farlig verksamhet som vid olycka skulle 

kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Samtliga verksamheter ligger på den lägre kravnivån i enlighet med Sevesolagstiftningen32. Två av 

                                                           
28 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, statistikdatabas IDA 
29 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, statistikdatabas IDA 
30 Anläggningar som bedriver verksamhet, där en kemikalieolycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. 
Anläggningar av denna typ innefattas av ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, 

även kallad Sevesolagstiftningen. 
31 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
32 Anläggningar som bedriver verksamhet, där en kemikalieolycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. 

Anläggningar av denna typ innefattas av ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, 
även kallad Sevesolagstiftningen. 
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verksamheterna är bergtäkter, vilket innebär att den huvudsakliga risken handlar om hanteringen av 

stora mängder sprängmedel vid ett fåtal tillfällen per år, och den tredje är en gasolanläggning. 

Räddningstjänsten i Boxholms kommun har ryckt ut på åtta insatser relaterat till utsläpp av farligt 

ämne de senaste tio åren. Det låga antalet fall av utsläpp av farligt ämne i kommunen gör det svårt att 

göra jämförelser med riket och jämförbara kommuner.  

Farligt gods transporteras genom kommunen på Södra stambanan och riksväg 32. På vägnätet fraktas 

i första hand drivmedel, medan farligare substanser oftare fraktas på järnväg.33  

  

4.6 Naturolycka 
 

Natur- och väderrelaterade händelser avser de händelser som sker till följd av aktivitet och 

förändringar i natur, väder eller klimat. Påverkan på kritisk infrastruktur ökar sårbarheten ytterligare 

vid ett olycksförlopp orsakat av naturfenomen. I kategorin naturolycka för räddningsinsatser ingår 

stormskada, ras och skred, översvämning av vattendrag, dagvatten och avloppssystem samt övriga 

naturrelaterade olyckor.  

Översvämningar kan orsakas dels av skyfall eller stora mängder nederbörd på kort tid och dels 

genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Även en kombination av båda kan förekomma. En följd av 

klimatförändringar är att det i Sverige kan väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig 

nederbörd. När sådant sker klarar dagvattensystemen inte av att hantera den stora mängden vatten 

och översvämningar sker på olika platser. Detta sker främst lågpunkter i infrastruktur, undergångar 

och källare. Vid höga flöden i sjöar och åar kan det bli andra konsekvenser med större konsekvenser 

på områden nära vattenlinjen. 

Ras och skred riskerar att inträffa där markförhållandena inte är stabila, oftast vid skyfall eller 

översvämningar då marken blir än mer rörlig. Sannolikheten kan ändå sammantaget bedömas som 

väldigt låg, men kan ge stora konsekvenser.  

 

                                                           
33 Räddningsverket, (SRV 21-359) Kartläggning av farligt godstransporter – September 2006 
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4.7 Drunkning 
 

Nationellt så omkommer cirka 100 personer per år i drunkningsolyckor och ungefär lika många har 

skadats allvarligt. Riskgrupper är medelålders individer och män samt alkohol är en vanlig riskfaktor. 

Drunkningsolyckorna har varit väderberoende och fler händelser har skett under sommaren. Den 

vanligaste specificerade aktiviteten vid en dödsolycka har varit fritidsbåt följt av bad.34 

Anmärkningsvärt under 2018 var att 13 av de omkomna var barn under 19 år, det är det näst högsta 

antalet under 2000-talet. Drunkning är säsongsbetonat. Nästan 70 procent av olyckorna i riket under 

2018 skedde under sommarmånaderna.35 Den varma sommaren 2018 bidrog troligtvis till det höga 

antalet drunkningsolyckor. Enligt Transportstyrelsens årliga flytvästanalys så skulle cirka hälften av 

de omkomna i drunkningsolyckor ha överlevt om de haft flytväst på sig.36  

 

 

                                                           
34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Beskrivning av olyckor 2021 
35 Svenska livräddningssällskapet, statistik för 2018.  
36 Transportstyrelsen 
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Mjölby kommun 

I Mjölby kommun genomförs få räddningsinsatser kopplat till drunkning eller drunkningstillbud. En 

av anledningarna kan vara att det inte finns någon större sjö eller vattendrag i kommunen. Under de 

senaste tio åren har minst åtta insatser genomförts, varav sju av dessa under de senaste fyra åren. 

Ingen av dessa har rapporterats som dödolycka till följd av drunkning.37   

 

 

Boxholms kommun 

I Boxholms kommun genomförs relativt få räddningsinsatser kopplade till drunkning eller 

drunkningstillbud. Under de senaste tio åren har sammanlagt fem stycken insatser genomförts. Detta 

trots att kommunen har ett stort vattennära semester- och rekreationsområde vid sjön Sommen.  

 

 

 

                                                           
37 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren. 
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4.8 Nödställd person 
 

Mjölby kommun 

Olyckstypen nödställd person innefattar underkategorierna; Självmord eller självmordsförsök, hiss 

med risk för personskada, fastklämd person, annan nödställd person. I genomsnitt genomförs ca 10 

insatser per år i kategorin nödställd person i Mjölby kommun.  

Sedan mars 2015 åker Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm på larm vid hot om suicid. Det förklarar 

den ökning av räddningsinsatser kopplat till nödställd person som kan ses från 2015.  
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Boxholms kommun 

Olyckstypen nödställd person innefattar underkategorierna; Självmord eller självmordsförsök, hiss 

med risk för personskada, fastklämd person, annan nödställd person. I genomsnitt genomförs ca 3 

insatser per år i kategorin nödställd person i Boxholms kommun.  
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5. Värdering 

5.1 Risk / Skydd 
Riskutvecklingen påverkar räddningstjänsten på olika sätt beroende på riskens karaktär och 

kontexten kring den. Tydligt är dock att i många avseenden ökar komplexiteten kring hanteringen av 

en inträffad olycka och fler osäkra parametrar påverkar tidsaspekten det tar att hantera olyckan såväl 

som utfallet av den.  

Expansionen av Mjölby kommun som helhet och särskilt Mantorps tätort innebär såväl fler 

kommuninvånare som verksamheter. För att hela Mjölby kommun ska erbjudas ett likvärdigt skydd 

mot olyckor bör såväl den enskildes och räddningstjänstens förmåga i Mantorp ses över. (Mål 1 och 2)   

5.2 Brand i byggnad 
Brand i byggnad är den tredje största insatstypen i både Mjölby och Boxholms kommuner, bortsett 

från automatlarm som inte innebär brand. Mjölby kommun har under den senaste tio årsperioden 

legat relativt stabilt och kommunen ligger på liknande nivåer som riket i stort och jämförbara 

kommuner. I Boxholm har det under de senaste tio åren har det skett en positiv utveckling på 

området och en minskande trend kan ses. Minskningen innebär också att kommunen nu ligger på 

liknande nivåer som riket i stort och något under jämförbara kommuner efter att under flera år haft 

högre nivåer. 

Utifrån den nationella informationen om individernas förmåga att skydda sig mot brand är vår 

bedömning att förmågan att skydda sig mot brand genom att ha en eller flera brandvarnare hemma är 

god.  Den exakta andelen som har brandvarnare, eller släckredskap i Mjölby och Boxholms kommun 

är inte känd men grundat på nationella undersökningar är bedömningen är att en majoritet har 

brandvarnare och släckredskap. Detta kan styrkas av att antalet räddningsinsatser för brand i 

byggnad legat under eller nära genomsnittet för riket i stort.  Baserat på nationella undersökningar 

bedöms det mindre vanligt att yngre eller personer med utländsk bakgrund har brandvarnare eller 

släckredskap, vilket visar på att det är viktigt att prioritera förmågeökande insatser mot dessa 

målgrupper.  

Räddningstjänsten bedömer att behovet av att öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor 

undviks fortsatt är ett fokusområde för räddningstjänsten i dess arbete. (Mål 1)  

5.3 Brand utomhus 
Brand utomhus är den näst största insatstypen i Mjölby kommun och den största insatstypen i 

Boxholms kommuner, bortsett från automatlarm som inte innebär brand. Mjölby kommun har under 

den senaste femårsperioden legat lägre än jämförbara kommuner och även riket i stort, bortsett från 

2021 som visade på en ökning. I Boxholm är den långsiktiga trenden inom området ökande, samtidigt 

som kommunen ligger på en relativt jämn nivå med såväl riket i stort som jämförbara kommuner. 

Nästan hälften av dessa insatser gäller bränder i skog och mark. Bränder i skog och mark är också 

vanligare per tusen invånare i Boxholms kommun än i riket i stort. Något som troligtvis går att koppla 

till kommunens stora skogs- och fritidsområden.  

Räddningstjänsten bedömer att brand utomhus och då särskilt brand i skog och mark fortsatt behöver 

ses över och utvecklas. (Mål 2)  

5.4 Trafikolycka 
Trafikolyckor är det den vanligaste räddningsinsatsen i Mjölby kommun och den näst vanligaste i 

Boxholms kommun, efter automatlarm utan tillbud. Trenden fram till 2019 har visat på en stadig 

ökning, vilket också överensstämt med den nationella utvecklingen.  
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I förhållande till invånarantalet har Mjölby kommun historiskt sett haft ett relativt stort antal insatser 

per år när det gäller trafikolyckor. Det kan troligtvis till stor del förklaras av att kommunen korsas av 

stora genomfartsleder som E4:an och riksväg 50.  

Trafikverkets mätningar från 2019 visar att 98,4 procent använder bilbälte38 när de åker bil och 47 % av 

observerade cyklister använder hjälm.39 Enligt STRADA uppgav 59 procent av de inblandade i en 

cykelolycka 2017 att de använt hjälm, en siffra som ökat varje år sedan 2011.40   

Kvinnor är mer benägna än män att använda cykelhjälm, likaså de som har barn boendes i hushållet. 

72 procent uppger att de använder reflexer när det är mörkt, kvinnor är betydligt flitigare användare 

än män. Användandet ökar med åldern.41  

Räddningstjänsten bedömer att förmågan att hantera trafikolyckor är god och kräver i dagsläget inte 

några särskilda åtgärder. 

5.5 Olycka med farliga ämnen 
I kommunerna finns ett mindre antal bergtäkter som hanterar sprängämnen och av den anledningen 

klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2kap§, samt en gasolstation som hanterar gasol i omfattning 

enligt den lägre kravnivån utifrån lagstiftningen.  

I förhållande till riket och jämförbara kommuner ligger Mjölby historiskt på något högre nivåer av 

räddningsinsatser mot farligt utsläpp. Det kan troligtvis kopplas till de stora vägar som passerar 

kommunen, vilket innebär ett större antal trafikolyckor, och därmed också en ökad risk för farligt 

utsläpp från fordon. Framförallt är närheten till E4 och tunga transporten av farligt gods en riskfaktor.  

På vägnätet fraktas i första hand drivmedel, medan farligare substanser oftare fraktas på järnväg. 

Järnvägen löper rakt genom tre av Mjölby kommuns större orter och likaså genom Boxholms 

kommuns tätort.  

En olycka med farligt gods inom någon av kommunens större orter skulle kunna få allvarliga 

konsekvenser. En tillräckligt allvarlig olycka skulle kunna komma att kräva evakuering av ett stort 

område. Vid en händelse centralt i någon av orterna rör det sig inte bara om bostäder och 

arbetsplatser utan även om känsliga verksamheter som skolor, förskolor och äldreomsorg. En 

omfattande evakuering skulle kräva såväl stora personella resurser, till exempel insatspersonal och 

krisledning, som materiella resurser i form av transportfordon och alternativa lokaler och bostäder.  

Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva 

ämnen från kärntekniska anläggningar samt att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst. 

Kommunerna är även skyldiga att medverka vid planering och övningar för sanering efter utsläpp av 

radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. 

Räddningstjänsten bedömer att förmågan för hantering av utsläpp med farligt ämne är acceptabel 

men kräver en översyn för dagsaktuella risker. (Mål 2) 

5.6 Naturolyckor 
Natur- och väderrelaterade händelser avser de händelser som sker till följd av aktivitet och 

förändringar i natur, väder eller klimat. Dessa händelser innebär oftast ett stort behov av många 

samtidiga räddningsinsatser, vilket leder till hög belastning.  

                                                           
38 Trafikverket, Bältesanvändning 2019 
39 Trafikverket, Cykel och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2019 
40 Mjölby kommun, 2017, Uppföljning olycksstatistik    
41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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Många av de största nationella kriserna under de senaste åren kan relateras till natur- och 

väderrelaterade händelser, till exempel stormarna Gudrun och Per och skogsbranden i Västmanland.  

Trots att området till viss del upplevs som opåverkbart, så finns det delar som påverkas av 

människan. Klimatförändringarna är en bidragande faktor till förändrat väder och därmed också 

förutsättningar för olika typer av risker. Människans förhållningssätt och agerande i samband med 

olika väderrelaterade händelser är en del i hur stor riskbilden kan tänkas bli. Eldning under en torka 

är ett exempel på något som kan öka riskbilden.  

Enligt SMHI är det troligt att skyfallen kommer att öka med 20 procent under det kommande seklet.42 

De kommunala vattenledningssystemen är inte anpassade för så mycket vatten på så kort tid som 

dessa skyfall kan komma att innebära vilket ökar risken för översvämningar. Dessutom ökar risken 

för ras och skred på vattenmättad mark, vilket kan ge ytterligare skador och störningar i 

ledningsnätet.43  

Kommunerna bedöms inte vara särskilt riskutsatta för översvämning men de områden som utpekas 

som sårbara i genomförda karteringar kan ge stora konsekvenser då infrastruktur och bebyggelse 

påverkas.  

Ur ett nationellt perspektiv bedöms inte Mjölby eller Boxholms kommun som ett primärt riskområde 

för naturolyckor som ras och skred. Mjölby kommun har inte heller några stora sjöar eller vattendrag 

som medför några särskilda risker för ras eller skred. Med höjd havsnivå och ökade regnmängder 

ökar dock riskerna för ras och skred. Största riskerna har tomter längs med Svartån och Skenaån. 

En långsiktigt ökad nederbörd riskerar att påverka stabiliteten i marken, vilket i förlängningen kan 

leda till ras, skred eller erosion och det kan i sin tur leda till skador på vägar, järnvägar, broar och 

byggnader. 

Räddningstjänsten bedömer att riskerna kommer att öka och att förmågan att hantera översvämningar 

därmed behöver öka. (Mål 2) 

5.7 Drunkningar 
I kommunerna inträffar det endast ett fåtal olyckor, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser från 

år till år. Ur nationellt perspektiv så sker fler drunkningstillbud vid städer belägna vid kust och då 

varken Mjölby eller Boxholm är beläget vid kust så blir riskerna generellt lägre. Utifrån att det är 

många som drunknar på en nationell nivå så bedömer räddningstjänsten att det är en olyckstyp som 

kommunerna behöver prioritera in det förebyggande arbetet för att öka vattensäkerheten.  

Enligt Transportstyrelsens årliga flytvästanalys så skulle cirka hälften av de omkomna i 

drunkningsolyckor ha överlevt om de haft flytväst på sig.44 I MSB:s nationella undersökning 201445 

uppgav 74 procent av de tillfrågade att de använder flytväst när de åker båt. Framförallt utlandsfödda 

tycks mindre benägna att använda flytväst, villigheten tycks öka med de tillfrågades utbildningsnivå. 

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan att hantera drunkningstillbud är god. 

5.8 Nödställd person 
Majoriteten av räddningsinsatserna kopplat till nödställd person i Boxholms och Mjölby kommun 

handlar om hot om suicid. Under de senaste tre åren har det skett en kraftig minskning av antalet 

sjukhusvårdade i Boxholms och Mjölby kommun med anledning av försök till suicid. Såväl nationellt 

som bland jämförbara kommuner kan också se en sakta nedgång av andelen sjukhusvårdade med 

                                                           
42 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, 2014:12 
43 Länsstyrelsen Östergötland, Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland, 2014:12 
44 Transportstyrelsen 
45 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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anledning av försök till suicid. Även fullbordade suicid har sakta minskat över tid i Mjölby och 

Boxholms kommuner. Räddningstjänsten har en strategi för hanteringen för hur hot om suicid ska 

hanteras och på vilka händelser räddningstjänsten ska larmas.  

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan att hantera nödställda personer är god. 

6. Mål 

6.1 Nationella mål 
I lag om skydd mot olyckor är nationella mål specificerade för kommunernas olycksförebyggande och 

operativa arbete för skydd mot olyckor.  

1 kap 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd 

mot olyckor. 

1 kap 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  

1 kap 3a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 

planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt 

förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att 

förhindra människors död och andra allvarliga skador.  

Uppföljning av nationella mål 

Det är kommunernas strävan att kunna leva upp till de nationella målen. För att nå denna strävan 

använder räddningstjänsten fyra mått för att kunna mäta om efterföljande åtgärder når önskad effekt. 

1. Mjölby och Boxholms kommuns kostnader för olyckor, kronor/invånare  

2. Personer som utbildas av räddningstjänsten i att förebygga eller hantera bränder per invånare  

3. Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby och Boxholms kommun per invånare  

4. Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats 

 

Årligen i december månad redovisar SKL i Öppna jämförelser statistik på de mått som 

räddningstjänsten valt att jämföra med. Målvärdet för respektive jämförelse är: 

 

1. Mjölby och Boxholms kommuns kostnader för olyckor, kronor/invånare  

 

Lägre än median för riket 

 

2. Personer som utbildas av räddningstjänsten i att förebygga eller hantera bränder per invånare  

 

Högre än median för riket 

 

3. Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby och Boxholms kommun per invånare  

 

Lägre än median för riket 

 

4. Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats 

 

Lägre än 10 minuter för Mjölby kommun  

Lägre än 15 minuter för Boxholms kommun 
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6.2 Mål för Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 
Räddningstjänsten utgår från en processorienterad organisation där respektive huvudprocess 

planeras utifrån de rådande behov och lagkrav som finns. Processen Planera och leda verksamheten är 

räddningstjänstens styrnings- och ledningsprocess som lägger grunden för hur verksamheten ska 

organiseras och planeras. I styrnings- och ledningsprocessen tas det inför varje år fram en 

övergripande verksamhetsplan, ÖVP. Utifrån den övergripande verksamhetsplanen utvecklas varje 

verksamhetsår verksamhetsplaner och processmål för de fem huvudprocesserna. 

För att kunna möta och minimera riskbilden inom räddningstjänstens verksamhetsområden är 

följande mål styrande: 

Tabell 1. Mål 

Mål 1 Öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor undviks 

Mål 2 Räddningstjänsten ska ha en god förmåga att hantera olyckor och skador 

Mål 3 Räddningstjänstens förmåga att hantera naturolyckor ska öka 

Mål 4 Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap 

behöver säkerställas 

 

Processmål 

För att konkretisera räddningstjänstens målarbete ytterligare är följande processmål framtagna:  

Tabell 2. Processmål 

Mål 1 Öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor undviks 

Processmål • Medborgare, företag och andra verksamhetsutövare ska uppleva 

kommunens olycksförebyggande tillsyn stödjande för att leva upp till 

lagstiftningens krav 

 

• Genom tillståndsprövning ska god säkerhet uppnås vid hantering av 

brandfarliga och explosiva ämnen 

 

• Ett bra brandskydd i nya och ombyggda byggnader ska uppnås genom 

tydligt fokus på brandskydd i byggprocessen 

 

• Risker ska kartläggas och beaktas i kommunens fysiska planering 

 

• Arbetet med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av eldstäder 

och imkanaler ska öka skyddet mot eldstadsrelaterade bränder 

 

• Den enskilde ska erbjudas information, rådgivning och utbildning för 

att underlätta arbetet med att uppfylla målen i handlingsprogrammet 

samt de skyldigheter som finns enligt gällande lagar 

 

• Medborgaren ska enkelt kunna lämna information om upptäckta 
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olycksrisker som berör kommunens verksamheter, mark, byggnader 

och anläggningar 

Mål 2 Räddningstjänsten ska ha en god förmåga att hantera olyckor och skador 

Processmål • Arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med 

erforderlig utbildning 

 

• Räddningstjänsten ska vara flexibel, där de operativa resurserna 

anpassas efter den rådande situationen och de behov som föreligger 

samt inrikta insatserna på att rädda liv, egendom och miljö 

 

• Utefter rådande riskförhållanden snabbt kunna bryta olycksförloppet vid en 

räddningsinsats och särskilt se över hur skyddet mot olyckor för boende och 

verksamheter i Mantorp ser ut utifrån den expansion som sker 

av orten 

 

• Genom olycksundersökningar ska lärdom dras och skapa 

förutsättningar för att minska risken för att nya olyckor sker 

Mål 3 Räddningstjänstens förmåga att hantera naturolyckor ska öka 

Processmål • Se över räddningstjänstens förmåga vid extremt väder när det gäller att skydda 

samhällsviktiga funktioner vid översvämningar. 

• Samverkan med miljökontoret med fokus på särskilt skyddsvärda naturmiljöer  

Mål 4 Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap 

behöver säkerställas 

Processmål • Förmågan behöver stärkas inom civilt försvar. Ytterligare inriktningar och 

anvisningar från staten blir viktiga för att komma vidare i vilka åtgärder som 

behöver vidtas 
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7. Förebyggande verksamhet 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm svarar för den förbyggande verksamheten som enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor åligger Mjölby och Boxholms kommun. Detta innebär att för båda 

kommunerna bedriva information, rådgivning, utbildning, tillsyn samt tillståndshantering. Syftet med 

den förebyggande verksamheten är trygga och säkra kommuner med ett tillfredställande och 

likvärdigt skydd för människor, egendom och miljö.  

7.1 Tillsyn 
 

Ansvar 

Byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby kommun och kommunstyrelsen i Boxholms kommun 

ansvarar för kommunernas tillsyn av den enskildes skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor. I Mjölby och Boxholms kommuner är det Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm som fått i 

uppdrag att utföra tillsyn enligt LSO. Genom avtal med Ödeshögs kommun utför även 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm tillsyn enligt LSO i denna kommun. Behörig att utföra tillsyn och 

fatta myndighetsbeslut framgår av den för räddningstjänsten beslutade delegationsordningen. 

Planering 

Tillsynsverksamheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen beskriver vilka objekt och på vilka 

grunder de valts ut för tillsyn under kommande år och har sin utgångspunkt i de verksamheter som 

beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de byggnader och anläggningar som omfattas av 

tillsynsföreskriften omfattar tillsynsplanen även de verksamheter och anläggningar som utifrån lokala 

förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den regelbundna tillsynsverksamheten 

planeras utifrån tidsfrister och anges i en årlig verksamhetsplan för huvudprocessen Tillsyn. 

Då särskilt behov uppkommer genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från 

allmänheten eller när behov av tillsyn konstateras efter en insats. 

Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas 

ett särskilt fokus på att få denna erfarenhetsåterföring mellan den operativa och den förebyggande 

verksamheten för att öka skyddet i kommunerna. 

Kompetens 

Verksamheten ställer höga krav på att de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens om 

byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig verksamhet och relevant lagstiftning. Detta 

för att kunna motivera och förklara upptäckta brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för 

den enskilde som blir föremål för en tillsyn. 

Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska lägst ha genomgått kursen Tillsyn A (eller 

motsvarande äldre utbildning) och genom vidareutbildning och erfarenhet skaffat sig 

specialkompetens inom områden som byggnadstekniskt brandskydd, brandfarliga och explosiva 

varor samt brandskyddsarbete (SBA).  

Brandinspektör tillika planeringsansvarig för tillsynsverksamheten på Räddningstjänsten 

Mjölby/Boxholm ska lägst ha genomgått kursen Tillsyn B (eller motsvarande äldre utbildning).  
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7.2 Stöd till den enskilde 
Utbildning, information och rådgivning är en viktig del av räddningstjänstens olycksförebyggande 

verksamhet. Syftet är att underlätta för den enskilde att både uppnå målen i handlingsprogrammet 

och de skyldigheter som finns enligt gällande lagstiftning. Allt för att begränsa konsekvenserna av 

olyckor. 

Räddningstjänsten bedriver utbildningar för kommuninvånare, företag och organisationer. Samtliga 

sexåringar erhåller årligen brandskyddsinformation i skolan. I årskurs 4 erhåller samtliga elever en 3-

timmars teoretisk brandskyddsutbildning samt cykelutbildning. Samtliga elever i årskurs 7 erhåller en 

3-timmars teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning. I årskurs 9 erhåller samtliga elever en 

praktisk utbildning i vattensäkerhet och islivräddning. Förutom skolbarn utbildas även stora delar av 

kommunens personal, samt privata och andra offentliga organisationer och företag. 

För spridning av brandskyddsbudskap används bland annat kommunens hemsida, 

informationskampanjer och personliga kontakter vid olika arrangemang. I samband med tillsyn i 

flerfamiljshus informeras de boende av räddningstjänstens personal. Särskild vikt läggs vid 

information om vikten av en fungerande brandvarnare och ett korrekt beteende vid brand. 

Räddningstjänsten har för avsikt att se över hur brandskyddet kan stärkas för särskilt riskutsatta 

individer. Arbetet med att riskreducera individernas vardag sker bäst i samverkan med den personal 

som möter dem dagligen. 

Vid räddningstjänsten bedrivs brandteknisk rådgivning till medborgare, verksamheter, samt i 

samband med ny- och ombyggnationer. I samband med införande av systematiskt brandskyddsarbete 

inom fastigheter och verksamheter stöder räddningstjänsten med information, utbildning, rådgivning 

och underlagsmaterial. 

Hur olika målgrupper ska nås när det gäller utbildning, information och rådgivning anges i en årlig 

verksamhetsplan för huvudprocessen Informera och utbilda externt. 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 
Rengöringsverksamheten och brandskyddskontrollen inom Mjölby och Boxholms kommun bedrivs 

för närvarande via avtal med Sotaren Mjölby/Boxholm. Verksamheten bedrivs enligt gällande 

lagstiftning och föreskrifter. Byggnads- och räddningsnämnden har antagit sotningsfrister, taxor och 

regler för egensotning. Handläggning av ansökan om tillstånd för egensotning (möjlighet för ägare att 

själv utföra rengöring) utförs på delegation av räddningschefen. Målet med rengöringen och 

brandskyddskontrollerna är att på sikt öka skyddet mot eldstadsrelaterade bränder i Mjölby och 

Boxholms kommun. 

Behörig sotare ska ha genomfört skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning. 

Behörighetskrav för utförande av brandskyddskontroll är avlagd examen som skorstensfejartekniker 

(i enlighet med förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor). 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder 
 

Plan- och byggprocessen  

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm deltar aktivt i processer med att ta fram översiktsplaner och 

detaljplaner för att tidigt fånga upp risker som exempelvis riskavstånd vid farligt gods-leder, 

uppsamling av släckvatten, räddningstjänstens framkomlighet och avstånd till brandposter etc. 
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Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm är sakkunnig gällande remisser i bygglovsprocessen och stöttar i 

stora delar av denna process gällande brandskyddsfrågor. Detta sker i form av utlåtande i tidigt 

skede, medverkan i tekniska samråd, byggarbetsplatsbesök samt slutsamråd. 

Målet är att på ett rättssäkert sätt få ett brandskydd i byggnader som uppfyller samhällets miniminivå. 

Kommunikationen under lov- och byggprocessen ska medföra att brandskyddskraven i PBL med 

tillhörande regler i högre grad uppfylls. 

Tillståndshantering 

Tillståndshanteringen enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) hanteras av 

räddningstjänsten. Ansökningarna prövas utifrån de lokala förutsättningarna och lagkrav med 

tillämplig förordning, föreskrifter och allmänna råd. Tillståndshanteringen syftar till att öka 

säkerheten kring hanteringen av brandfarliga och explosiva ämnen i Mjölby och Boxholms kommun. 

Sakkunnig i brandfrågor 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm är remissinstans som sakkunnig i brandfrågor om 

serveringstillstånd enligt alkohollagen och kontrollerar att lokalerna är anpassade för det personantal 

samt den verksamhet som anges i ansökan. 

Räddningstjänsten är också remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid olika 

tillställningar och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen. 

Eldningsförbud 

Syftet med eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark. Kommunerna 

eller länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt 

eldningsförbud. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man 

bor eller befinner sig. 

När kommunen eller länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta beslut på 

webbplatser och i digitala kanaler. I samband med att ett eldningsförbud upphävs så informeras det 

på samma sätt.  

Vattensäkerhet 

Mjölby och Boxholms kommuner arbetar enligt Svenska Livräddningssällskapets koncept ”En 

vattensäker kommun”. I arbetet ingår för kommunerna att uppfylla sex framtagna kriterier gällande 

vattensäkerhet.  

Ansvaret för utrustning, skötsel och underhåll gällande vattensäkerhet ligger i Mjölby kommun på 

Service- och teknikförvaltningen och i Boxholms kommun samhällsbyggnadsnämnden. 

Räddningstjänsten ansvarar för årlig tillsyn av vattensäkerhetsutrustningen i båda kommunerna i 

enlighet med LSO 5 kap 1§.  

För plan för ökad simkunnighet samt säkerhetsutbildning för personal på kommunens 

badanläggningar ansvarar kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun samt i Boxholms kommun 

samhällsbyggnadsnämnden. 

På brandstationen i Mjölby kan allmänheten låna säkerhetsutrustning för att vistas på sjöar såväl 

sommar som vinter. Utrustningen lånas ut högst en vecka i taget. 
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8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

8.1 Övergripande beskrivning 
 

Tillgång till egna resurser 

Genom civilrättsligt avtal mellan Mjölby och Boxholms kommun ansvarar Räddningstjänsten 

Mjölby/Boxholm för att genomföra räddningstjänstuppdrag i båda kommunerna. Organisationen leds 

av en räddningschef. Mjölby och Boxholms kommun ingår även i ett räddningsledningssystem för 

ledning av kommunal räddningstjänst, se punkt 8.3. 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna hantera de olyckor som kan 

inträffa i kommunerna. 

Bild 3. Stationer inom Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För räddningsresurser i Mjölby med heltidsanställd personal, ska första fordon vara på väg mot 

olycksplats inom 90 sekunder från larm. På deltidsstationerna i Boxholm och Skänninge ska fordon 

vara på väg mot olycksplats inom 5 minuter från larm. I Önnebo och Malexander finns brandvärn 

som idag larmas på insatser i närområdet. 
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Det antal personal som dygnet runt finns tillgängliga för en första insats vid olyckor som föranleder 

en räddningsinsats: 

Tabell 3. Bemanning  

Geografisk 

utgångspunkt 

Bemanning Anspänningstid Specialresurser 

Mjölby (heltid) 1 Insatsledare 

1 Styrkeledare 

4 Brandmän 

1+1+4 

90 sek Höjdfordon 

Skärsläckare 

Båt 

Kemdykning 

Vattenenhet 

CAFS 

Boxholm (deltid) 1 Styrkeledare 

5 Brandmän 

1+5 

5 min Båt 

Vattenenhet 

Skänninge (deltid) 2 Brandmän 

0+2 

5 min Skärsläckare 

Önnebo (värn) Frivilliga 

räddningsmän enl. 6 

kap. 1 § LSO 

0-9 

- - 

Malexander (värn) Frivilliga 

räddningsmän enl. 6 

kap. 1 § LSO 

0-9 

- - 

 

En brandman placerad på stationen i Mjölby kan vid larm befinna sig på annan plats inom Mjölby 

tätort på s.k. externa arbetsuppgifter, men bege sig till olycksplatsen vid utryckning.  

Personalens kompetens 

Lagen om skydd mot olyckor(LSO) ställer endast krav på utbildning då det gäller att ha behörighet att 

agera i rollen som räddningsledare under räddningsinsats.  Lagens krav innebär att man måste ha 

genomgått Ledningskurs 1 Styrkeledare eller motsvarande äldre utbildning. I övrigt är det upp till 

kommunens egen ambitionsnivå att utifrån lokal riskbild, bestämma kompetens för personal i 

utryckningstjänst. Nedan redovisas de formella lägsta krav som Mjölby och Boxholms kommun ställer 

på räddningschef, stf räddningschef och utryckande personal. 

Tabell 4. Kompetens 

Roll Lägsta krav 

Räddningschef Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn B 

Vice räddningschef Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn A 

Räddningsledare (Insatsledare) Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn A 

Räddningsledare (Styrkeledare) Ledningskurs 1 Styrkeledare 
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Brandman GriB 

Räddningsman (värn) Introduktionsutbildning 

 
Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

Vid stora olyckor ska samverkan ske med andra kommuner när de egna resurserna inte räcker till. 

Genom avtal46  med andra kommuner kan det bli aktuellt med omflyttningar i ett länsperspektiv vid 

en stor händelse eller flera samtidiga händelser för att kunna upprätthålla en rimlig lägsta 

förmågenivå i hela länet. 

Idag saknar räddningstjänsten Mjölby/Boxholm resurser inom hög höjd, vattendykning, tung 

räddning, ras och skred. Tillgång till specialresurser säkerställs genom de samarbetsavtal som finns. 

Utförligare beskrivning finns i kapitlet Samtidiga och omfattande räddningsinsatser. Aktuella avtal finns 

refererade till i bilaga A- Dokumentförteckning i detta handlingsprogram. 

Alarmering av räddningsorganet  

Mjölby och Boxholms kommun har avtal med SOS Alarm. Inom RäddSam-E tillämpas DRH 

(Dynamisk resurshantering) som är en tjänst som tillhandahålls av SOS Alarm och möjliggör att 

närmaste räddningsenhet med rätt förmåga alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid att den 

snabbaste skadeavhjälpande insatsen kan påbörjas. Finns behov av ytterligare resurser larmas dessa 

genom RTÖG:s räddningscentral i Lambohov, vilka kommunerna också har avtal med.  

Vid långvarigt teleavbrott på det fasta telenätet ska allmänheten kunna larma räddningstjänsten enligt 

följande alternativ:   

Vid minst 500 abonnenter drabbade och allt utslaget i ett område eller om området saknar mobil 

täckning, utanför en radie på 15 km från närmaste brandstation, ska ett räddningsfordon placeras 

centralt i det område bortfallet gäller. 

Brandvattenförsörjning 

Brandsläckning kan ske med vatten direkt från brandposter i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, 

Väderstad, Hogstad, Sya, Västra Harg, Spångsholm, Normlösa, Boxholm och Strålsnäs. Där inte 

brandposter finns som alternativ säkerställs tillgång till vatten för brandsläckning genom vattenenhet 

från räddningstjänsten, öppet vattendrag eller en kombination av dessa.  

I Mjölby kommun är en brand- och släckvattenplan under framtagande och beräknas vara klar 2022. 

Planen ska definiera ansvar, dimensionering, omfattning samt service och underhåll av system för 

brandvattenförsörjning. Ett liknande arbete är också initierat i Boxholms kommun men tidsplanen är 

inte beslutad i detta skede.  

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika 

delar av kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid) 

Responstid 

Tiden från det att ett larm inkommer till SOS till dess att första räddningsstyrka är på plats benämns 

som responstid. I responstiden innefattas SOS larmhanteringstid, räddningstjänstens anspänningstid 

och körtid. I tabell 5 nedan redovisas larmhanteringstiden samt i tabell 6 responstiden för Mjölby 

respektive Boxholms kommun.  

                                                           
46   Ramavtal om räddningstjänst. Rtj Dnr 05/006 
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Tabell 5. Larmhanteringstid i minuter (median) 

År Mjölby Boxholm 

2018 1,7 1,7 

2019 1,6 2,5 

2020 1,7 1,8 

2021 1,4 1,6 

 

Tabell 6. Responstid för samtliga insatser i minuter (median) 

År Mjölby Boxholm 

2018 8,3 12,1 

2019 9,3 24,1 

2020 9,6 14 

2021 8,8 11,4 

 

Insatstid 

Begreppet insatstid avser anspänningstid, körtid samt angreppstid för närmaste styrka. Angrepps-

tiden är schablonmässigt satt till 1 min och innebär den tid det tar att inleda skadebegränsande 

åtgärder efter att räddningstjänsten är framme på plats.  

Hur många invånare och hur stor andel av befolkningen som nås av räddningstjänsten inom en viss 

insatstid redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Insatstid i förhållande till befolkningsantal år 2022 

Stationer Antal invånare 

som nås inom 10 

minuter 

Antal invånare 

som nås inom 20 

minuter 

Antal invånare 

som nås inom 30 

minuter 

Totalt i 

kommunen 

Mjölby  

Skänninge 

18 491 (65%) 9 424 (33%) 350 (1%) 28 265 

Boxholm Ej beräknat Ej beräknat Ej beräknat 5 512 

 

Räddningstjänstens nuvarande placering av räddningsstyrkor i Mjölby, Boxholm och Skänninge ger 

en grundberedskap för insats inom kommunens hela område. Tiderna 10, 20 respektive 30 minuter är 

de längsta insatstiderna som får förkomma i kommunen om räddningstjänsten inte är upptagen av 

annan insats. 
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Bild 4. Insatstider 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunerna kommer att ske i närtid varför det är 

troligt att uppgifterna ovan kommer att kvarstå. 

Inom tätorterna Mjölby, Boxholm och Skänninge är insatstiden 10 minuter. Övriga tätorter, förutom 

Malexander, nås inom 20 minuter. Utanför tätorterna i de södra delarna av Mjölby och Boxholms 

kommun är insatstiden över 20 minuter.  

I tätorterna med 10 minuters insatstid varierar dock räddningstjänstens initiala förmåga beroende på 

bemanning och utrustning. 

Under åren 2018-2021 kom räddningstjänsten på plats inom 10 minuter vid 71% av händelserna samt 

95% inom 20 minuter inom Mjölby och Boxholms kommun.  

Överlåta åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 

Kommunerna har inte avtal med annan att vidta inledande åtgärder. 

 

Heltidsstation 

Deltidsstation 

Värn 
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Samverkan med andra aktörer 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm har i olika omfattning samverkan med flera aktörer, såsom 

länsstyrelsen, region Östergötland, ambulansverksamheten, trafikverket, polismyndigheten och 

försvarsmakten. 

Räddningstjänstens samverkan med Region Östergötland är särskilt fördjupad genom sjukvårdsavtal 

gällande uppdraget I Väntan på Ambulans (IVPA). Stationerna Mjölby, Boxholm och Skänninge kan 

larmas på misstänkta hjärtstopp och andra kritiska sjukdomstillstånd för att ge första hjälpen i väntan 

på ambulans. 

Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga olyckshändelser ska allmänheten kunna informeras så att de kan vidta åtgärder för att 

skydda sig själva. Det kan bland annat ske genom VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. 

Information och råd kan kommuniceras via flera olika kanaler såsom radio, telefon och tv.  

VMA kan kompletteras med ljudsignaler från särskilda varningsaggregat utomhus.  

Signalen från ett varningsaggregat består av upprepande 7 sekunder långa ljudstötar med 14 

sekunders paus. Aggregaten finns i centralorterna Mjölby och Boxholm. Varningsaggregaten kan 

styras från RTÖG:s räddningscentral i Lambohov eller från SOS Alarm AB.  

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna 

på riks- eller lokalradion. Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ansvarar för underhåll och provning av 

varningsaggregaten. 

8.2 Förmåga per olyckstyp 
 

Brand i byggnad 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid brand i byggnad på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. 

Tabell 8. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand i 

byggnad. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 

 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, 

fördröjning av 

brandspridning 

 

3 Rädda egendom Brandsläckning  

4 Förhindra skada på miljö Förhindra eller 

minimera utsläpp 

 

5 Genomföra räddning av 

liv vid inträngning i tät 

brandrök 

Rökdykning Kompetens för 

rökdykning 

6 Utrymning via fönster 

eller liknande 

Räddning vid brand 

vilket kräver 

utrymning eller 

livräddning via 

bärbar stege 

Bärbar stege 
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7 Utrymning via fönster 

eller liknande 

Räddning vid brand 

vilket kräver 

utrymning eller 

livräddning via 

höjdfordon 

Höjdfordon 

 

De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan, tabell 9. Samma 

beskrivning kommer användas för ett beskriva förmågan för totalt 6 olika olyckstyper.                   

Tabell 9. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 Effekt 6 

      Effekt 7 

 

Tabell 10. Nivå för respektive brandstation vid brand i byggnad. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6  Nivå 7 

Mjölby        

Boxholm        

Skänninge        

Önnebo        

Malexander        

 
Räddningstjänstens medverkan till utrymning via fönster 

I räddningstjänstens stegmateriel för insatser som kräver utrymning via fönster ingår 1 höjdfordon 

samt bärbar stege. Stegmaterielens huvudsakliga uppgift är att öka räddningstjänstens förmåga att på 

effektivaste sätt genomföra en räddningsinsats, där del i uppdraget innebär att kunna bistå människor 

vid en utrymning. Förmåga till utrymning via bärbar stege finns på stationerna Mjölby och Boxholm. 

Nedan redovisas höjdfordonets insatsområde inom 10 minuter med möjlighet att bistå med 

utrymning upp till 23 meters höjd.  
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Bild 5. Insatsområde för höjdfordon inom 10 minuter 

 

 

Brand utomhus 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid brand utomhus på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. 

Tabell 11. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand 

utomhus. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 

 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, 

fördröjning av 

brandspridning 
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3 Rädda egendom Påbörja 

brandsläckning av 

enstaka objekt 

utomhus 

 

4 Förhindra skada på miljö Förhindra eller 

minimera utsläpp 

 

5 Begränsa skogsbrand Begränsa skogsbrand 

med yta upp till 

1000kvm 

 

 

Tabell 12. Nivå för respektive brandstation vid brand utomhus. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Mjölby      

Boxholm      

Skänninge      

Önnebo      

Malexander      

 

Trafikolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid trafikolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. 

Tabell 13. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 

trafikolycka. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 
omhändertagande 

 

2 Förhindra följdolyckor Säkra olycksplats mot 
påkörning eller brand 

 

3 Skapa tillträde till skadad Skapa tillträde med 
enkla verktyg 

 

4 Stabilisera Stabilisera personbil Nyttja egen eller 
tillgänglig 
utrustning/material för 
stabilisering 

5 Losstagning Losstagning med 
särskild utrustning 

Losstagningsverktyg 

 

Tabell 14. Nivå för respektive brandstation vid trafikolycka. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Mjölby      

Boxholm      

Skänninge      

Önnebo      

Malexander      
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Olycka med farliga ämnen 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid olycka med farliga ämnen på egen hand innan eventuell 

förstärkande räddningsresurs anländer. 

Tabell 15. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp olycka 

med farliga ämnen. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 
omhändertagande 

 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning  

3 Rädda egendom Påbörja säkring eller 
skyddande av 
egendom 

 

4 Förhindra skada på miljön Förhindra eller 
minimera risk för 
skada på miljö 

 

5 Fördröja utsläpp Täta eller minska 
mindre utsläpp av 
främst 
petroleumprodukt 

 

6 Genomföra omedelbar 
räddning av liv vid 
inträngande i område med 
farliga ämnen 

Livräddning Kompetens för 
rökdykning 

7 Genomföra begränsning av 
utsläpp i område med 
farliga ämnen 

Kemdykning Särskild förmåga för 
kemikalieolycka eller 
annan olycka med 
farliga ämnen 

 

Tabell 16. Nivå för respektive brandstation vid olycka med farliga ämnen. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6  Nivå 7 

Mjölby        

Boxholm        

Skänninge        

Önnebo        

Malexander        

 

Naturolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid naturolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. 

Tabell 17. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 

naturolycka. 

Effekt 
nummer 

Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 
omhändertagande 

 

2 Förhindra 
följdolyckor 

Avspärrning  
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3 Rädda egendom Påbörja säkring 
eller skyddande av 
egendom 

 

4 Förhindra skada på 
miljö 

Förhindra eller 
minimera risk för 
skada på miljö 

 

5 Minska 
samhällspåverkan 
vid naturolycka 

Länspumpa för att 
skydda vital 
samhällsfunktion 

Pumputrustning 

 

Tabell 18. Nivå för respektive brandstation vid naturolycka. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Mjölby      

Boxholm      

Skänninge      

Önnebo      

Malexander      

 

Drunkning 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid drunkning på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. 

Tabell 19. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 

drunkning. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 
omhändertagande av 
person vid kant mellan 
vatten och land 

 

2 Förhindra följdolyckor Säkra olycksplats mot 
risk för ytterligare 
skada 

 

3 Rädda person vid eller 
strax under ytan 

Rädda person vid eller 
strax under ytan som 
riskerar att drunkna 

Ytlivräddare 

 

Tabell 20. Nivå för respektive brandstation vid drunkning. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Mjölby    

Boxholm    

Skänninge    

Önnebo    

Malexander    
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8.3 Ledning i räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ingår i ett räddningsledningssystem med sex andra 

räddningsorganisationer. Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ingår i ledningssystemet via avtal47 med 

Räddningstjänsten Östra Götaland.  

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef och 

vakthavande befäl för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive driftschef. Det finns 

också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av ytterligare roller. Den övergripande ledningen 

har möjlighet att kalla in ytterligare personal för tjänstgöring i övergripande ledning, ledning av 

räddningsinsats eller stab. Genom samarbeten med andra ledningssystem inom räddningsregion 

sydöstra Sverige, RSÖS, kan den övergripande ledningsförmågan momentant utökas.  

På räddningsstationerna i Mjölby och Boxholm finns minst en styrkeledare med kompetens för 

ledning av mindre omfattande räddningsinsatser i rollen som räddningsledare. Inom Mjölby och 

Boxholms geografiska område finns en insatsledare för skadeplatsnära ledning. Inom 

ledningssystemets geografiska område finns förutom styrkeledare och insatsledare även en regional 

insatsledare tillgänglig för att bemanna rollerna räddningsledare, insatschef, sektorchef, storsektorchef 

och sektionschef som kan vara på plats inom 90 minuter.  

Skadeplatsnära ledningsarbete kan påbörjas direkt vid framkomst av räddningsstyrkor från 

stationerna Mjölby och Boxholm då dessa är bemannade med styrkeledare. Tiden för att få en högre 

ledningskompetens till händelsen är ca 12 minuter i Skänninge och 18 minuter i Boxholm. 

Om ytterligare ledningskompetens behövs, tillkallas det genom samarbetet om gemensamt 

ledningssystem. 

8.4 Samtida och omfattande räddningsinsatser 
Vid nya händelser när en räddningsstyrka är upptagen med en insats accepteras att fördröjningen av 

beredskapstiden blir maximalt 20 minuter i förhållande till normalfallet.  

RTÖG:s räddningscentral i Lambohov hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån olyckstyp. Då 

resurserna placerade på närmaste brandstation redan är upptagna larmas resurser från näst närmaste 

station och så vidare.  

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande, samverkas det främst med 

grannkommunerna samt kallas extra personal in för att upprätthålla beredskap. Vid behov kan även 

personal från deltidsstation flyttas till taktiskt lämpligare plats.  

Samverkan sker inom ramen för befintligt räddningsledningssystem samt enligt rutin för 

räddningsregion sydöstra Sverige.  

Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i förhållande till 

aktuell riskbild. Om vår förmåga till räddningsinsats är påverkad på grund av exempelvis flera 

pågående insatser, resursbrist eller icke planerade driftstörningar, kan detta medföra längre 

insatstider, lägre kapacitet och sämre uthållighet.  

Räddningschef eller den som denne utser får i undantagsfall besluta om annan bemanning vid 

räddningsstationer än de som handlingsprogrammet anger. Dessa särskilda situationer kan vara 

mycket omfattande räddningsinsatser, hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller 

liknande extraordinär situation. Sådana beslut får fattas för att upprätthålla en tillfredställande och 

rimlig förmåga till räddningsinsats utifrån tillgängliga resurser sett till hela området. 

                                                           
47 Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till räddningscentralen anslutna kommuner eller 

organisationer KS/2019:208 
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8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Räddningstjänsten ser att det i framtiden kommer bli nödvändigt att mer aktivt förbereda sig för 

förhöjda säkerhetslägen i riket. Skulle höjd beredskap beordras är det viktigt att kommunens 

organisation för räddningstjänst fortsätter att fungera. Vid höjd beredskap behöver även ytterligare 

uppgifter kunna lösas. Detta ställer också krav på utökad bemanning. 

Utifrån lagstiftningen (LSO) ska räddningstjänsten, vid höjd beredskap, i syfte att rädda befolkningen 

och civil egendom från krigets verkningar, förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:  

• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 

• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullföljas. 

 

Räddningstjänsten kan under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transporter av 

skadade, befolkningsskydd och understöd av försvarsmakten. Alternativ planering avseende 

tjänstgöring och placering kan förekomma. Räddningsstyrkorna ska ha personal, utrustning samt vara 

övade för att under höjd beredskap utföra dessa uppgifter. 

Kommunerna behöver utreda hur förmågan upprätthålls för höjd beredskap. Innan arbetet kan 

påbörjas ser kommunerna att det behövs tydliga anvisningar från statliga myndigheter för fortsatt 

uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap. 
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9. Uppföljning, utvärdering och lärande 

9.1 Uppföljning 
Målen i detta handlingsprogram ligger till grund för räddningstjänstens verksamhetsplanering. 

Verksamhetsplanen med underliggande huvudprocesser följs upp löpande under året samt i 

delårsuppföljningar.  

Uppföljning av nationella mål redovisas i räddningstjänstens budget- och verksamhetsuppföljning. 

9.2 Olycksundersökning 
En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet 

med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 

har genomförts. 

Olycksundersökningar utförs på olika nivåer och olika omfattning. Till grund för denna bedömning 

finns framtagna kriterier som avgör vilken nivå av undersökning som är aktuell efter en genomförd 

räddningsinsats. Den ordinarie händelserapporten efter avslutad räddningsinsats står för den 

absoluta merparten av räddningstjänstens undersökningar men vid behov kan denna utökas med en 

insatsutvärdering alternativt en fördjupad olycksundersökning.   

Oavsett nivå på undersökningen är målet och syftet att identifiera eventuella styrkor eller svagheter i 

arbetet med att hantera händelsen med tyngdpunkt på räddningstjänstens eget arbete med olyckan. 

Resultatet av undersökningen kan innebära att befästa, förändra eller ta bort exempelvis arbetssätt 

eller rutiner.     

9.3 Erfarenhetsåterföring 
Räddningstjänsten har ett utarbetat arbetssätt att ta till vara på erfarenheterna efter genomförda 

olycksundersökningar. Beslut om eventuella åtgärder eller förändringar görs av en arbetsgrupp inom 

den operativa verksamheten. 
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Bilaga A – Dokumentförteckning 

Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till räddningscentralen anslutna 

kommuner eller organisationer KS/2019:208 

 

Ramavtal om räddningstjänst. Rtj Dnr 05/006 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 2023 (ännu ej fastställd) 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för Boxholms kommun 2023 (ännu ej fastställd) 

 

Förmågebeskrivning räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 

 

Avtal om räddningstjänst mellan Mjölby och Boxholms kommun KS/2021:269 

 

Avtal mellan SOS alarm och räddningstjänsten Mjölby/Boxholm avseende kommunal räddningstjänst 

 

Riktlinje – Olycksundersökningar Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 
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Bilaga B – Beskrivning av samråd 

Såväl ett internt som ett externt samråd har skett gällande Mjölby och Boxholms kommuns 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. Nedan redovisas vilka aktörer som getts möjlighet att yttra sig: 

Internt Externt 

Mjölby kommun: Motala kommun 

Kultur- och fritidsnämnden Ydre kommun 

Tekniska nämnden Vadstena kommun 

Utbildningsnämnden Linköpings kommun 

Omsorgs- och socialnämnden Ödeshögs kommun 

 Tranås kommun 

Boxholms kommun: Kinda kommun 

AB Boxholmshus och Teknik Länsstyrelsen Östergötland 

Samhällsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Östra Götaland 

Kultur- och turismnämnden Försvarsmakten Militärregion Syd 

Social- och myndighetsnämnden Region Östergötland 

 Polismyndigheten 

Gemensamt: Trafikverket 

Miljönämnden  

 

Följande synpunkter har inkommit från remissinstanserna: 

Av 22 aktörer som fick samrådshandlingen svarade nio stycken, varav två utan synpunkter. Inkomna 

synpunkter har i huvudsak inte inneburit direkta ändringar innehållsmässigt, utan mer 

förtydliganden.  

Nedan listas genomförda revideringar: 

- Kommunens skyldighet vid kärntekniskt utsläpp eller olycka, Länsstyrelsen  

- Kommunens  roll och ansvar vid beslutande av eldningsförbud, Länsstyrelsen  

- Räddningstjänstens arbete med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta individer, RTÖG 

- Kommunernas avtal om räddningsledningssystem för ledning av kommunal räddningstjänst, RTÖG 
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- Andra kommunala förvaltningars arbete gällande vattensäkerhet, Kultur och fritidsförvaltningen, 

Mjölby kommun  

- Räddningstjänstens sjukvårdsavtal gällande IVPA-uppdrag, Region Östergötland 

- Räddningstjänsten samverkan med miljökontoret, Mjölby, Boxholm och Ödeshög kommun, 

Miljönämnden  

- Förtydligande kring väg 580, Social och myndighetsnämnden, Boxholm 

Inkomna remissvar i helhet: 

- Suicidprevention, Social och myndighetsnämnden, Boxholm 

- Säkerhetsarbete i kommunal planering samt preventiva åtgärder mot spårspring och suicid vid 

järnvägsområden, Trafikverket  
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Datum Diarienummer 

 

2022-09-14  
Handläggare 

  
  

Jan-Erik Forsén 
Tel. 010-2345406 
jan-erik.forsen@mjolby.se  

 
 
 

Sammanfattning av yttranden angående Mjölby och 
Boxholms kommuns handlingsprogram enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
 
Internt som ett externt samråd har skett gällande Mjölby och Box-
holms kommuns handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tiden för 
samråd pågick t.o.m. 2022-09-09. Nedan redovisas vilka aktörer som 
getts möjlighet att yttra sig: 
 
Internt Externt 
Mjölby kommun: Motala kommun 
Kultur- och fritidsnämnden Ydre kommun 
Tekniska nämnden Vadstena kommun 
Utbildningsnämnden Linköpings kommun 
Omsorgs- och socialnämnden Ödeshögs kommun 
 Tranås kommun 
Boxholms kommun: Kinda kommun 
AB Boxholmshus och Teknik Länsstyrelsen Östergötland 
Samhällsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Östra Götaland 
Kultur- och turismnämnden Försvarsmakten Militärregion Syd 
Social- och myndighetsnämnden Region Östergötland 
 Polismyndigheten 
Gemensamt: Trafikverket 
Miljönämnden  
 
Vid utgången av tiden för samråd har yttranden inkommit från Läns-
styrelsen Östergötland, Räddningstjänsten Östra Götaland, Region 
Östergötland, Polismyndigheten, Försvarsmakten Militärregion Syd, 
Trafikverket, Social- och myndighetsnämnden Boxholms kommun, 
Miljönämnden Mjölby och Boxholms kommun samt Kultur- och fri-
tidsnämnden Mjölby kommun. 
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 Datum Diarienummer 

 2022-09-14  

 

     
     
    
    

 
 
Sammanfattning: 
Inkomna synpunkter har i huvudsak inte inneburit några övergripande 
förslag till förändring av handlingsprogrammet utan mer förtydligan-
den. Detta har medfört att strukturen och innehållet i stort är oföränd-
rat. Med detta får det anses som förslaget till handlingsprogram upp-
fyller sitt syfte och mål för Mjölby och Boxholms kommun.  
 
Genomförda revideringar: 
- Sid. 24 Kommunens skyldighet vid kärntekniskt utsläpp eller olycka, 
Länsstyrelsen  
 
- Sid. 31 Kommunens  roll och ansvar vid beslutande av eldningsför-
bud, Länsstyrelsen  
 
- Sid. 30 Räddningstjänstens arbete med att stärka brandskyddet för 
särskilt riskutsatta individer, RTÖG 
 
- Sid. 32 Kommunernas avtal om räddningsledningssystem för ledning 
av kommunal räddningstjänst, RTÖG 
 
- Sid. 31 Andra kommunala förvaltningars arbete gällande vattensä-
kerhet, Kultur och fritidsförvaltningen, Mjölby kommun  
 
- Sid. 37 Räddningstjänstens sjukvårdsavtal gällande IVPA-uppdrag, 
Region Östergötland 
 
- Sid. 28 Räddningstjänsten samverkan med miljökontoret, Mjölby, 
Boxholm och Ödeshög kommun, Miljönämnden  
 
- Sid. 9 Förtydligande kring väg 580, Social och myndighetsnämnden, 
Boxholm 
 
Ej genomförda revideringar 
 
-  Suicidprevention, Social och myndighetsnämnden, Boxholm 
 
Kommentar: Region- och kommunövergripande suicidprevention är 
inte en fråga för räddningstjänsten i första hand. Räddningstjänsten 
kan aktiveras då hot om suicid föreligger och ska i första hand ha för-
måga och kompetens för att möta suicidala personer i det akuta skedet.  
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 Datum Diarienummer 

 2022-09-14  

 

     
     
    
    

- Säkerhetsarbete i kommunal planering samt preventiva åtgärder mot 
spårspring och suicid vid järnvägsområden, Trafikverket  
 
Kommentar: Räddningstjänsten medverkar idag som remissinstans i 
plan- och byggprocessen i Mjölby och Boxholms kommun vilket finns 
beskrivet i handlingsprogrammet punkt 7.4. Vad gäller suicidpreven-
tionsarbete på- och invid spårområden är detta inte en fråga för rädd-
ningstjänsten i första hand.   
 
 
 
 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MJÖLBY/BOXHOLM 
 
Jan-Erik Forsén 
Vice räddningschef 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-09-19 KS 2022/307 455 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Information angående sluttäckning deponi  

VD Fredrik Noaksson samt VA/Avfallschef Dennis Allvin från AB Boxholmsteknik 
informerar om sluttäckning deponi.
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-09-19 KS 2022/305 214 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Detaljplan Åsbo 2:1 del av - antagande  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i centrala Strålsnäs och är idag samreglerat med Södra 
stambanan. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning från stamfastigheten. 
 
Samråd ägde rum under tiden 2020-01-25 – 2020-02-14. 
 
Granskning ägde rum under tiden 2020-06-08 – 2020-06-29. 
 
Antagandehandlingen finns framtagen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (Shbn § 101, 2022-09-13) att godkänna 
antagandehandlingen och detaljplanen och föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att ärendet bör beslutas enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta detaljplanen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden (Shbn § 101, 2022-09-13) 
Antagandehandling. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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BOXHOLMS  KOMMUN

Samliä1lsbyggnadsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  11(20)
Sainmanlrtidesdahiin

2022-09-13

Shbn % IOl 2019-178

Åsbo 2:1,  del  av detaljplan,  antagandehandling

Planoinrådet är beläget i centrala Strålsnäs  ocli  är idag  samreglerat  med Södra
stambanan.

Syftet  med detaljplanen  är att möjliggöra  avstyckning  från  stamfastiglieten.

Samråd  skedde  under  tiden  2020-01-25  -  2020-02-14

Granskning  skedde  under  tiden  2020-06-08  -  2020-06-29

Antagningsliandlingen  finns  framtagen.

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar

Att  godkänna  antagandeliandlingen  OCl] läinna  över  detaljplan  till  Kommun-
fullmäktige  för  anta  detaljplan.

Justerar,e, Utdriigsbestyrkande
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ANT  AGANDEHANDLING
1(8)

Detaljplan  för

ÅSBO  2:1  DEL  AV

Boxholms  kommun,  Östergötlands  län

PLANBESKRIVNföG

Planhandlingar

Plankarta  med  bestämrnelser

Plan-  och  genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Miljöteknisk  markundersökning

Bullerutredning

Planens  syfte  och huvuddrag

Syftet  med  detaljplanen  är att tillskapa  ett användningsområde  som ger  möjlighet

att behålla  befintligt  stationshus  med  tillhörande  byggnader  i Strålsnäs.

Stationshuset,  som är i behov  av upprustning,  har ett visst  kulturhistoriskt  värde,

varför  det är önskvärt  att kunna  behålla  byggnaden  även  i framtiden.

Trafikverket  som äger byggnaderna  har ingen  användning  för  byggnaderna  längre
med  följd  att en försäljning  av hus med  mark  är på gång.

Det  är viktigt  för  Boxholms  kommun  att det tillskapas  verksamheter  i kommunen

Historik

Strålsnäs  station  som  låg  invid  Östra stambanan  invigdes  i november  1874  av

Kung  Oscar  II. Stambanan  var  längs  hela  sin sträckning  färdig  1874.

Bergmästare  Carl  Erik  Sjögren  Strålsnäs  gård  hade skänkt  marken  till  stations-

området  varför  det är troligt  att stationen  fatt  sitt  namn  efter  gården.

Stationsområdet  blev  en mötesplats  för  människorna  från  trakten.

Ett  postkontor  öppnades  i stationshuset  och Strålsnäs  fick  egen postadress.

Stationshuset  i Strålsnäs  är idag  en byggnad  i 1V  våning  i tegel  med  tegeltäkt
sadeltak

och  frontespis  på långsidorna.  Från  början  var  byggnaden  mindre  men  har senare

byggts  om och  moderniserats  efter  växande  behov.

Till  stationsmiljön  hör  även ett mindre  uthus  med  fasader  av röd&gad  locklistpanel.

Ofta  bodde  en stationsföreståndare  med  sin familj  i stationshuset  och  hade då behov
av  uthusbyggnader.

I början  av 1970  -  talet  lades stationen  ner.
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Detaljplaner

För  planområdet  gäller  en 1953-11-27  fastställd  byggnadsplan  där användnings-

sättet  redovisas  för  järnvägstrafik  och  därmed  jämförlig  användning.

Riksintressen

Inom  planornrådet  finns  riksintresse  för  kornmunikationer  nämligen  utrednings-

korridorer  för  Götalandsbanan  samt  södra  stambanan.

Götalandsbanan  är en framtida  höghastighetsbana  mellan  Stockholm  och  Göteborg,

Övriga  kommunala  beslut

Byggnadsnämnden har genom beslut 2017-04-11 Ffi 54 ställt sig positiv  till  att ändra
gällande  detaljplan.

Miljökonsekvenser

Bedömningen  är att den  aktuella  detaljplanen  inte  bedöms  ge upphov  till  betydande

påverkan  av miljö,  hälsa  eller  hushållning  av mark,  vatten  eller  andra  resurser  och

att någon  MKB  enligt  5 kap 18g  PBL  därför  inte  bedöms  vara  nödvändig.

Formellt  beslut  om  att  ingen  MKB  behöver  göras  tas i samband  med  beslut  om  att

detaljplanen  godkänns.

Förutsättningar  och  förändringar

Mark  och  vegetation

Marken  inom  planområdet  är plan  och  till  mindre  del  bevuxen  med  lövträd,

Endast  marginella  förändringar  av mark  och  vegetation  är aktuella.

Geotekniska  förhållanden

Marken  bedöms,  med  hänsyn  till  skicket  på befintlig  bebyggelse,  vara  stabil

varför  några  geotekniska  problem  ej bör  föreligga.

Någon  geoteknisk  undersökning  för  området  är inte  känd.

Radon

Vid  bygglovsgivning  kommer  det  att föreskrivas  att  husen  skall  byggas

radonsäkert.
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Trafik

Tillfartsvägar

Planområdet  gränsar  i väster  direkt  emot  allmänna  vägen  591 som i sin tur

ansluter  mot  väg  32 Boxholm  -  Mjölby.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik  i form  av landsvägsbussar  passerar  förbi  planområdet  med  en

busshållplats  invid  detaljplaneområdet.

Flera  boende  i Strålsnäs  åker  buss till  Boxholm  för  att därifrån  åka tåg till

Mjölby  och  Linköping.

Parkering

För  tomterna  inom  ornrådet  gäller  parkering  på den egna tomten.

Teknisk  försörjning

Vatten  och  avlopp

Komrnunala  VA-ledningar  passerar  förbi  planområdet.  Stationsbyggnaden  är

ansluten  till  VA-systemet.

Dagvatten

Dagvattnet  skall  omhändertas  lokalt  genom  infiltration  på den egna tomten.

Marken  som i huvudsak  består  av sandigt  -  gtusigt  material  är gynnsamt  för

infiltration  av dagvatten.

Värme

Byggnader  med  behov  av uppvärmning  t»ör planeras  för  alternativa  uppvärmnings-

system.

El

El finns  inom  planområdet.

Innan  schaktning  sker  skall  utsättning  av låg-  och  högspänningskablar  begäras  av

Vattenfall  distribution.
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Medverkande  i planarbetet

Detaljplaneförslaget  är upprättat av undertecknad i sarnråd med kommunens

samhällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson.

Linköping  2020-05-06

Sandströms  Projekteringsbyrå  AB  -  Linköping

Bo  Sandström

Planförfattare
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ANT  AGANDEHÅNDLING
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Teckenförklaring  grundkarta

-  -  -  -  -Fastighetsgräns

9B  Bostadshus  reSp. kompl.byggnad
Järnvägsspår

: a Staket

2:1 Registernummer  på fastighet

Grundkarta-n  upprättad  2019-12-02

Skala  I:IOOO

IOO m.
m

PLANBEST  ÄMMELSER
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Godkännande av delårsrapport per 2022-08-31 för Boxholms 

kommun  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Delårsbokslutet för år januari-augusti 2022 med tillhörande helårsbedömning och 
delårsrapport är nu klar. Delårsbokslut och delårsrapport kommer att granskas av 
sakkunniga revisorer i slutet av vecka 38 vilket innebär att den ännu inte är helt 
slutgiltig. Till kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2022 ska en 
granskad delårsrapport kunna läggas fram.  
 
Kommunens delårsresultat uppgår till 6 267 tkr, vilket är 3 780 tkr bättre än 
periodiserad budget. För samma period 2021 var resultatet 7 437 tkr, dvs en 
försämring från föregående år med 1 170  tkr. Viktigt är att komma ihåg att 
delårsresultaten innehåller en minskad semesterlöneskuld (som måste byggas upp 
igen till årsskiftet) vilket förbättrar resultatet kraftigt. Upplösningen av 
semesterlöneskulden uppgår till 6 783 tkr något som innebär att kommunen, rensat 
för semesterlöneskulden, efter åtta månader har en negativ budgetavvikelse.  
 
Förvaltningarna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse på minus 15 027 
tkr, medan finansförvaltningen har ett överskott på 17 914 tkr (inkl 
semesterlöneskulden). Den förvaltning som visar störst underskott är 
socialförvaltningen med verksamheten IFO där kostnaderna för placeringar och 
försörjningsstöd överstiger budgeten.  
 
I samband med delårsbokslutet har en helårsbedömning gjorts. Helårsbedömningen 
visar på ett nollresultat vilket är sämre än helårsbudget 2022 som hade ett överskott 
på 4 526 tkr. På grund av ny uppdaterad kostnadsberäkning för sluttäckning Åsbo 
deponi innehåller helårsbedömningen en ytterligare delavsättning på 4 000 tkr, vilken 
inte fanns med i budgeten. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
- 
 
 

Finansiering 
Påverkas ej 
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Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna delårsbokslut och helårsbedömning per 2022-08-31 samt upprättad 
delårsrapport. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Delårsrapport 2022-08 Boxholms kommun 
 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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INLEDNING 

 

VISION, MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 
 

 

 
  

Ett arbete startades under våren 2022 med syfte att gemensamt politiskt ta fram en vision för Boxholms 

kommun.  Visionen inkluderar tre visionsmål: 

 En trygg kommun att växa och verka i 

 Vi skapar förutsättningar för livslångt lärande 

 Ett hållbart samhälle för alla 

Som ger tre fokusområden: 

 Medarbetare  

 Kommuninvånare 

 Samhällsutveckling 

Den framtagna visionen, visionsmålen och fokusområden kommer att vara en bas för fortsatt arbete med  

kommunens övergripande mål. De övergripande målen ger i sin tur riktning för verksamheternas mål och 

är en bas för kommande prioriteringar i kommunens verksamhet. Hela arbetet ger förutsättningar för att 

skapa den ”röda tråden” från politikens prioriteringar till verksamheternas nedbrutna operativa mål.  
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ORGANISATIONSÖVERSIKT 

 
 

 

Revision Valnämnd
Överför-
myndare

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Koncernbolag

AB 
Boxholmshus

100%

AB 
Boxholmsteknik

100%

Nämnder

Miljönämnd

Samhällsbyggnads-
nämnd

Kultur- och 
turismnämnd

Social- och 
myndighets-

nämnd

13

5

5

4

1 1

ANTAL MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE PER 
DEN 31 AUGUSTI 2022

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommunal-

förbundet 

ITSAM 

17% 

Samord-

nings-

förbundet 

Västra 

Götaland 

Smånet AB 

25% 

Vökby 

Indirekt 

ägande15% 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING 

OMVÄRLDSANALYS 
Utdrag ur SKR:s cirkulär 22:28 – 2022-08-25 

 

BNP stiger svagt under 2022 och 2023  

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna 
(globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. 
Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller 
uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer 
svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i 
slutet av 2023. 

Anställningsplanerna i näringslivet ligger ännu på starka nivåer och orderläget för flera branscher är 
relativt starkt. Men den svaga produktionsökningstakten som vi förutser lär dämpa efterfrågan på 
arbetskraft. Detta sker dock med viss eftersläpning. I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och 
rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men 
en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. 
Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men sannolikt 
kommer företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på 
arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända 
ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturnedgången.  

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 
procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår 
höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. 
Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket 
talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en 
överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår 
omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid. 

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- och 
timgap: vi får lågkonjunktur. Analysen av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras 
på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter lågkonjunkturen 2023 
antas därmed (metodmässigt) en följande konjunkturuppgång åren därefter. BNP- och timtillväxten 
lyfter därför. 

Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget  

SKR:s bedömning är att skatteunderlaget ökade med 
5,3 procent förra året. Ökningen var främst driven av en 
stark återhämtning av lönesumman. Året innan 
utvecklades löneinkomsterna svagare men 
motverkades av olika krisåtgärder som höll uppe 
skattunderlaget. 

Vi har sett en fortsatt stark återhämning av 
lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden 
utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande 
timlöner. Trots en prognos om bromsande tillväxt 
beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. 
Under 2023 växlar dock ökningstakten av lönesumman 
ner till följd av den sämre konjunkturen.  
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Skatteunderlaget växer i nominella termer med 4,5 eller 4,6 procent i genomsnitt per år under 
perioden 2022–2025, beroende på om man ser till den faktiska eller underliggande utvecklingen 
(diagram 1). Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är drygt 3,9 
procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En faktor som lyfter 
skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna.  

Kraftig real urholkning av skatteunderlaget  

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste 
tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan en 
halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 
2023 faller köpkraften med nästan 2 procent, jämfört med året innan. 

 

Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att finansiera en 
ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. 
Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre 
och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större 
resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som 
påverkar kommuners och regioners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den 
allmänna prisuppgången vi ser under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet 
med högre premier. Anledningen till att prisuppgången får större effekter än de direkta för 
insatsförbrukningen är att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av sektorns 
pensionsskuld. Denna kostnad beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta. 
Kostnaderna ökar mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet. 

Inflationens påverkan på avtalspensionerna  

Den höga inflationen har stor betydelse för kommunsektorns pensionskostnader för avtalspensioner. 
Under våren och sommaren har inflationen ökat allt mer. Det aktuella utfallet samt prognosen för 
inflationen innebär mycket kraftiga uppvärderingar av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024, vilket 
leder till mycket stora kostnadsökningar för kommunsektorns avtalspensioner. Pensionskostnaderna i 
sektorn ökar med 40–50 miljarder kronor mellan 2022 och 2023. År 2024 fortsätter 
pensionskostnaderna att öka i såväl kommuner som regioner.  

Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i 
juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är nu 
därmed fastställt till 52 500 kr, en ökning med 8,7 
procent, dvs betydligt högre än SKR:s prognos för 
KPI-inflationen i våras. För 2024 bedöms 
prisbasbeloppet öka med 6,4 procent, det utgår 
från en prognos över KPI:s ökningstakt i juni 2023. 
Utifrån den aktuella prognosen kommer inflationen 
att gå ner mot 2 procent på några års sikt och då 
kommer pensionskostnaderna att bli lägre. 
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Ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt:  

 Högre uppräkning av pensionsutbetalningar.  

 Högre uppräkning av värdet på den avgiftsbestämda delen, den värdejusteras med 
prisbasbeloppet under utbetalningsåret.  

 Högre intjänad förmånsbestämd pension, då pensionsunderlaget består av inkomsterna ett 
antal år tillbaka i tiden och de historiska inkomsterna räknas upp till dagens prisnivå med 
prisbasbeloppet. Det innebär ett högre pensionsunderlag och även ett högre 
pensionsunderlag för dem med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är golvet för den 
förmånsbestämda pensionen.  

 Stor effekt på den finansiella kostnaden, som inte räknas som en pensionskostnad för dagens 
intjänande och därmed inte påverkar PO, men som ligger på finansnettot.  

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
 

Corona pandemin påverkade verksamheten det första kvartalet 2022. Smittan minskade sedan under 

senvåren för att börja öka igen under sommaren. Det är tydligt att det finns en risk att pandemin 

fortsatt kommer att utmana kontinuiteten i verksamheten. Sedan tidigare finns en god beredskap och 

planering för agerande i pandemin. 

I februari anföll Ryssland Ukraina och ett stort antal ukrainska medborgare flydde landet. Boxholms 

kommun var en av de första kommunerna att kunna ta emot flyktingar från Ukraina genom ett tätt och 

bra samarbete mellan olika verksamheter. Det gjordes omgående en planering och beredskap för 

eventuella samhällsstörningar med anledning av omvärldsläget för att kunna hålla en robusthet i vår 

verksamhet. 

Befolkningsantalet i Boxholms Kommun som visade en nedgång 2020, men återigen ökade 2021, har 

fortsatt öka något 2022, kommunen fick sex fler invånare under tiden januari till augusti. Den 

demografiska utvecklingen som kommunen har att hantera är som för övriga småkommuner och 

sticker inte ut på något sätt. Eventuellt kan man under och efter coronapandemin skönja en positiv 

trend att det blivit både möjligt och mer attraktivt att bosätta sig i en mindre kommun.  

Politiska beslut som påverkar kommunens framtida utveckling  är till exempel beslut om att exploatera 

flera områden för försäljning av tomter. I området Timmerö/Bjursholm har alla tomter sålts. 

Exploateringen kommer att medföra kostnader som måste hanteras på ett klokt sätt eftersom fler 

bostäder är viktigt för en fortsatt tillväxt av kommunen. Satsningen på Åsbo skola med nytt kök och 

matsal har satts igång med första spadtaget den 5 maj. 

 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och projektet Åsbo-Malexander med över 200 anslutningar som 

byggts ut med EU-stöd avslutades vid halvårsskiftet. En ny plan för fortsatt utbyggnad de närmaste 

åren har tagits fram, och inkluderar bland annat områdena Helgebo-Flanhult och Kulla-Stekanäs.  

 

Vad gäller näringsliv gick Boxholm glädjande från plats 175 till 54 i årets Småföretagarindex (av totalt 

290 kommuner). Två dimensioner fått betydligt bättre betyg än förra året, trygghetsinsatser och 

skolsystemet. Överlevnadsgrad har försämrats men från en hög nivå. I jämförelse med de östgötska 

kommunerna bedöms Boxholm ligga i mitten. Den pågående tvisten mellan Arla och Boxholm 

kommun tillsammans med Glada Bonden togs upp i tingsrätten i juni, där utslaget föll i Arlas favör. 

Kommunen har tillsammans med Glada bonden överklagat beslutet till hovrätten och nyligen fått 

prövningstillstånd.  

 

Boxholms kommun har kommit överens om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 

tillsammans med Motala, Mjölby, Vadsten och Ödeshög från och med januari 2023. De övriga 

kommunerna har sedan tidigare haft en gemensam överförmyndarnämnd som nu även Boxholm 

ansluter sig till. Då överförmyndaren i Boxholm frånträdde sitt uppdrag i våras har uppgiften delegerats 

till överförmyndarkansliet i Motala för att garantera en rättssäker handläggning. 
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Kommunen förstärkte staben med en kommunikatörstjänst i januari. Detta har märkts genom en högre 

närvaro och synlighet i bland annat sociala medier. Dessa är också viktiga i att stärka varumärket 

Boxholm och lyfta fram allt bra som händer i kommunen.   

 

En viss rörlighet märks i kommunledning och kommunledningskontor där kommunen har pågående 

rekryteringar för skolchef, HR-chef, kommunikatör och förvaltningsadministratör  

 

Politiken har arbetat med en ny vision, mål och fokusområden. Under våren har det även gjorts en 

satsning på cheferna i Boxholms kommun genom strukturerade ledarskapsutbildningar. Syftet har 

varit att öka kunskap och ledarförmåga för att bli en arbetsgivare som både kan attrahera och behålla 

sina medarbetare. Därutöver har kontakter skapats mellan chefer och enheter vilket stärker förmågan 

till sidledsansvar och verksamhetsutveckling över enhetsgränser.  
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
EKONOMISK STÄLLNING 

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Basen för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftning inom området kommunallag och kommunal 

redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har 

både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Den viktigaste delen av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv medför att varje 

generation själv måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en 

tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. 

Formuleringarna i dessa mål bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk 

hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 

sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en 

god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, 

resultat och effekt. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 

åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och 

handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger 

information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som 

visar hur verksamhetens prestation och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 

som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa 

processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Samverkan är en viktig del för att Boxholms kommun ska kunna upprätthålla god kvalitet men 

samtidigt vara kostnadseffektiv. Kommunen samarbetar med ett flertal kommuner i olika 

konstellationer inom flera områden. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Boxholms kommun har fyra övergripande mål som beslutades i kommunfullmäktige 2018 och som gäller 

till och med 2022: 

1. Bra kommunal verksamhet 

2. Goda livsvillkor för Boxholms kommuns invånare och anställda 

3. Ett lokalt näringsliv som utvecklas 

4. Hållbart nyttjande av naturens resurser 

Kopplat till dessa har alla nämnder och utskott egna verksamhetsanpassade mål. Mål och 

måluppfyllelse för varje förvaltning finns att läsa om under respektive nämnd/utskotts 

verksamhetsberättelse. 

För att kunna utvärdera de övergripande målen behöver man göra en samlad värdering av 

resultatutfallet av verksamhetens mål. En sammantagen bedömning för helåret 2022 är att Boxholms 

kommun förbättrar måluppfyllelsen från 67% till 80% men inte riktigt når upp till de kriterier som satts 

för god ekonomisk hushållning. Anledningen till att alla mål inte uppfylls beror till del på att kommunen 

varit restriktiva med praktikanter av hänsyn till pandemin, men även att efterfrågan på både 

extraresurser och platser för särskilt boende är högre än utbudet, vilket gör att målen inte kommer 

kunna uppfyllas helt. Av de mål som ej uppfylls är flera pågående men projekten hinner inte 

implementeras innan årsskiftet. 

Utvärderingen är liknande för de finansiella målen, resultatmålet på 0,5 % av skatter och bidrag 

bedömer vi inte kommer att kunna nås för helåret eller mandatperioden. Soliditeten ser vi kommer att 

försämras medan soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har förbättrats sedan 
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mandatperiodens början. Vi bedömer därför att ett av två finansiella mål uppnås. En mer detaljerad 

kommentar och analys finns under ekonomisk översikt och analys. 

 

Nämnder Antal mål 
Uppnås 2022 enl 
verksamheterna 

Nej, uppnås inte 

KF Finansiella mål 2 1 1 

KS Kommunövergripande 5 3 2 

KS Måltid & Service 4 3 1 

KS Bemanningsenheten 2 1 1 

KS Barn och utbildning 3 3 0 

KS Räddningstjänsten 4 4 0 

SMN Äldreomsorg 4 3 1 

SMN Individ- och familjeomsorg 2 1 1 

SMN Behandling och omsorg 2 2 0 

Kultur- o turismnämnd 5 5 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 5 4 1 

Miljönämnd 2 2 0 

Summa 40 32 8 

 

 

För kommande mandatperiod har vision, visionsmål och fokusområden tagits fram. Arbete pågår med 

att bryta ned dessa till kommunens övergripande mål, indikatorer och mätetal. I ett andra steg ska 

verksamheterna bryta ned de övergripande målen till mätbara verksamhetsmål.  

 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 

PERSONALHÄLSA OCH FRISKVÅRD 

 

Den totala sjukfrånvaron vid mättillfället per 31:e juli är 9,2 % som är en ökning med 1 %. Både lång- 

och korttidsfrånvaron har ökat. Det kan vara en effekt av pandemin med uppskjutna och försenade 

insatser från sjukvården.  Nytt avtal med Gotahälsan har tecknats och omfattningen av tidiga insatser från 

företagshälsovården har utökats med bland annat kartläggning och utredning av korttidsfrånvaro samt 

grupphandledning vid behov. Intresset för friskvård har ökat. Totalt antal anställda som tog ut friskvård 

2021 var 258 anställda. Från januari till juli 2022 tog 153 anställda ut friskvårdsbidraget. Det är en 

ökning med 21 stycken.  

 

Boxholms kommun har haft en hög personomsättning. En hög personalomsättning skapar oro bland 

personalen. Under våren har alla förvaltnings- och enhetschefer samt rektorer fått en gemensam 

utbildning  som ger goda förutsättningar för att skapa en bra arbetsmiljö för all personal.  

 

KOMMANDE HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Under hösten kommer två nya chefer att rekryteras, en skolchef och en HR-chef. Dessa tjänster 

kommer att rekryteras med hjälp av ett rekryteringsföretag. Under tiden går kommundirektören in i 

dessa roller. Stöttning av  tidigare personalchef kommer att ske där man kommer att arbeta vid behov för att 

hjälpa till med arbetsrättsliga frågor och personalärenden. Det pågår även en rekrytering av en 

förvaltningsadministratör och en kommunikatör. 
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Framtida kompetensförsörjning är en central fråga för Boxholms kommun. Tillgången till personal 

påverkas framöver av stora pensionsavgångar, ökade krav på arbetsgivare samt behov av specifik 

kompetens och ett ökat behov av välfärd.  Det finns ett stort behov att ta tillvara och utveckla den 

interna kompetensen. Genom att skapa en bredare syn på karriär och uppmuntra personalen att 

vidareutbilda sig ger medarbetare chansen att utveckla båda sig själva och verksamheten.   

Nya former av ledarskap kräver ny kompetens i chefsrollen. Under hösten fortsätter utbildningen för 

alla chefer. I denna utbildning ingår bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal samt 

kompetenskartläggning. För att kommunen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera 

kompetent personal krävs det en allt mer flexibel och digital arbetsplats. Därför har en ny policy för 

distansarbete arbetats fram som en del av att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för personalen.  

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD PER 2022-12-31 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Att personalen upplever att man har bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda 
utvecklingsmöjligheter. Målet mäts genom årliga medarbetarundersökningar där index i 
frågeområdena ska överstiga 66. X  
Att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att kommunala arbetsplatser 
uppfattas som attraktiva och utvecklande. Målet mäts genom att vi kan tillsätta vakanta 
tjänster med rätt kompetens. X  
Att minst tio praktikanter alltid ska finnas i våra verksamheter.  X 

 

Att målet med 10 praktikanter ej kunnat uppfyllas beror på till pandemin där både Arbetsförmedlingen, 

skolor och vi som arbetsgivare varit restriktiva med praktikplatser.  

 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 

PERIODENS RESULTAT - BUDGETAVVIKELSE 

Det ekonomiska resultatet för de första 

åtta månaderna uppgår till 6 267 tkr 

(föregående år 7 437 tkr). Periodiserad 

budget för samma period uppgår till 

2 487 tkr, vilket innebär att resultatet 

ser 3 780 tkr bättre ut än budget. 

Semesterlöneskuldsförändringen 

påverkar kostnaderna i augusti positivt 

med 6 783 tkr, vilket ger en 

missvisande bild jämfört med periodens 

budget, eftersom skulden kommer att 

behöva byggas upp igen tills årsskiftet. Netto, exklusive effekten av semesterlöneskulden, är resultatet 

på -500 tkr, vilket är en sämre nivå än budgeterat.   

Under perioden januari-augusti har Boxholms kommuns intäkter haft en gynnsam utveckling, men 

samtidigt har även kostnaderna ökat kraftigt.  

Intäkterna överstiger budgeten i form av riktade statsbidrag (framförallt inom socialförvaltningen, barn- 

och utbildning har lägre nivå än budgeterat), ökade bidrag från Arbetsförmedlingen, fakturering av 

anslutningsavgifter för fiber och slutligen exploateringsvinster vid försäljning av fastigheter.  

I köpt verksamhet har kommunen en kraftig ökning jämfört med budget vad gäller placeringar och 

försörjningsstöd. När man analyserar personalkostnaderna behöver man ta hänsyn till nedjusteringen 

av semesterlöneskulden samt en lägre pensionskostnad. Med hänsyn till den justeringen ligger 

personalkostnaderna 7 967 tkr över budget, varav cirka hälften kompenseras av statsbidrag och andra 

6 267 

2 487 

7 437 

4 526 

1 732 

Utfall, aktuell period Periodens budget Utfall föreg år,
perioden

Budget helår 2021 Bokslut Helår

Ekonomiskt resultat, Boxholms kommun 
Jan-aug 2022
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bidrag (många statsbidrag riktar sig till en ökad aktivitet av något slag). I ökningen av övriga kostnader 

jämfört med budget finns högre kostnader för hyror, avskrivningar (framförallt för fiberinvesteringarna), 

förbrukningsmaterial, utbildning och konsultkostnader. En del av ökningen kompenseras genom 

intäkter, t.ex. för fiberanslutningar och statsbidrag.  

Slutligen visar finansförvaltningen ett överskott genom högre skatteintäkter än budgeterat samt 

generella statsbidrag som regeringen beslutat om efter budgetläggning. 211 tkr av ofördelade 

budgetmedel (miljonen) har använts till och med augusti.  

 

 

Eftersom resultatet de första 8 månaderna utvecklats i fel riktning jämfört med budget samt att 

likviditeten utvecklas i ogynnsam riktning har en handlingsplan initierats under september med syfte 

att vända kostnadsutvecklingen. Förvaltningscheferna har tillsammans med sina enhetschefer fått i 

uppdrag att se över sina verksamheter och identifiera möjliga åtgärder. Handlingsplanen beräknas 

vara klar under oktober-november men åtgärder kan aktiveras tidigare om det anses möjligt.  

 

HELÅRSBEDÖMNING 

 

I samband med delårsrapporten 08 har en helårsprognos tagits fram. En sammanlagd bedömning av 

verksamheterna ger ett nollresultat för 2022. Det innebär en negativ avvikelse gentemot budgeten 

2022 på -4 526 tkr.  

Vad gäller intäkterna bedömer vi att den positiva trenden med bidrag fortsätter, och att skolan får ut en 

högre andel riktade statsbidrag än vad som ligger i augustiresultatet.  

I den köpta verksamheten finns en avsättning på 4 000 tkr för sluttäckning av deponin i Åsbo. En ny 

preliminär beräkning av kostnaden för sluttäckning visar på att kostnaden kommer att öka från 13 500 

tkr till över 20 000 tkr. Kostnadsberäkningen behöver verifieras men vi räknar med att kommunen 

kommer att behöva göra större avsättningar som delas upp över flera år. Utöver det blir kostnaden för 

placeringar och försörjningsstöd högre, men åtgärder har börjat vidtas som dämpar ökningen. 

Personalkostnaderna förväntas ligga ungefär på budgetnivå för resten av året medan övriga kostnader 

beräknas ha liknande ökning som januari-augusti. Skatter, utjämningar och bidrag ökar med 14 000 

tkr gentemot såväl budget som utfall 2021.    
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Vid analys av respektive förvaltning ser vi att nettokostnaderna minskar inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Minskningen syns framförallt i förskola och gymnasie/komvux. Därutöver 

räknar vi med att få fler riktade statsbidrag. Även finansförvaltningen ökar intäkterna för skatt, 

generella bidrag samt exploatering.  

De som har ökade kostnader är Äldreomsorgen, Behandling och omsorg, IFO (individ och 

familjemsorg), Samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunövergripande. Äldreomsorgen och BeOm:s 

underskott härrör från våren och det tryck som varit på omsorgen. IFO:s underskott beror på de högre 

kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd. Samhällsbyggnadsnämndens underskott beror på 

kostnader för översiktsplan och planerad sanering av leksaksfabriken, något som felaktigt hade 

budgeterats som investeringar. De högre kostnaderna inom de kommunövergripande enheterna 

består dels av avsättningen till sluttäckning av Åsbo deponi, dels framförallt högre personalkostnader 

och utbildnings- och utvecklingskostnader.  

 

BALANSKRAVSUTREDNING 

Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det egna kapitalet enligt 

kommunallagen återställas under de närmast följande tre åren. Vid årets ingång fanns inga krav på 

återställande av balanskravsresultat. Det negativa balanskravsresultatet från 2019 återställdes helt 

2020. Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas vara noll vilket då skulle innebära att inga 

krav på återställande av resultat föreligger.  

 

 

 

 

Balanskravsutredning, tkr 2022 2021 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkning 0 1 732       14 659 -14 307

- avgår realisationsvinster 0 1 769-       -536 -762

- avgår orealiserade vinster och förluster värdepapper 0 911          

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0 874          14 123     15 069-     

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -10 867 0

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 0 0 3 256 -15 069

Synnerliga skäl att inte återställa 0 0 0 4 202

Synnerliga skäl för att återställa över längre tid 0 0 0 4 867

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 0 0 -6 000

UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid 0 0 0 -4 867

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0 -10 867

- varav från år 2019, återställs senast 2022 0 0 0 -6 000

- varav från år 2019, återställs senast 2024, synnerliga skäl hävdas 

för att inte återställa inom tre år 0 0 0 -4 867
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ÅRETS INVESTERINGAR 

För 2022 uppgår kommunens investeringar till 7 036 tkr, att jämföra med helårsbudgeten på 16 618 

tkr. Av dessa är 2 271 tkr pågående investeringar. Därutöver finns pågående investeringar på 7 839 

tkr kvar från 2021 (Åsbo-Malexander fiberprojekt som ännu inte är helt avslutat). De pågående 

investeringarna innehåller främst fiberutbyggnad Malexander och Kulla-Stekanäs. Malexander-

projektet kommer att avslutas under sista halvåret 2022 medan Kulla-Stekanäs fiberprojekt fortgår 

även under 2023-2024.  

Årets investeringar består till största delen av fiberinvesteringar, dels genom att kommunen övertagit 

Fällhagenområdet från Vökby, dels genom delaktivering av Malexanderprojektet. Därutöver har 

investeringar i förbättringsarbeten ibland annat infrastruktur gjorts av samhällsbyggnadsnämnden. 

Samtliga investeringar som gjorts har varit budgeterade, inklusive en akut investering i Bjursdalen som 

täcks av investeringsbudgeten för oförutsedda och akuta behov. Vissa omprioriteringar skett inom 

fiber då kommunen övertagit Fällhagen-området från Vökby och en ny plan för fiberutbyggnaden 

börjat tas fram. 

Investeringsbudgeten har reviderats och helårsprognosen för investeringar uppgår till 10 760 tkr. De 

tre största ändringarna är: 

 Lägre fiberinvesteringar på grund av förskjutning i implementation. (Kommunledningskontoret) 

 Investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden innehöll sanering och rivning av 

Leksaksfabriken samt kostnader för översiktsplan, något som inte är tillåtet enligt 

redovisningsreglerna. Viss del har tagits med i resultatprognosen, viss del förskjuts framåt i 

tiden.  

 Äldreomsorgens prognos inkluderar installation av wifi i Bjursdalen. Denna bedöms som helt 

nödvändig för att komma vidare med effektiviseringar som nattkameror etc. 

Avskrivningskostnaden för 2022 täcks av ett statsbidrag.  

Mer detaljerad investeringsinformation finns under avsnittet Investeringsredovisning. 

 

EXPLOATERINGSOMRÅDEN  

För närvarande har Boxholms kommun tre aktiva exploateringsområden Dalen, Blåvik samt 

Malexander. I dessa områden finns exploaterad mark för nybyggnation. Under januari till augusti 2022 

har tre fastigheter sålts, en i Blåvik och två i Malexander. I Blåvik finns en fastighet och i Dalen finns 

elva fastigheter kvar till försäljning per 31 augusti.  

 

Ett nytt bostadsområde planeras i förlängningen av Bjursholm, med 15 villatomter samt möjlighet till 

parhus eller kedjehus. Planen är att försäljningen av fastigheter ska starta till sommaren 2023. 

 

 

LIKVIDITET OCH LÅNESKULD 

Kommunens långfristiga låneskuld 

uppgår per 2022-08-31 till 44 mkr 

vilket är samma nivå som 2021. Ett 

av lånen som uppgår till 11 mkr förföll 

under hösten 2021 och omsattes till 

nytt långfristigt lån. För att finansiera 

kommunens investeringar i fibernät 

togs ett nytt lån på 20 mkr upp 2020.  
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Likviditeten för kommunen har haft en 

nedåtgående trend under 2022.  

En stabiliserad likviditet för kommunen är 

viktig och något som behöver adresseras 

framåt. 

Kommunen har sedan fem år tillbaka en 

checkkredit på 10 mkr. Checkkrediten har 

dock ännu inte behövt utnyttjats sedan 

den togs upp utan finns som en buffert för 

temporära extra likviditetsbehov. 

 

 

KASSAFLÖDE 

Kassaflödet har under året försämrats med -6 616 tkr. Det beror till viss del av att utbetalningar nu 

börjat ske för sluttäckning av Åsbo deponi men även att investeringarna ligger på en högre nivå än 

avskrivningarna. Utöver det har de kortsiktiga fordringarna ökat. Skatteintäkterna har enligt prognos 

från SKR ökat, något som påverkar resultatet positivt, men utbetalningarna kommer att ske först 2023 

och 2024.  

 

SOLIDITET 

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens totala tillgångar som finansierats med eget kapital. 

Måttet visar ekonomisk styrka på lång sikt. Soliditeten för kommunen 2021 uppgick till 42,2 %. Till 

2022-08 ökar den till 45% då resultatet inkluderar upplösning av semesterlöneskulden. I prognosen 

beräknas soliditeten försämras från 2021 års nivå. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner var 2021 minus 3,8 % och har förbättrats till minus 0,4% för 2022-08. Även här bedömer vi 

att den kommer att försämras till årsskiftet. Pensionsskulden ingår i kommunens ansvarsförbindelse 

och ligger utanför balansräkningen då Boxholms kommun redovisar enligt blandmodellen. 

Pensionsskulden uppgår till 100 168 tkr och har minskat med 1 213 tkr sedan årsskiftet och fortsätter 

att minska i takt med att pensionsutbetalningar sker. 

 

 

BORGENSFÖRBINDELSER 

Totalt har Boxholms kommun ansvarsförbindelser på 485 020 tkr (467 465 per 2021-12-31). De största 

posterna består av borgensåtagande mot AB Boxholmshus 330 177 tkr, pensionsförpliktelser 100 168 

tkr, och ansvarsförbindelsen gentemot Kommuninvest 44 000 tkr (motsvarande kommunens låneskuld 

på grund av att samtliga medlemmar har ett solidariskt borgensåtagande). Ökningen från 2021 beror på 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-08

Soliditet 47,8% 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,2% 45,0%

Inkl ansvarsförb pensioner -10,6% -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,8% -0,4%
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att Boxholmshus tagit upp nya lån för uppförandet av matsal och tillagningskök i Åsbo skola. Se not 19 

för ytterligare detaljer. 

 

MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL 

 

 
 

Resultatet för år 2022 bedöms bli noll vilket innebär att kommunen inte når resultatkravet. Man bör 

dock bära med sig att 4 000 tkr av kostnaderna avser ökad avsättningen för sluttäckning av Åsbo 

deponi. Resultatet för åren i mandatperioden skulle då uppgå till 0,2 % av skatter och bidrag. 

Resultatkrav som kommunfullmäktige beslutade om från och med budget 2020 uppgår till 0,5 % av 

skatter och bidrag. (Tidigare beslutat resultatkrav var 2 %). 

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse pensioner har försämrats något de tre första åren i 

mandatperioden jämfört med utgången av 2018. Däremot har soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 

för pensioner förbättrats och vi bedömer den som ett viktigare mått och bedömer därför att målet 

kommer att uppnås.  

  

Resultatmål 2022 Ja Nej

Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 0,5 procent. 

Detta ska uppnås över mandatperioden 2019-2022. X

I en jämförelse över planperioden ska soliditeten öka från periodens ingång för att motsvara en god 

ekonomisk hushållning. Soliditeten uppgick per 181231 till 46,6 %. Inklusive pensionsskuld var 

soliditeten minus 7,3 %. X X
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EKONOMI 
 

RESULTATRÄKNING 
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BALANSRÄKNING 
 

 

 
  

Balansräkning, tkr  2022-08-31 2021-12-312
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar not 6 85 117

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar not 7 117 281 115 644

Maskiner och inventarier not 8 11 797 11 878

Övriga materiella anläggningstillgångar not 9 836 983

Summa materiella anläggningstillgångar 129 913 128 504

Finansiella tillgångar not 10 26 242 26 066

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 156 240 154 687

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. not 11 927 1 085

Fordringar not 12 54 056 48 848

Kassa och bank not 13 9 291 15 907

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 64 274 65 840

SUMMA TILLGÅNGAR 220 514 220 527

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 6 267 1 732

Övrigt eget kapital 93 013 91 281

SUMMA EGET KAPITAL not 14 99 280 93 013

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 10 490 10 459

Andra avsättningar 13 063 14 131

SUMMA AVSÄTTNINGAR not 15 23 554 24 590

SKULDER

Långfristiga skulder not 16 51 423 51 689

Kortfristiga skulder not 17 46 258 51 235

SUMMA SKULDER 97 681 102 924

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 220 514 220 527

ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvars- och borgensförbindelser: not 18 485 020 467 465
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

  

2022-08-31 2021-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6 267 1 732

Justering för avskrivningar 5 665 7 488

Just. för förändring pensionsavsättning inkl. löneskatt 31 4 016

Just. för förändring avsättning avfallsanläggning -1 067 -245

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster som ingår i årets resultat -6 785 0

Poster som bokförts direkt mot eget kap. 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 111 12 990

+/- Försäljn/inköp exploateringsfastigheter 158 280

+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -5 209 -11 374

+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 1 808 -1 975

Kassaflöde från den löpande verksamheten 868 -78

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i fastigheter o inventarier -7 041 -17 173

Försäljning av fastigheter o inventarier 0 0

Ökning skuld för kostn.ers. & inv.bidrag -267 6 478

Investering i aktier o andelar 0 0

Försäljning av aktier o andelar -176 2 136

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 484 -8 560

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning

Försäljning av placeringar - -

Amortering av långfristiga fordringar - -

Upplåning

Nyupptagna långfristiga lån 0 11 000

Amortering långfristiga lån 0 0

Ökning kortfristiga lån - -

Minskning kortfristiga lån 0 -11 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -6 616 -8 638

Likvida medel vid årets början 15 907 24 545

Likvida medel vid årets slut 9 291 15 907
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NOTFÖRTECKNING 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 

 
belopp i tusen kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNING 

belopp i tusen kr 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr)

2022-08-31 2021-08-31

Verksamhetens intäkter exklusive realisationsposter 44 024 41 083

Realisationsvinster 74 98

Summa verksamhetens intäkter 44 098 41 181

Verksamhetens driftskostnader -277 799 -261 552

Avskrivningar -5 665 -4 802

Summa verksamhetens kostnader -283 463 -266 354

Verksamhetens nettokostnad -239 366 -225 173

Not 2 Skatteintäkter (tkr)

2022-08-31 2021-08-31

Allmän kommunalskatt 175 477 166 291

Skatteavräkning 5 102 3 820

Summa skatteintäkter 180 579 170 111

Not 3 Generella statsbidrag och utjämningar (tkr)

2022-08-31 2021-08-31

Inkomstutjämningsbidrag 43 872 40 264

Införandebidrag 0 0

Regleringsbidrag 10 101 10 788

Kostnadsutjämningsbidrag 0 0

Bidrag för LSS-utjämning 0 557

Kommunal fastighetsavgift 12 753 12 132

Generella bidr från staten 4 837 0

Kostnadsutjämningsavgift -5 372 -2 649

LSS-utjämningsavgift -1 972

Summa generella statsbidrag och utjämning 64 219 61 092

Not 4 Finansiella intäkter (tkr)

2022-08-31 2021-08-31

Utdelning aktier & andelar 348 141

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 701

Ränteintäkter 6 3

Borgensåtagande 742 728

Summa finansiella intäkter 1 096 2 572

Not 5 Finansiella kostnader (tkr)

2022-08-31 2021-08-31

Förlust vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 -30

Nedskrivning finansiella tillgångar 0 -175

Räntekostnader -204 -49

Bankkostnader och övriga finansiella kostnader -57 -911

Summa finansiella kostnader -262 -1 165

Not 6 Immateriella tillgångar

2022-08-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 871 871

Årets inköp 0 0

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärden 871 871

Ingående ackumulerade avskrivningar -753 -704

Årets avskrivningar -33 -49

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -786 -753

Utgående balans 85 117

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2022-08-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 202 448 194 653

Årets inköp 4 371 15 635

Årets omklassificeringar 0 0

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Årets aktiveringar 0 0

Årets kostnadsföringar/rättelser 0 -7 839

Utgående anskaffningsvärden 206 819 202 448

Ingående ackumulerade avskrivningar -94 643 -89 465

Årets avskrivningar -4 048 -5 179

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -98 691 -94 643

Ingående balans, pågående investeringar byggnader och 

tekniska som ingår ovan 7 839

Årets inköp 1 314

Årets aktiveringar 0

Utgående balans, pågående investeringar byggnader 

och tekniska som ingår ovan 9 153 7 839

Utgående balans 117 281 115 645

Bedömd genomsnittlig nyttjande period 16 17

Not 8 Maskiner och inventarier

2022-08-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 44 116 42 886

Årets inköp 399 1 230

Årets aktiveringar

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärden 44 515 44 116

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 238 -30 153

Årets avskrivningar -1 437 -2 085

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 675 -32 238

Ingående balans, pågående investeringar maskiner och 

inventarier 0

Årets inköp 957

Årets aktiveringar 0

Utgående balans, pågående investeringar maskiner 

och inventarier 957 0

Utgående balans 11 797 11 878

Bedömd genomsnittlig nyttjande period 15 14

Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 735 872

Senare än 1 år men inom 5 år 262 299

Senare än 5 år 0 0
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Not 9 Övriga materiella anläggningstillgångar

2022-08-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 064 2 755

Årets inköp 0 309

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärden 3 064 3 064

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 082 -1 906

Årets avskrivningar -147 -176

Årets utrangeringar 0 0

Årets försäljningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 228 -2 082

Utgående balans 836 983

Bedömd genomsnittlig nyttjande period 9 11

Not 10 Finansiella tillgångar

2022-08-31 2021-12-31

Aktier:

Sv. Kommuner & Regioner 1 1

Inera AB 43 43

AB Boxholmshus 19 900 19 900

Rederi Ab S/S Boxholm II 50 50

VÖKBY Bredband AB 0 0

SmåNet AB 4 061 4 061

Östsvenska Yrkeshögskolan 50 50

Värdereglering aktier andelar -911 -911

Summa aktier 23 193 23 193

Andelar:

Föreningen Folkets hus, B 36 36

Stf Boxholms Bruksmuseum 50 50

Kommuninvest ek. förening 2 963 2 787

Summa andelar 3 049 2 872

Långfristiga fordringar:

Förlagslån Kommuninvest 0 0

Summa långfristiga fordringar 0 0

Summa finansiella tillgångar: 26 242 26 066

Not 11 Förråd med mera

2022-08-31 2021-12-31

Ingående balans 1 085 1 365

Upparbetade exploateringsinkomster -246 -312

Marknadsvärdering 0 0

Omklassificering 0 0

Upparbetade exploateringsutgifter 88 32

Utgående balans 927 1 085

Not 12 Fordringar

2022-08-31 2021-12-31

Kundfordringar 3 551 5 501

Fastighetsavgiftsfordran 21 802 19 584

Momsfordringar 4 033 4 786

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 489 18 350

Övriga fordringar 181 626

Utgående balans 54 056 48 848

Not 13 Kassa och bank

2022-08-31 2021-12-31

Kassa 5 2

Swedbank 1) 9 286 15 905

Utgående balans 9 291 15 907

1) Härutöver finns en checkkredit om 10 mkr, vilken inte är utnyttjad på balansdagen.

Not 14 Eget kapital

Anläggningskapital: 2022-08-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar 156 240 154 687

Långfristiga skulder inklusive kortfristigt lån -44 000 -44 000

Kostnadsersättningar och investeringsbidrag -7 423 -7 689

Summa avsättningar -23 554 -24 590

Summa anläggningskapital 81 263 78 408

Rörelsekapital:

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 927 1 085

Omsättningstillgångar 63 347 64 755

Kortfristiga skulder exkl. kortfristig lånedel -46 258 -51 235

Summa rörelsekapital 18 016 14 605

Summa anläggningskapital + rörelsekapital 99 280 93 013

Förändring av eget kapital:

Eget kapital 1/1 93 013 91 281

Justering eget kapital *) 0 0

Periodens resultat 6 267 1 732

Summa eget kapital 31/12 99 280 93 013

Not 15 Avsättningar

2022-08-31 2021-12-31

Avsatt till pensioner 7 411 7 386

Avsatt till särskild löneskatt på pensioner 1 798 1 792

Avsatt till individuella pensionslösningar inkl. löneskatt 1 281 1 281

Avsättning för borgensåtaganden 1 500 1 500

Avsättning för täckande av avfallsanläggning Åsbodalen 11 564 12 631

Utgående balans 23 554 24 590

Not 16 Långfristiga skulder

2022-08-31 2021-12-31

Ingående balans lån kreditinstitut 44 000 33 000

Nyupplåning 0

Omklassificering från kort till långt lån 0 11 000

Utgående balans 44 000 44 000

Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 7 423 7 689

Summa långfristiga skulder 51 423 51 689

Not 17 Kortfristiga skulder

2022-08-31 2021-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 86 40

Leverantörsskulder 4 326 9 450

Moms och särskilda punktskatter 386 8

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 383 3 885

Övriga kortfristiga skulder 0 45

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 077 37 808

Utgående balans 46 258 51 235

Not 18 Ansvarsförbindelser

2022-08-31 2021-12-31

Pensionsåtaganden
1)

100 168 101 381

Borgensåtaganden AB Boxholmshus 330 177 311 002

Borgensåtaganden Kommunalförbundet ITSAM 3 549 3 780

Borgensåtaganden föreningar 7 126 7 302

Engagemang Kommuninvest
2)

44 000 44 000

Summa ansvarsförbindelser 485 020 467 465

1) Löneskatt på pensionsåtaganden inräknat

2) Boxholms kommun har i augusti 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292

kommuner och regioner som per 2022-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk

förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande

till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i

förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk

förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Boxholms kommuns ansvar enligt ovan

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige

AB:s totala skulder till 586 308 247 tkr och totala tillgångar till 576 546 871 tkr. Boxholms kommuns andel av de 

totala skulderna uppgick till 448 179 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 444 326 tkr.
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 

2018:597). Boxholms kommun följer god redovisningssed och tillämpliga delar av de 

rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut. 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller som bedöms ha en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassas som anläggningstillgång om värdet uppgår till minst ett prisbasbelopp. Linjär avskrivning 

tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i 

bruk. För materiella och immateriella anläggningstillgångar används avskrivningstider mellan 3 och 

100 år. På mark och pågående projekt görs ingen avskrivning. Boxholms kommun följer RKR:s 

rekommendation gällande redovisning av investeringsbidrag. Icke offentliga bidrag till investeringar 

intäktsförs direkt vid utbetalningstillfället. Offentliga investeringsbidrag bruttoredovisas och upplöses i 

samma takt som avskrivningskostnaderna. 

 

Från och med 2014 ska, enligt RKR, komponentavskrivning tillämpas för tillgångsslagen fastigheter, 

byggnader och gator och parker.  Boxholms kommun tillämpar komponentavskrivning från år 2015 

men endast på nya investeringar. Fastigheter delas in i följande komponenter: 

 

Komponent 
Nyttjandeperiod                      

antal år 

Stomme, grund 100 

El, VVS 50 

Markarbeten, utemiljö 40 

Fasad, balkong, yttertak 40 

Fönster, ytterdörrar 40 

Snickerier 40 

Tekniska installationer, ventilation, maskiner, 
bredbandsutbyggnad 20 

Ytskikt  20 

Mark 0 

 

 

AVSÄTTNINGAR 

Kommunen har under tidigare år gjort avsättningar för täckning av Åsbodalens avfallsanläggning. 

Deponering på avfallsanläggningen upphörde januari 2005. Täckning ska enligt beslut från 

Länsstyrelsen vara utfört så snart som möjligt, dock senast 2025. Kostnad för täckning beräknades 

enligt senaste utredningen uppgå till cirka 13 500 tkr. Kostnadens storlek beror mycket på tillgång av 

sluttäckningsmaterial vilket är svårt att få tag på. En ny utredning med uppdaterad tids- och 

kostnadsberäkning är under arbete, och kommer att färdigställas till årsskiftet.  

 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Samtliga kommunens finansiella anläggningstillgångar är bokförda till anskaffningsvärdet. Större delen 

av de finansiella tillgångarna som finns avser aktier och andelar i koncernbolag, ekonomiska 

föreningar samt intressebolag och intresseföreningar. 

 

GENERELLA STATSBIDRAG 

Generella statsbidrag redovisas enligt linjärt över året från den månad då de beslutats av regeringen 

eller över den period då motsvarande kostnad uppstår. Vissa bidrag som beslutats och kunnat 

rekvireras under året är till sin natur tydligt riktade mot olika förvaltningar, men ska enligt RKR 

redovisas som generella bidrag då det inte föreligger krav på återredovisning. Bidragen redovisas 

därför som generella bidrag under respektive förvaltning. Därutöver finns generella bidrag som inte är 

riktade mot någon specifik verksamhet, dessa redovisas under finansförvaltningen. 
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INTÄKTER 
Slutavräkningen för skatteintäkter följer RKR:s rekommendation R2. Det innebär att Boxholms 

kommun använder SKR:s prognos för slutskatteavräkning. För delårsbokslutet har SKR:s prognos 

från augusti använts.  

 

INVESTERINGSBIDRAG OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER 

Boxholms kommun följer RKR:s rekommendation gällande redovisning av investeringsbidrag. Icke 

offentliga bidrag till investeringar intäktsförs direkt vid utbetalningstillfället. Offentliga 

investeringsbidrag bruttoredovisas och upplöses i samma takt som avskrivningskostnaderna. 

Anslutningsavgifter för bredbandsnätet intäktsförs vid faktureringstillfället. 

 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
När det förekommer jämförelsestörande poster särredovisas de i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som förekommer och som uppgår till 

minst 500 tkr. 

 

KONCERNREDOVISNING / SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 

I den kommunala koncernen ingår Boxholmshus där kommunen har ett 100 % ägande. AB 

Boxholmshus äger i sin tur 100 % av AB Boxholmsteknik. Smånet är ett bolag där Boxholms kommun 

har ett ägande tillsammans med Vadstena, Ydre samt Ödeshögs kommuner. Kommunens andel av 

SmåNet AB uppgår till 25 %, där SmåNet i sin tur äger 60% av Vökby. Det indirekta ägandet i VÖKBY 

AB uppgår till 15 procent, med 12,5 procents inflytande. VÖKBY AB har därför utelämnats ur den 

sammanställda redovisningen. SmåNet ABs verksamhet är mycket liten i förhållande till 

kommunkoncernen varför även detta bolag utelämnats. Kommunens andel av kommunalförbundet 

ITSAM uppgår till 17 %. Sammanställda räkenskaper ITSAM ingår ej i den sammanställda 

redovisningen i årsredovisningen då dess ekonomiska betydelse är utan större betydelse för 

kommunen.  

 

LEASING 

Leasingavtal med ett värde som understiger ett prisbasbelopp eller har en nyttjandeperiod upp till 3 år 

klassificeras som operationell leasing. För leasingavtal som överstiger ett prisbasbelopp och nyttjande 

överstiger 3 år sker en bedömning av i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna 

överförs till kommunen. Samtliga leasingavtal i kommunen klassificeras som operationella och inget 

aktuellt avtal överstiger 3 år.  

 

PENSIONER 
Pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 och redovisas enligt 

blandmodellen. Det innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt andra 

pensionsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser som intjänats från och 

med 1998 redovisas som avsättning. Kommunens aktualiseringsgrad gällande anställd personals 

tidigare pensionsgrundande anställningar uppgår till 98 %. Aktualisering är arbetet med att utreda tid 

och lön som påverkar den kommande pensionen. 

 

SEMESTERLÖNESKULD 

Semesterlöneskulden beräknas per balansdagen 31 augusti och skuldförs enligt beräkningar från 

lönesystemet. 
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DRIFT OCH 

INVESTERINGSREDOVISNING 

DRIFTREDOVISNING 
 

UTFALL PER NÄMND/UTSKOTT  

 

 

KOMMENTAR 

Respektive förvaltnings resultat förklaras under verksamhetsberättelserna. 

 

 

 

 

  

Tkr

Utfall   jan-aug         

2021

Budget jan-aug 

2022

Utökad  

budget

Utfall jan-aug      

2022

Avvikelse 

mot 

budget, tkr

Avvikelse 

mot 

budget %

Avvikelse  

mot frg år %

Kommunfullmäktige 555 613 902 -289 -47% -63%

KS Kommunövergripande 17 259 17 246 211 20 768 -3 522 -20% -20%

KS Måltid & Service 7 579 7 848 7 371 477 6% 3%

KS Barn och utbildning 89 828 91 355 91 566 -211 0% -2%

KS Räddningstjänsten 4 522 4 616 4 607 9 0% -2%

SMN Äldreomsorg 48 694 48 577 50 619 -2 042 -4% -4%

SMN Individ- och familjeomsorg 20 736 18 347 27 059 -8 712 -47% -30%

SMN Behandling och omsorg 19 841 21 882 22 331 -449 -2% -13%

Kultur- och turismnämnd 3 224 3 609 3 607 2 0% -12%

Samhällsbyggnadsnämnd 11 322 12 009 12 480 -471 -4% -10%

Miljönämnd 663 581 610 -29 -5% 8%

Summa driftsbudget 224 223 226 683 211 241 921 -15 027 -6,6% -8%

varav generella statsbidrag inkluderade i verksamhetens utfall* 2 502

Summa driftsbudget netto 224 223 226 683 211 244 423 -17 529 -8%

Ofördelade budgetmedel 667 -211 456 87%

Finansiering * 231 660 230 271 248 185 17 914 1%

Resultat 7 437 2 487 0 6 267 3 780

Procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning 3,2% 1,1% 2,6%

* Statsbidrag om 2 502 tkr som aver nämndernas verksamhet ("Säkerställa god vård och omsorg om äldre" samt "Skolmiljarden") ska enligt förändrade 

direktiv under 2021 från regeringskansliet, RKR och SKR redovisas som generella statsbidrag. Det innebär att de redovisningsmässigt flyttas från klass 3 

verksamhetens intäkter till klass 8 skatter, utjämning och generella bidrag. I tabellen ovan inkluderas de i respektive verksamhet. I resultaträkningen 

redovisas de under skatter och generella bidrag. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 

 

Totala investeringar inklusive pågående projekt per nämnd 

Nämn/ Utskott Utfall Budget Återstående budget 

Behandling och omsorg 0  50  50  

Barn och utbildning 0  390  390  

Individ och familjeomsorg 0  0  0  

Kommunledningskontoret 3 675  6 713  3 038  

Kultur och fritidsnämnden 0  110  110  

Måltid och service 0  0  0  

Räddningstjänsten 0  130  130  

Samhällsbyggnadsnämnden 3 071  8 950  5 879  

Äldreomsorgen 294  275  -19  

Summa periodens investeringar 7 041 16 618 9 577 

 

 

Aktiverade investeringar (4770 tkr av totala investeringar på 7041 tkr) 

Nämn/ Utskott Aktiverade projekt jan-aug Utfall 

Kommunledningskontoret Verktyg och utrustning för Komhall 57  

Kommunledningskontoret Fiber Malexander fastboende 1 662  

Kommunledningskontoret Överlåtelse Fällhagen (etapp 1-4) 1 807  

Samhällsbyggnadsnämnden Vindskydd 3 st 154  

Samhällsbyggnadsnämnden Brygga Sjögarp 167  

Samhällsbyggnadsnämnden Släp 49  

Samhällsbyggnadsnämnden Belysning skidspår 423  

Samhällsbyggnadsnämnden Blåviks parkering  158  

Äldreomsorgen Spolo (desinfektor) 100  

Äldreomsorgen Sängar 139  

Äldreomsorgen Torktumlare 55  

  Summa 4 770  

 

 

Pågående projekt (varav 2271 tkr från 2022 och 7839 tkr från 2021) 

Nämn/ Utskott Pågående projekt 
jan-aug 

Utfall 

Kommunledningskontoret Fiber 7 989  

Samhällsbyggnadsnämnden Ridklubben 913  

Samhällsbyggnadsnämnden Asfaltering 2022 1 165  

Samhällsbyggnadsnämnden Lekpark 43  

Summa  10 110  
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Investeringsprognos jämfört med budget 

Nämn/ Utskott Utfall Budget Prognos 

Behandling och omsorg 0  50  0  

Barn och utbildning 0  390  390  

Individ och familjeomsorg 0  0  0  

Kommunledningskontoret 3 675  6 713  4 276  

Kultur och fritidsnämnden 0  110  110  

Måltid och service 0  0  0  

Räddningstjänsten 0  130  50  

Samhällsbyggnadsnämnden 3 071  8 950  4 689  

Äldreomsorgen 294  275  1 245  

TOTALT 7 041 16 618 10 760 
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NÄMNDERNAS 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller andra ärenden av större vikt för 

kommunen. Beslutade ärenden under perioden har exempelvis varit: 

 Överföring av budgetansvar till Social- och myndighetsnämnden  

 Arkivreglemente     

 Insynsplatser i kommunstyrelsen 

 Arvoden allmänna val     

Studiebesök hos företagare inom gröna näringar har skett efter inbjudan till kommunfullmäktiges 

förtroendevalda från LRF (Lantbrukarnas riksförbund). 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  124 103 -21 -20%   53 -136% 

 

Nettokostnaden avviker något från budget och från föregående år. Föregående år minskade 

arvodena, troligtvis som en effekt av pandemin. Avvikelsen från budget består att fler minnesgåvor 

getts än vad som budgeterats, en kostnadspost som kan variera år från år.  

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Året 2022 är ett valår. Som en följd och beroende av valresultat kommer nya och gamla 

förtroendevalda i kommunfullmäktige att tillträda. Kommunfullmäktige för den nya mandatperioden 

kommer att sammanträda för första gången i oktober. 

  

94



 

 Delårsbokslut 2022-08 Boxholms Kommun 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  29 (56) 

 

KOMMUNREVISION 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 

verksamhet som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är 

oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom också för medborgarna. 

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheterna är 

ändamålsenliga och effektiva, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är tillfredställande 

och om räkenskaperna är rättvisande.  

Lekmannarevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.  

Ansvarsprövningen redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i 

samband med bokslutet och årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, 

avstyrkas eller om anmärkning ska riktas.  

Revisorerna har under det gånga halvåret haft dialog med kommunfullmäktiges presidium.  

Nämndernas och kommunstyrelsens verksamheter följs genom att revisorerna tar del av handlingar 

och protokoll. Revisorerna har under aktuell period genomfört följande fördjupade granskningar: 

 Granskning av anställdas bisysslor 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  291  312 21  7% 262  -11% 

 

Det lägre utfallet för januari till augusti jämfört med budget beror på att uppbokad reservation för 

revisionskostnader avseende 2021 var högre än den slutgiltiga kostnaden.   

 

KOMMANDE HÄNDELSER UNDER ÅRET 

 

Revisorerna kommer att inom ramen för den grundläggande granskningen ha hearings och 

dialogmöten med kommunstyrelsen och nämndspresidier. Vidare kommer följande granskningar att 

genomföras:  

 Granskning av kommunens delårsredovisning 2022 

 Granskning av arbetet för studiero och mot kränkande behandling 
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VALNÄMND 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Valnämnden har haft flera sammanträden under perioden. Inför valet till riksdag, kommun och region 

den 11 september 2022 har valnämnden ansvarat för utbildning av röstmottagare som tjänstgjort i 

förtidsröstningslokal och vallokal. Förtidsröstning har genomförts under tiden 24 augusti till och med 

11 september i Boxholms bibliotek. Institutionsröstning ägde rum i Trivselhuset, Bjursdalen, på 

söndagen 2 veckor innan valdagen. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad   -129 -16 113 704%  12  1209% 

 

Valnämnden finansieras av statsbidrag under valår. Överskottet i utfallet beror på att statsbidraget 

betalats ut tidigare medan kostnaderna kommer att uppstå under september.  

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Under valdagen, 11 september, genomfördes röstning i Folkets hus, församlingshemmet i Boxholm 

samt Ingemarsgården i Strålsnäs för de tre valdistrikten i Boxholm. Röstningen genomfördes i god 

ordning utan incidenter.  

Preliminär rösträkning så kallad, onsdagsräkning, skedde onsdagen efter valdagen på 

kommunkontoret. 
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ÖVERFÖRMYNDARE 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Huvudmän som behöver godemän och förvaltare ökar mot föregående år. En förändring av antalet 

godemän och förvaltarskap sker kontinuerligt p.g.a. in och utflyttning till kommunen. För de huvudmän 

som har beviljats god man eller förvaltare har det funnits intresserade och lämpliga personer som har 

kunnat förordnas att utföra uppdragen.   

Under juni månad entledigade sig dåvarande överförmyndare och ersättaren övertog rollen. Samtidigt 

togs en kontakt med Motala överförmyndarkansli för att undersöka möjligheter till stöttning och beslut 

togs att Boxholms överförmyndare delegerar de ärende som är möjliga till Motala för beredning under 

resterande del av 2022. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad   615 214 -401 -188%   229 -169% 

 

Överförmyndarverksamheten visar ett resultat med en negativ avvikelse då kostnaderna har ökat efter 

delegering av ärende till Motala överförmyndarkansli men som har setts som nödvändigt för att kunna 

garantera en rättssäker handläggning. 

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Antalet godmanskap bedöms öka av flera anledningar. Medellivslängden ökat, människor som är 

ensamstående utan släkt och övrigt kontaktnät samt att yngre människor med olika sjukdomar är i 

behov av godmanskap. Det medför att förvaltar- och godmanskap behövs över längre tid. Därmed 

ökar även arvoden till förvaltare och godemän för utförda uppdrag på grund av att huvudmännen blir 

yngre och saknar egna medel att betala arvode till sina förvaltare och godemän.  

Boxholms kommun har kommit överens om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 

tillsammans med Motala, Mjölby, Vadsten och Ödeshög från och med januari 2023. De övriga 

kommunerna har sedan tidigare haft en gemensam överförmyndarnämnd som nu även Boxholm 

ansluter sig till. 
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KOMMUNSTYRELSE 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 
  

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

2022 har präglats och påverkats av de händelser 

som skett i vår omvärld och det krig som pågår i 

Ukraina. I Boxholm har vi under året tagit emot 

drygt 20 personer som flytt från Ukraina vilket har 

gjorts på ett mycket gott och respektfullt sätt.  

Pandemin och dess restriktioner har klingat av 

och verksamheterna har kunnat öppnas upp på 

ett successivt och bra sätt med en fortsatt 

medvetenhet och beredskap.  

Kommunen förstärkte staben med en 

kommunikatörstjänst i januari. Detta har märkts 

genom en högre närvaro och synlighet i bland 

annat sociala medier. Dessa är också viktiga i att 

stärka varumärket Boxholm och lyfta fram allt bra 

som händer i kommunen.   

En viss rörlighet märks i kommunledning och 

kommunledningskontor där kommunen har 

pågående rekryteringar för skolchef, HR-chef, 

kommunikatör och förvaltningsadministratör. 

Under våren har det gjorts en satsning på 

cheferna i Boxholms kommun tillsammans med 

AB Boxholmshus genom strukturerade 

ledarskapsutbildningar. Syftet har varit att stärka ledarskapet och skapa möjligheter och redskap i 

rollen som chef för att bli en arbetsgivare som både kan attrahera och behålla sina medarbetare. 

Genom att alla chefer deltar på samma utbildning så skapas erfarenhetsutbyte och en samhörighet 

över gränserna vilket stärker förmågan till sidledsansvar och verksamhetsutveckling över 

enhetsgränser. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  20 768  17 246 -3311 -19%  17 259  -20% 

 

Kommunledningskontoret visar en negativ avvikelse på 3 311 tkr. Detta beror delvis på att det ligger 

fem extratjänster i utfallet och dessa möts till största del av intäkter från arbetsförmedlingen. Det finns 

en ökning av personalkostnader och dessa beror på främst en oförutsedd engångskostnad till följd av 

personalomsättning och kostnader för rekrytering. Utbildnings- och konsultkostnader har ökat men möts 

även dessa delvis av stadsbidrag. 
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MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Förvaltningscheferna ska ta fram två nyckeltal för sin nämnd/område. Nyckeltalen ska 
ge en bra kostnadsjämförelse mot jämförbara kommuner. Nyckeltalen ska vara klara till 
mål- och budgetdagen våren 2021. X  

Kommunens mål är att 90 % av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber/bredband 
med en hastighet på 100 mbit till år 2022.  X 
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MÅLTID OCH SERVICE 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Vid Åsbo skola är ett nytt kök och matsal under byggnation och beräknas vara färdigställt under våren 

2023.  

Ett samverkansavtal gällande måltidschef är nu upprättat mellan Boxholms kommun och Vadstena 

kommun, där Boxholm har 40 % av arbetstiden. Detta avtal gäller tillsvidare med 6 månaders 

uppsägningstid. 

Arbetet med måltidspedagogik inom ramen för Food For Life inom alla verksamheter fortsätter. Ett 

aktivitetsprogram till äldreomsorgen som syftar till att förenkla för omsorgspersonalen att kunna arbeta 

med Food for Life har arbetas fram. Detta är inte implementerat ännu då omsorgen har många andra 

projekt som måste få slutföras innan tid finns. 

Digitaliseringsarbetet fortsätter och där första steget med interna beställningar är implementerat.  

Nästa steg blir beställningar av matlådor till brukare som bor hemma. 

Gällande framtida kompetensförsörjning så fortsätter det goda samarbete verksamheten har 

upparbetat med Lernia och arbetsförmedlingen vilket redan genererat flera timvikarier och även 1 

tillsvidareanställning. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  7 378 7 848 470 6% 7 579 3% 

 

Den minskade intäkten beror på färre antal gäster i matsalen Kristallen. Personalutfallet är  betydligt 

bättre än budget och detta beror på att verksamheten hela tiden arbetar aktivt med att flytta personal 

vid vakanser vilket minskat användningen av timvikarier. Övriga kostnader är betydligt lägre än budget 

och detta beror till största delen av välfyllda lager vid budgetårets början. 

Från maj månad och framåt ser verksamheten kostnadsökningar på livsmedel på ett sätt som inte setts 

förut och som det ser ut i dagsläget så blir det mellan 12-15% i ökad livsmedelskostnad. Därav prognos 

med ett nollresultat då man kan förvänta att det överskott verksamheten har efter 8 månader kommer 

snabbt minska. 

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål budget 2022 Ja Nej 

Att i enighet med Östergötlands livsmedelsstrategi nå målet att 2021 ska minst 60 % av 

våra inköpta livsmedel vara producerade i Sverige och minst 30 % ska vara 

lokalproducerade X  

Att alla årskurser inom grundskolan ska få minst en Food for Life-aktivitet per år X  

Kartlägga hur mycket matsvinn vi har nu och ta fram en handlingsplan för att minska 

matsvinnet X  

Ett aktivitetsprogram tas fram för Food For Life inom äldreomsorg, samt att alla våra 

brukare får vara med på minst fyra Food for life aktiviteter per år  X 
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SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Målet med aktivitetsprogram kommer bara nås till 50%, programmet är klart men tyvärr hinner 

verksamheten inte implementera detta inom omsorgen.  
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BEMANNINGS- OCH REKRYTERINGSENHETEN 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Årets första del fram till augusti har fortlöpt som förväntat med samma höga efterfrågan på vikarier från 

verksamheterna. Detta  resulterar i hög belastning på resurser. Strävan efter att sänka 

vikariekostnader sker i samverkan med enheterna med omprioriteringar i den mån det går.  

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad   11 372 9 831 -1 541 -16% 10 716 -6% 

 

Den negativa avvikelsen står för ökat nyttjande av vikarier än det finns budget till.  

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Poolverksamheten ska ha minst 80 % utlagd arbetstid i verksamheterna X  

Vakanser som är verksamhetskritiska ska lösas inom två timmar  X 

 

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Det är svårbedömt om kostnaderna för vikarier kommer ligga kvar på samma nivå vid årets slut, men 

enligt nuvarande bedömning för prognosen uppskattningsvis att kostnaderna kommer att ligga på 

liknande nivåer. Under årets sista månader ökar uttaget av semesterdagar .. vilket genererar ett ökat 

vikariebehov med högre kostnader som följd. 

Behov av extraresurser inom äldreomsorg, barnomsorg och behandling och omsorgs verksamheter 

har under året varit hög och verkar fortsätta. Extraresurser är ökad ordinarie bemanning under tillfälliga 

ökningar i behov och i vissa fall och verksamheter kan man se att behovet varar under längre perioder 

vilket innebär ökade kostnader. 
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BARN OCH UTBILDNING  
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER     

 

 

Under våren påbörjades ett arbete med 

all skolans personal för att skapa en 

bra arbetsmiljö. Detta arbete 

initierades av en skrivelse som 

inkommit från de fackliga 

representanterna där man pekade på 

olika utvecklingsområden. Detta arbete 

har sedan fortsatt med gott resultat för 

att implementeras i alla olika 

verksamheter samt inletts även i 

förskolan.  

Rekrytering har genomförts för rektor 

till förskola som tillträdde i slutet av 

sommaren.  

Vid höstterminens start avslutade skolchef sin anställning och rekrytering inleddes för att anställa ny 

barn och utbildningschef med helhetsansvar för hela barn och utbildningsförvaltningen.    

 

EKONOMI 

TKR 
Utfall         

jan-aug 
2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg. 

år, % 

Nettokostnad FSK 21 320 22 699 1 379        6% 22 823 7% 

Nettokostnad GSK 70 246 68 656 -1 590 -2% 67 005 -5% 

Nettokostnad Totalt 
BU 

91 566 91 355 -211 2% 89 828 -1% 

 

På Stenbockskolan (årskurs 4-9) finns en negativ ekonomisk avvikelse på grund av höga 

personalkostnader. Personkostnaderna är ca 1,5 miljoner kronor över budget och den främsta 

anledningen till det är att planerade injusteringar i verksamheten inte har kunnat genomföras. 

Personalens semesterersättningar visar också en avvikelse då de var för lågt budgeterade. 

Kostnader för skolskjutsar bidrar också till det underskott som visas för grundskolan då kostnader är 

ca 654 000 kr över det som finns budgeterat.  

Förskolan visar ett positivt resultat gällande personalkostnader. Detta beror delvis på att rektorstjänst 

varit vakant. Förskolan fick ca 400 000 kr  statlig ersättning för sjukdomsfrånvaro under pandemin  som 

inte var budgeterat vilket bidrar till den positiva avvikelsen. 

I det stora hela för barn- och utbildningsförvaltningen har beräknade intäkter från statsbidrag genererat 

ett utfall av ungefär hälften av de intäkter som budgeterats vilket påverkar utfall.  
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MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål budget 2022 Ja Nej 

En ökad måluppfyllelse med minskade skillnader i statistiska resultat vad gäller ämnen, 

grupper och könstillhörighet i årskurs 9.     X  

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i 

årskurs 3, 6 och 9 som ännu inte når godtagbara kunskaper minska.     X  

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i 

årskurs 3, 6 och 9 som når mer än godtagbara kunskaper öka.     X  

 
SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET  
Vad gäller måluppfyllelsen ser vi att det går som förväntat.  
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RÄDDNINGSTJÄNST MJÖLBY/BOXHOLM 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Efter pandemiåren har äntligen aktiviteter kunnat följa fastställd årsplanering för såväl det operativa som 

den förebyggande verksamheten. Det finns ett stort behov av såväl räddningstjänstens utbildningar och 

uppsökande verksamhet som myndighetsutövning. 

Arbetet med att öka samverkan med grannkommunerna fortsätter. Syftet är att på ett kostnadseffektivt 

sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala räddningstjänstens verksamhet. Ett resultat av 

det under året har varit färdigställandet av en skogsbrandsdepå vilket skett i samverkan mellan 

Mjölby/Boxholm och Ödeshög. Depån har nyttjats flitigt under den gångna sommaren då ett 

flertalskogsbränder drabbat kommunen. 

Under flera år har det varit svårt med nyrekryteringar vilket fått till följd att det är svårt att upprätthålla 

numerären i beredskapsstyrkan och då i synnerhet under sommaren. Flera medarbetare har fått 

tjänstgöra betydligt mer än som varit planlagt enligt schema. Dialog och information har genomförts för 

att komma tillrätta med rekryteringsproblemet och viss ljusning kan skönjas. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  4607  4616 9 0%  4522 -2% 

 

Problem med personalrekrytering har inneburit att kostnader för personalutbildning varit lägre än 

planerat. Sommarens skogsbränder har inneburit höga personalkostnader i såväl Boxholm som 

Malexander. 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Mål 2022 Ja Nej 

Att genomföra tillsyner enligt fastslagen plan för 2021 X  

Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinformation  X  

Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en 3-timmars teoretisk och praktisk 

brandskyddsutbildning X  

Att målplanen för räddningstjänstens övningsverksamhet följs och att samtlig operativ 

personal får minst 50 övningstimmar X  

 

I Boxholms kommun ska alla ha en trygg och säker miljö. Det är en viktig förutsättning för att 

kommuninvånarna vill bo kvar samt att nya personer ska flytta till kommunen. Räddningstjänsten bidrar 

till det målet genom att ha ovanstående målsättning. Tillsynsarbetet har följt fastslagen planering. 

Information till 6-åringar och utbildning till skolelever kommer att genomföras under hösten. Övning och 

utbildning följer målplanen för räddningspersonal. 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Den höga inflationstakten och prisökningar är en stor utmaning som ständigt måste hanteras. 

Aktiviteter för att komma tillrätta med rekryteringsproblemen pågår löpande. Genom den 

modernisering som fordon och räddningsutrustning genomgått de senaste åren märks en minskad 

kostnad för reparationer och underhåll. 
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SOCIAL OCH MYNDIGHETSNÄMND 
ÖVERGRIPANDE 

 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

 

Under våren har fem utbildningstillfällen i 

storgrupp genomförts. Målet har varit att all 

tillsvidareanställd personal inom 

myndighet, verkställighet samt chefer ska 

få kompetensutveckling inom IBIC 

(Individens Behov i Centrum), 

Socialtjänstlagen samt lex Sarah-

lagstiftningen och dess tillämpningar i 

praktiken. Utbildningarna behöver följas 

upp under 2023 med riktade insatser 

utifrån enheternas behov. 

 
Bild: Entrén till Bjursdalens trivselhus, med bland annat 

restaurang och lokaler för aktiviteter. 

 

 

Verksamheterna har också utökat arbetet kring lärplattformen Evikomp där fokus har varit på att bygga 

upp material för utbildning av vikarier i ett digitalt introduktionspaket.  Ett mindre antal nyanställda 

hann gå igenom introduktionsutbildningen redan innan sommaren. Möjligheter till utbildningar via 

Evikomp kommer framöver även att ingå som en del i det ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 

2011:9 som är under uppbyggnad inom socialförvaltningen.  

 

Arbetet med ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 har inletts. Det ska  inom 

socialförvaltningen finnas ett ledningssystem som täcker processer och rutiner, riskanalys och 

avvikelser, klagomål och synpunkter samt personalens delaktighet i kvalitetsarbetet. 

Ledningssystemet ska även beskriva verksamhetens organisation och samverkansformer samt de 

lagar, förordningar och målsättningar som styr verksamhetens arbete. 

Detta arbete leds av en projektorganisation där MAS är projektledare och även enhetschef från 

hemtjänsten och kvalitetsstrateg ingår. Under delåret har projektledarna genomfört träffar med alla 

personalgrupper, för att skapa en grund för arbetet med kvalitetsledningssystemet. Nya mallar för 

rutiner har tagits fram och arbetet med att revidera och skapa rutiner och processbeskrivningar har 

påbörjats. 

Under året har verksamheterna växlat verksamhetssystem. Från Procapita till Lifecare, från samma 

leverantör, Tieto.  LifeCare introduceras steg för steg inom alla verksamheter. Vid delåret är alla 

verksamheter utom hälso- och sjukvården igång med LifeCare, då hälso- och sjukvårdsmodulen inte är 

helt färdigutvecklad av Tieto.  

Två så kallade Tovertafel håller på att installeras i slutet av delåret. Den ena på Äldreomsorgen, den 

andra på BeOm. Det är ett pedagogiskt TV-spel som kan användas av olika brukargrupper, där 

interaktiva bildspel projiceras ner på ett vanligt bord från en projektor monterad i innertaket. Inköpen av 

Tovertafel har möjliggjorts genom bidrag från Carl Tryggers Stipendiestiftelse. 
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ÄLDREOMSORG 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Hemtjänst, korttidsplatser och särskilt boende 

Det har varit hög belastning inom hemtjänsten och korttids under hela året. Då antalet vårdplatser på 

sjukhusen har minskat drastiskt på grund av sjuksköterskebrist samt att den palliativa avdelningen på 

sjukhuset var stängd under sommaren ökade detta behoven av korttidsplatser. Effekter av detta är att 

det krävs mer medicinsk kompetens inom kommunens omsorg samt extrabemanning då vårdtyngden 

är hög. Personer som väntar på särskilt boende har ökat under året. 

Projektet inom nattpatrullen som gått ut på att öka med en tjänst nattetid har slagit väl ut framförallt 

under sommaren. Det innebar att man ökade grundbemanningen nattetid då det funnits hög frånvaro 

bland personalen. 

 

I hemtjänsten har ett särskilt demensteam startats upp. Syftet är att öka kompetensen, personal- och 

insatskontinuiteten samt tryggheten för äldre med demensdiagnoser med kommunala insatser i 

ordinärt boende.  

 

Förvaltningen har inlett arbete med rambeslut för Trygg hemgång inom hemtjänsten, då brukare 

kommer hem efter sjukhus- eller korttidsvistelse. Brukaren går hem med hjälp av hemtjänst i 

kombination med rehab inom den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna avgöra tillsammans 

med brukaren vilka insatser som behövs i hemmet. Detta skapar trygghet och effektiv rehabilitering i 

hemmiljö.  

 

Rutin för fast omsorgskontakt, som är lagstadgat sedan april 2022, har införts i hemtjänsten samt 

förankrats i personalgruppen. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner i anslutning till detta har 

påbörjats och de första genomförandeplanerna kan nu läsas i nya journalsystemet Lifecare. 

 

Aktivitetsvärdinna har anställts på deltid inom äldreomsorgen.  Detta har varit väldigt uppskattat och 

sommarfester som anordnades blev något av en invigning av den nya aktivitetsvärdinnans arbete. 

 

Ett par IT- incidenter av allvarligare karaktär har inträffat under första halvan av 2022, som lett till att 

viktiga system legat nere långa stunder. Verksamheterna tillsammans med IT- ansvariga i kommunen 

behöver upprätta tydliga reservrutiner samt genomföra riskanalyser vid införande av nya system, vilket 

i dagsläget saknas.  

 

Enheten Duvan BV (bottenvåningen) drabbades av en vattenläcka och fick flytta till andra, för 

verksamheten, mindre lämpade lokaler på Domherren under renovering. Vissa anpassningar krävdes 

samt extra bemanning, framförallt nattetid.  

 

Digital signering via Appva samt det nya journalsystemet Lifecare har införts på samtliga enheter inom 

Äldreomsorgen. Tack vare digital signering märker vi att läkemedelsavvikelser minskat drastiskt. Vi 

arbetar även med kameratillsyn och planerar att det ska utvecklas ännu mer. Digitala läkemedelsskåp 

ska installeras på samtliga enheter. 

 

En  lex Sarah-utredning är genomförd i verksamheten med tillhörande arbetsrättsliga åtgärder, något 

som lett till många frågor och tankar i personalgrupperna, som enhetschef jobbar med att möta upp. 

 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Boxholms socialförvaltning har en stabil och mycket kompetent sjuksköterskegrupp, goda resultat på 

brukarundersökningar i frågor som rör kontakt med sjuksköterska, och i palliativa registret . Palliativ 

vård är ett högt prioriterat arbetsområde i kommunen vilket också visar sig i mycket goda siffror i den 

palliativa registreringen.  
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Extra handledning av sjuksköterskor har förstärkts i hela kommunens omsorg till våra vikarier för att 

de ska klara av arbetet och kunna få en läkemedelsdelegering. Verksamheterna har arbetat med 

delegeringsprocessen för att säkra läkemedelshanteringen samt introduktion av semestervikarier. När 

det gäller introduktionen sker den genom handledning av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal 

samt webbutbildningar från lärplattformen Evikomp.  

 

Nya maskiner till  gymmet har köpts in med hjälp av Carl Tryggers fond och är mycket uppskattat av 

våra äldre som besöker det kommunala gymmet. Rehabpersonal handleder vid gymmet och har även 

gruppträningar på våra enheter. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  50 627  48 577 -2 049 -4%  48 695  -4% 

 

Äldreomsorgen har ett underskott på 2 000 tkr jämfört med periodens budget. Avvikelsen beror i hög 

grad på högre utfall på personalkostnader samt köpta platser från annan kommun, vilket inte funnits 

avsatt budget för.  Statsbidragen till äldreomsorgen  förväntas möta en del av de ökade 

personalkostnaderna och balansera upp resultatet.  

  

Hemtjänst:  Sommarrekryteringen har varit mer kostsam detta år jämfört med tidigare somrar då 

många fler vikarier har gått 4-6 introduktionspass och sedan fått avslutas då de inte levt upp till kraven 

som ställs inom vård- och omsorg.  

 

Hälso- och sjukvården, samt korttidsboende: Domherren fick rustas upp inför flytten av Duvans 

brukare, ny spoldesinfektor samt sängar mm fick köpas in till Domherren vilket medförde en kostnad 

på ca 160 tkr. Under denna tid var det högt tryck på Domherren, flera vårdades på korttids på halva 

Domherren i väntan på SÄBO, vilket ledde till platsbrist. Avtal tecknades med Ödeshögs kommun på 

korttidsplatser vilket medförde en extra kostnad på ca 400 tkr. 

 

SÄBO - En allvarlig Lex Sarah/arbetsrättsligt ärende har medfört dubbla lönekostnader under ett par 

månader i väntan på att även den arbetsrättsliga utredningen skulle bli klar. Det har varit långa 

väntetider för in/utflytt, vilket medfört mindre avgiftsintäkter. Nya rutiner och processbeskrivningar för 

detta är under framtagande, för att säkerställa ett bättre flöde vid in/utflytt, uppsägning av 

hyreskontrakt, städning och renovering av lägenheter. Extrabemanning har krävts i perioder på grund 

av vårdtyngd samt att det funnits fler brukare boende på avdelningarna inom säbo.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Målsättningen ska vara att kunna bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt och 
kunna tillgodose brukarnas önskemål om kvarboende i ordinärt boende till livets slut. X  

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader  X* 
Alla brukare med insatsbeslut ska ha en aktuell individuell genomförandeplan som följs 
upp löpande X  

Att vara en av Östergötlands läns kommuner i framkant när det gäller Socialstyrelsens 
brukarundersökningar X  

*I dagsläget är det kö till särskilt boende för äldre (personer har fått beslut om särskilt boende, men inte kunnat erbjudas någon 

plats), och förvaltningen ser att det inte går att med säkerhet uppfylla detta resultatmål under året. 

 

Den nationella brukarundersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" gick ut till landets 

äldre hemtjänsttagare och boende på särskilt boende under våren 2022 efter en paus sedan 2020.  
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Resultatet visar på flera positiva förändringar och gröna siffror gällande hemtjänsten under 2022 

jämfört med 2020. Det visar på att brukarna i Boxholm överlag är nöjda med sin hemtjänst samt med 

personalens bemötande trots neddragningar av resurser i verksamheten.  

 

När det gäller särskilt boende finns det tecken på en negativ trend för några frågor, jämfört med 

tidigare år. Boxholms brukare är i många fall fortfarande mer nöjda än genomsnittet i riket. Vi har hög 

nöjdhet med hur lätt man upplever det är att få kontakt med sjuksköterska (samt även läkare). 

Brukarna är även nöjda med både maten på särskilt boende, och måltidssituationen i sig. Det finns 

dock andra områden där förvaltningen behöver analysera resultaten och vidta lämpliga åtgärder. Det 

område där vi får särskilt dåliga resultat, hur man upplever tillgången på sociala aktiviteter, har arbetet 

redan börjat med att vända den negativa trenden i och med tillsättande av aktivitetsvärdinna. 

 

Verkställande av beslut inom särskilt boende för äldre är framför allt avhängigt tillgången på platser. I 

några fall har nämnden valt att köpa platser i andra kommuner. Boxholm har, enligt SCB:s statistik en 

lägre andel äldre i särskilt boende än riket.     

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

2022 har inneburit många utvecklingsområden för det arbete som utförs på socialförvaltningen, inom 

Social- och myndighetsnämndens område. Äldreomsorgens verksamheter är synnerligen involverade i 

detta. Sammantaget handlar det om att säkra och höja kvaliteten inom äldreomsorgen, men att 

samtidigt se till att effektiviteten är hög i form av goda strategier för bemanning, scheman och 

vikarietillsättning. Kompetensförsörjningen och bristen på vikarier är ett återkommande problem. 

Bristen på platser inom särskilt boende är också mycket aktuellt och arbete med planering för 

renoveringar/ombyggnationer inom befintliga lokaler pågår.  
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

IFO har haft förhållandevis stor omsättning av personal de senaste åren. Rekrytering av flera tjänster 

har pågått under slutet av 2021 och början av 2022, för att säkra alla befattningar inom IFO och övriga 

myndighetsfunktioner. Vid slutet av delåret är alla tjänster tillsatta. Enheten inväntar en enhetschef, 

som tillträder sin tjänst i november. Under tiden har socialchef varit närmsta chef på enheten.  

 

Flyktingar från Ukraina har medfört att en tidigare förste socialsekreterares tjänst har övergått till att 

arbeta med omhändertagande och stöd  till  dessa. Vid delåret rör det sig om 22 personer från 

Ukraina, plus en ensamkommande ungdom, som flytt från Rysslands invasion i Ukraina. 

Socialförvaltningen arbetar, tillsammans med arbetsmarknadsenheten, med ett antal olika riktade 

aktiviteter, såsom språk-kaféer, stöd vid framtagning av CV och kontakter med arbetsmarknaden. 

Boxholm kommer också att ta emot kvotflyktingar från Sudan i september, 5 personer varav 3 barn. 

Planering för kvotfamiljen har pågått en tid och IFO arbetar aktivt med att familjen skall integreras på 

ett bra sätt  i Boxholm. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  27 059  18 347 -8 711 -47%  20 736 -30% 

 

Individ och familjeomsorgen visar på en avvikelse överskridande budget på -8 711 tkr.  Det finns ett 
flertal poster som bidrar till detta, framförallt placeringar och ekonomiskt bistånd. Det ska dock sägas 
att posterna innehåller fler kostnadstyper än rena placeringar eller försörjningsstöd. Vi ser också att 
dessa kostnader är  högre än vad som redovisats för 2021. Socialförvaltningen anser dels att dessa 
siffror kräver vidare analys, men har också kommentarer kring hur detta ska vändas. 
 
Området placeringar rör olika placeringsformer, till exempel stödboende, HVB-hem, familjehem. På 
kort sikt är flera av dessa placeringar nödvändiga för att uppfylla de krav som socialtjänstlagen ställer 
på den kommunala verksamheten att säkerställa att barn inte far illa. Det finns inte i dagsläget 
möjligheter att tillgodose behovet av stöd i kommunens egen regi. Det tillkommer även nya behov av 
placeringar. På längre sikt behöver detta hanteras med att man rekryterar fler familjehem, samt 
utvecklar stödet till dessa och redan befintliga familjehem, i syfte att säkra tillgången på familjehem, 
eftersom dessa kostar mindre än andra former av placeringar.  
 
Rent faktiskt arbetar förvaltningen redan idag med att avsluta placeringar inom de olika formerna, och 
avvikelsen gentemot budget kommer att minska inför helåret. Under första delåret har fyra placeringar 
avslutats, och två till kommer att avslutas inom kort, vilket innebär minskade kostnader med nästan 17 
tkr per dygn. En nytillkommen placering är tidsatt till tre månader, och en annan handlar om ett ärende 
där förvaltningen kommer att återsöka finansiering från Migrationsverket. 
  
Området försörjningsstöd överskrider sin tilldelade budget och kostnaden har ökat jämfört med 2021. 
På sikt behöver öppenvård, samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet och det förebyggande 
arbetet byggas upp, för att minska risken att människor hamnar i situationer som kräver dyra insatser. 
Ett ökat fokus och krav på de förebyggande delarna inom socialtjänst, samt öppna och flexibla 
lösningar ligger även i linje med förslaget till ny socialtjänstlag, där många av ändringarna förväntas 
träda i kraft under 2023. För Boxholms del gäller detta över ett brett spann av problematik, men 
framför allt kring missbruk och våld i nära relationer. När det gäller vuxna och försörjningsstöd behöver 
förvaltningen se till förändrade arbetssätt och tät samverkan för att främja arbetsmarknadsåtgärder 
såsom ”Yrkesresan”, riktade studier och motiverande åtgärder. 
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MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

85 % av de klienter under 30 år som beviljas försörjningsstöd ska ha en meningsfull 
och kompetenshöjande sysselsättning  X 

Vid varje barn och unga utredning ska barnets behov beaktas och tydligt framkomma 
genom att barnsamtal genomförs X  

 
Socialkontoret har samverkan med Boxholms arbetsmarknadsenhet, där man i nuläget arbetar med 

att ta fram olika strukturerade program för att minska behovet av försörjningsstöd, förväntas vara ett 

led i uppfyllandet av det första målet. Det är dock för tidigt att se att detta kan uppnås redan under 

2022.  

IFO arbetar i dagsläget med barnsamtal vid varje utredning där behovet finns. Även åtgärder kopplade 

till en lex Sarah-utredning som berör brister inom dokumentation och handläggning kring ett 

barnärende, hänger nära samman med att fortsätta uppfylla målet kring barnets behov och 

barnsamtal. 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

IFO har ett högt tryck inom ekonomiskt bistånd. Ett flertal klienter är avslutade under året, men nya 
familjer med stora behov tillkommer som nya klienter. Vi samarbetar frekvent med handläggare för 
Arbetsmarknadsenheten inom kommunen med för att rikta fokus på arbetsmarknadsåtgärder, studier 
m.m. Därutöver arbetar vi vidare med att rekrytera fler egna familjehem och på sikt hoppas vi kunna 
bygga ut öppenvården inom kommunen. Genomlysning av samtliga placeringar sker frekvent och 
hemmaplanslösningar övervägs alltid innan beslut tas om placeringar tas i Social- och 
myndighetsnämnd. Bedömningen är att ekonomin förbättras årets sista månader med hänsyn tagen 
till flera avslutade placeringar och att flera klienter ska komma ut i arbete/praktik med annan form av 
ersättning för sitt leverne. 
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BEHANDLING OCH OMSORG (BeOm) 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

BeOm:s verksamheter har under året arbetat med återhämtning efter pandemiåren. Flera 

brukargrupper har hittat nya rutiner under pandemin, vilket har medfört att verksamheterna behöver 

arbeta mer motiverande för att brukare ska ta emot stöd. BeOm:s verksamheter ser att det finns 

problem med vikarierekrytering och hög belastning i vissa fall.    

Under maj månad anordnades 

Glädjevarvet, vilket var ett motionslopp 

för BeOm:s samt äldreomsorgens 

brukare. Banan gick runt och genom 

Bjursdalsområdet. Efter uppvärmning 

som leddes av simhallens personal 

sprang eller promenerade deltagarna 

runt banan. Svenska kyrkan hjälpte till 

genom att bemanna vätskekontrollen. 

Efter loppet serverades korv med bröd 

och fika. Glädevarvet var mycket 

uppskattat, och efterfrågas även till 

kommande år.  

 

 (Bild tagen i samband med aktiviteten 

Glädjevarvet, juni 2022) 

BeOm genomförde 2022 sommarkollo, för första gången sedan pandemin startade. Barn och unga 

vuxna ägnade sig åt roliga aktiviteter under en vecka. Kollot var lyckat, och förhoppning finns att 

fortsätta anordna kollot kommande år. Brukare från  gruppbostäder och dagliga verksamheter åkte 

tillsammans till Fiskarp under ett par dagar i juni. Detta blev en uppskattad semestervistelse för de 

kommuninvånare som tar emot dessa insatser. 

Glädjevarvet, sommarkollot, Tovertafeln och Fiskarpsresan har möjliggjorts genom bidrag från Carl 

Tryggers Stipendiestiftelse. Stiftelsen visar att de ger stimulans för lärande och utveckling till alla 

grupper av kommuninvånare i Boxholm. 

Verkställande av nya LSS-beslut, bland annat inom insatsen boende med särskild service för vuxna 

(grupp- eller servicebostad LSS), innebär också nya utmaningar. Under året har brukare med 

särskilda behov lett till att handledning inom personalgruppen behövts, samt utökningar av personal 

och andra åtgärder. Handledning har i första hand kunnat lösas internt.   

Samverkan mellan polis, skola och öppenvård har fortsatt under året. Cheferna inom verksamheterna 

arbetar vidare med planeringsverktyget JoTib. Det förväntas kunna ge en bättre kunskap och vara ett 

verktyg för att planera verksamheterna utifrån given budgetram. Det underlättar även i 

bemanningsplaneringen. Chefer och administratör på BeOm har flyttat till äldreomsorgens 

administrations lokaler. Detta för att vi ska få en ökad samverkan mellan våra enheter. 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  22 331  21 882 -449  -2%    19 841 -13% 

 

Behandling och omsorg visar ett negativt resultat på 449 tkr, vilket utgör 2% av den totala budgeten 

för perioden. Trots en del interna avvikelser, tyder resultatet på en budget i balans när det gäller 

BeOm  i stort. Verksamheten Förrådet, vilket är en daglig verksamhet inom LSS, avviker negativt från 

budget. Förklaringen till detta är att de har tagit över beställningar och leveranser av beställningsvaror 
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(till exempel kontorsmaterial, städutrustning, hygienartiklar osv) även för äldreomsorgen. Inköpen 

belastar därför deras verksamhet, i stället för de verksamheter som de tidigare belastade.  

 

Kraftigt ökad belastning på ett boende utifrån en ny brukare har inneburit ökade personalkostnader. 

Insatser och åtgärder pågår för att lösa denna situation, och socialförvaltningen räknar med att 

situationen kommer att stabilisera sig. Ett fortsatt övergripande arbete med bemanning och ekonomi 

kommer att ske med hjälp av verktyget JoTib. Planeringsverktyget ger en tydlig bild av resurserna 

samt en möjlighet till att arbeta proaktivt med prognoser. Det ger en bra möjlighet till att kontrollera och 

planera budgeten. Det finns en utmaning i att bemanna verksamheterna och arbetet med det kommer 

att fortgå. Det har visat sig vara svårare än tidigare att rekrytera, både till tillsvidaretjänster samt till 

vikariat. 

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Alla familjer/brukare med insatsbeslut ska ha en aktuell individuell genomförandeplan som 
följs upp löpande X  

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader X  
 

Verksamheterna har idag genomförandeplaner i pappersform eller i det gamla systemet. 

Verksamheterna arbetar numera i LifeCare, där det finns bättre förutsättningar för att skriva bra 

genomförandeplaner. Överenskommelse finns även med LSS-handläggare om att arbeta med 

individuella uppföljningar för brukare med LSS-beslut. Detta ska leda till att uppdragsdokumenten 

(beställningarna) i LifeCare blir bättre anpassade, och att det finns uppdrag för brukare som varit 

länge i verksamheten och tidigare inte haft detta. Detta arbete förväntas sträcka sig in över 2023, och i 

första hand fokusera på beslut om gruppbostad. Personalgrupperna framför själva att man vill arbeta 

med mer med systematisk egenkontroll för att säkerställa uppföljning av genomförandeplaner. 

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Inom BeOm pågår arbete med analys över brukarbehov framåt, tätt samarbete mellan 

myndighetsutövningen och utförarverksamheten. BeOm har satsat på utbildning inom lågaffektivt 

bemötande i några utav grupperna, vilket vi fortsätter att utbilda inom. Nya brukare och beslut gör att 

verksamheterna behöver anpassas på olika sätt, dels kan miljön behöva justeras liksom användning 

av olika metoder för att möta de olika målgrupperna. Under hösten skall Appva implementeras vilket 

innebär att all läkemedelshantering och olika former av träningsscheman följs upp digitalt för att öka 

patientsäkerheten.  
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KULTUR- OCH TURISMNÄMND 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

 

NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) har varit och informerat om sin verksamhet. 

Samarbete gällande skolan, fritidsgården och biblioteket diskuterades. NBV arrangerar bland annat 

danskurser i kommunen. Kultur- och turismnämnden utsåg Ingemar Nordström till kulturstipendiat och 

Marina Hall till ungdomskulturstipendiat 2022 i Boxholms kommun. Studiebesök genomfördes av 

Kultur- och turismnämnden hos Åsbo Hembygdsförening. 

 

Med anledning av pandemin pausade Musikskolan från årsskiftet undervisningen i grupper där barn 

från olika skolklasser blandades. Efter borttagande av vissa restriktioner 9 februari återgick 

Musikskolan till ordinarie verksamhet. Från och med höstterminen 2021 har Musikskolan även lokaler 

på parketten. En undersökning har genomförts gällande möjligheterna att nyttja ”Gille-stugan” på 

Parketten som undervisningssal för grupper. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett negativt 

förhandsbesked angående ”Gillestugan” och därför är ett fortsatt arbete med lokalfrågan nödvändigt.  

Aktiviteter för musikskolan har exempelvis varit; Instrumentshow för eleverna i årskurs 1 på 

Åsboskolan samt Stenbockskolan, orkesterdag för blås- och slagverkselever, uppträdande på 

valborgsfirande, folkmusikhelg, stråkhelg, blåsorkesterfestival och Musikskolans sommarkonsert. 

Klassorkester har genomförts. 

 

Musikskolan har rekryterat en ny bleckblåslärare inför höstterminen. 

 

I biblioteket har programverksamhet för vuxna genomförts såsom författarbesök, språkcafé, 

lösenordsskola, fröodling och handarbetscafé. För barn har det genomförts bokprat för åk 9, konsert 

för åk 6-7 och författarbesök (Barnkulturgarantin). Sagostunder, bokprat på öppna förskolan och BVC. 

Workshops i robotprogram, filmskapande och litterärt skrivande, bokträffar i parken för förskolegrupper 

och föräldrar med barn. Dansens vecka – dansa en bok. 

 

Samverkan har ägt rum med Mjölby och Vadstena bibliotek i Kulturrådsprojekt ”Digga bibblan” med 

syfte att nå fler användare. Ett marknadsföringsprojekt med konceptet: ”Låna smart – köp något dumt” 

har tagits fram. Fler program har kunnat erbjudas genom tillförda projektmedel. I projektet har även 

bokskåp med gallrade böcker placerats utomhus i Malexander och Strålsnäs. 

 

För ungdomsprojektet (inom satsningen Stärkta bibliotek) har en projektanställd tillsammans med 

ungdomsbibliotekarien undersökt vad ungdomar önskar av biblioteket, med enkät samt kontakt via 

mentorer i skolan (högstadium). Inom projektet har flertal aktiviteter genomförts; spelprogrammering, 

book nook (tittskåp), rollspel, brädspel, filmkvällar, Harry Potter.  

 

Omflyttning har ägt rum i bibliotekslokalen för att tillgängliggöra medier, samla läromedel och lexikon, 

på andra språk, på ett ställe – språkhyllan. 

 

Biblioteket har samordnat och genomfört två större evenemang; valborgsfirande och nationaldagen i 

Folkets Park. Landshövdingen höll vårtalet på valborgsmässoafton. 

 

Det är 25 års sen biblioteket återinvigdes och det firades med fika, liten utställning om biblio-teket, 

quiz samt att man visade visa bibliotekstjänster.  

 

Inför valet 2022 var biblioteket lokal för förtidsröstningen. Verksamheten tillhandahöll också 

bemanning med hjälp av ordinarie personal samt vikarier. 
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EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad  3 607  3 609 2 0% 3 224 -12% 

 

Utfallet visar på ett positivt utfall gentemot budget med 2 tkr. 

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett 
kulturprogram  X  

Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare  X  

Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år X  

Musikskolan genomför minst elva offentliga framträdanden  X  

Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan X  

 

Målet gällande barn och ungdomars kulturprogram, används för att säkerställa att alla barn och 

ungdomar nås av minst ett program per år. Målet med minst 20 biblioteksprogram, med totalt lägst 

700 besökare, används för att mäta och säkerställa att biblioteket fungerar som en attraktiv 

mötesplats, samt att de allmänkulturella aktiviteterna når den breda allmänheten. Målet med minst 225 

aktiva låntagare (barn 7-17 år) används för att mäta att denna målgrupp i god omfattning tar del av 

bibliotekets utbud.  Målet med att musikskolan genomför minst 11 offentliga framträdanden är viktigt 

för att utveckla förmågan hos eleverna att uppträda inför publik samt att rekryteringen av elever 

påverkas positivt. Att behålla alternativt öka antal elever i musikskolan är bland annat viktigt för god 

orkesterverksamhet och för att uppnå en långsiktigt positiv utveckling. 

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Biblioteket ska ta fram ny biblioteksplan för 2023- 2026.  

Undersöka möjligheter och ta fram underlag för att införa Meröppet. Byta ut självbetjäningsautomat. 

Fortsätta satsningen på ungdomar, starta språknätverk för mindre barn och uppsökande verksamhet 

mot äldre och invånare med annat modersmål än svenska. För detta krävs ytterligare resurser och 

statliga stöd kommer att sökas. 

 

Musikskolan utreder att med eventuella medel från Carl Tryggers utvidga Musikskolans utbud med 

exempelvis sång och dans.  

 

Musikskolan har fått medel för att även nästa läsår genomföra undervisningen i Carl Tryggers 

Klassorkester, för årskurs 3. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Planer för nya exploateringar i Boxholms kommun har tagits fram. Det finns tre stycken förslag på 

vidare exploateringar i Boxholm.  

I området Bjursholm som är ett av dessa områden har planarbetet inletts och är i granskningsskedet. 

Arbetet med ny detaljplan för Gamla leksaksfabriken har inletts och är i samrådsskedet. 

  

Planarbetet med Helgebo 1:1 har haft en ny samrådshandling utställd. Sammanställning av yttrande är 

gjord och div. utredningar krävs för att komma vidare i förfarandet. En samrådshandling för Blåvik 2:1 

har varit utställd för samråd. Syftet är att tillskapa möjlighet för fritids/ fastboende i Blåviksområdet. 

Avdelningen för gata/park har i stort slutfört sina investeringar för 2022.Den dagliga driften fortlöper. 

Arbetet med ny digital översiktsplan är påbörjad och arbetet med politiska inriktningen för kommunen 

pågår. 

 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad   12 481 12 009 -472 -4% 11 322  -10% 

 

Perioden redovisar en negativ budgetavvikelse, vilket beror på högre utfall på kostnader för OB/ jour i 

och behov av fler snöröjningar/ halkbekämpningar än budgeterat. Kostnaderna för detaljplanearbete har 

blivit större än budget detta för att utredningskostnaderna blivit större än budget. 

Samhällsbyggnadsadministrationen redovisar positiv budgetavvikelse detta på grund av större intäkter 

för bygglov.   

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål 2022 Ja Nej 

Framtagande av ny översiktsplan under mandatperioden  X 

Ha god framförhållning i detaljplanearbetet för nya bostäder och ny industrimark X  

Handläggningen av ett normalt bygglovsärende får max ta åtta veckor  X  

Snö- och halkbekämpning inom 48 timmar efter att jourutringning skett X  

Vid felanmälan ska en åtgärdsplan finnas inom 48 timmar X  

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Framtagande av ny översiktsplan för Boxholms kommun kommer att fortsätta, idag finns en projektplan 

klar för arbetet. Målsättningen är att ha en färdig översiktsplan under  senare delen av 2023. 

En samrådshandling för Boxholm 8:1 har ställt ut för granskning. En inventering av sandlevande insekter 

skall utföras innan en antagandehandling kan tas fram. Förfrågan har varit ute vid två tillfällen utan att 

anbud inkommit. Här är avsikten att tillskapa flerbostadshus för att möta efterfrågan på bostäder. 

Arbetet med VA-utredningen över Blåvik, Hårdaholmen, Kopparhult och Liljeholmen är igång och en 

sammanställning av arbetet är gjort. Dokumentet kommer att lämnas över under hösten för politiskt 

beslut. 
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MILJÖNÄMND MJÖLBY-BOXHOLM-ÖDESHÖG 
 

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

• Långtidsfrånvaro påverkar tillsyns av enskilda avlopp 
• Utlåning av personal medför att miljöskydd behöver prioritera verksamheter utifrån erfarenhet och 

risk 
• Förbereder införande av e-tjänst framtagen av Livsmedelsverket 
 

EKONOMI 

TKR 

Utfall         
jan-aug 

2022 

Budget       
jan-aug 

2022 

Avvikelse 
mot 

budget, tkr 

Avvikelse  
mot 

budget, % 

Utfall       
jan-aug 

2021 

Avvikelse 
mot föreg 

år, % 

Nettokostnad   610 581 -29 -5% 663 8% 

 

Inför bokslutsprognosen per den siste augusti är miljönämndens budget i balans. Mjölby kommun har 

sedan budget sattes kompenserat nämnden för årets lönerevision, än så länge är det för tidigt att säga 

om den kompensationen kommer att påverka avstämningen av överenskommelsen. 

 

MÅLUPPFYLLELSE – FÖRVÄNTAD FÖR HELÅRET 2022 

Resultatmål budget 2022 Ja Nej 

Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och 
skolor 

    X    

Miljönämnden ska genom samverkan sänka kostnaderna för myndighetsutövning 
inom miljö- och hälsoskydd. 

    X  

 

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV HELÅRET 

Miljökontoret arbetar vidare med tillsyn och kontroll, enligt plan. Inom enskilda avlopp prioriteras 
inkommande ärenden. Inom miljöskydd prioriteras tillsyn i form av platsbesök på miljöfarliga 
verksamheter. 
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DE KOMMUNALA BOLAGEN 
BOXHOLMSHUS 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta, utveckla, förvärva, avyttra och hyra ut 

fastigheter. I fastighetsbeståndet ingår hyreslägenheter, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, 

vårdbyggnader samt drift- och skötselavtal för tre kommunägda fastigheter. Bolaget ansvarar även för drift 

och underhåll av simhallen samt via dotterbolag för kommunens tekniska nyttigheter inom renhållning och 

vatten. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget AB Boxholmsteknik. 

 

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN 

Fastighet 

Även 2022 har bolaget påverkats av pandemin och det har inneburit begränsningar i arbetssätt samt 

minskad tillgänglighet till lägenheter/lokaler för att kunna utföra tjänster och underhåll. Under året har vi 

fortsatt ansluta fastigheter och lägenheter med fiber, ett projekt som pågått i 3 år. Nu är de flesta 

fastigheter anslutna. Arbetet med att genomföra energisparåtgärder och sänka driftskostnaderna samt 

koppla upp våra undercentraler fortgår, vilket nu mer aktualiseras i och med höga energikostnader. Vi har 

beviljats bidrag för yttre investeringar på Parken, Berget på Dalgårdsgatan och med 375 tkr avseende att 

förbättra belysning, tillgänglighet mm.  

Vid Åsboskola fick AB Boxholmshus under 2021 i uppdrag av Boxholm kommun att projektera för ett nytt 

tillagningskök med tillhörande matsal. Under året har upphandling genomförts och byggnation pågår, 

beräknas vara klar under våren 2023. Vid Stenbockskolan har tre klassrum renoverats med fokus på låga 

ljudnivåer. En utredning avseende problem med inomhusmiljön pågår vid Dalens förskola. Hemtjänsten 

har fått två omklädningsrum vid Domherren. I Folkets Hus har ny ventilation installerats och tagits i drift. 

Vid Åsbo skola har en ny värmepump installerats. Ett nytt företagshotell med 5 kontor och 

gemensamhetsytor håller på att skapats i suterrängplanet på Centrumgatan 6-8, inflytt är planerat till 

2022-10-03. 

Underhållsplanen är ett styrande dokument för våra investerings- samt underhållsprojekt. Arbetet 

fortsätter med att inventera fastigheterna och uppdatera underhållsplanen. Under året har lägenheter 

fortsatt renoveras utifrån underhållsplanen samt att flertalet akuta renoveringsarbeten genomförts. 

Under året har hyresförhandlingar ägt rum som resulterat i att hyrorna höjdes med 2,0 % (2,34%) i snitt. 

Under år 2017 införde vi hyresjustering vid standardhöjande åtgärder i lägenheten. Under sommaren 

2015 startades Hyresgästernas Lokala Fritidsråd (HLF) upp. Arbetet drivs med ideella krafter av våra 

hyresgäster samt att de får ett ekonomiskt stöd på ca 40 tkr per år från AB Boxholmshus. 

 

Sport-/simhall 

Pandemi och en osäker samhällsbild gör att många kunder ännu inte kommer till verksamhetens pass och 

träningar. Dock är verksamheterna fullt igång och intäkterna har ökat betydligt jämfört med föregående år. 

För att utveckla verksamheten ytterligare och öka lönsamheten behövs investeringar göras av både 

lokaler i form av energieffektiviseringar samt inventarier såsom maskiner och träningsredskap.  

 

 

Städavdelning 

Inom avdelningen fortlöper verksamheten och liksom föregående år har nya städuppdrag tillkommit inom 

kommunal verksamhet, vi ser även att hemstäduppdragen fördubblats under året. Under perioden har 2 

mindre fasta städuppdrag sagts upp. Personalstyrkan har varit något över budget, men att 

tjänstgöringsgrad har minskats samt pensionsavgång gör att helårsbudget följs.   
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Administration 

Ledningsgruppen går en ledarskapsutbildning tillsammans med kommunens chefer. I samband med 

utbildningen har ledningsgruppen startat ett mål-och visionsarbete för bolaget samt arbetat med 

personalutveckling så som arbetsbeskrivningar mm. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING  

Under perioden har projektet med en ny matsal och nytt kök vid Åsbo skola inletts. Investeringen har 

under perioden uppgått till 6 mkr och budget för projektet är 25 mkr Under perioden har nyupplåning skett 

med 20 mkr gjorts för att finansiera investeringen. Flera lån har omsatts under perioden och 

räntekostnaderna ökar succesivt. Avseende våra driftskostnader ser vi kraftiga ökningar först från nästa år 

och framåt. 

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

I februari skedde en avyttring av fastigheten på Vargstigen där kommunen tidigare bedrev 

förskoleverksamhet. 

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Bolagets lönsamhet och utveckling är till stor del beroende av den ekonomiska tillväxten i regionen, 

utveckling på räntemarknaden samt inflyttning till kommunen mm. Det krävs långsiktiga strategiska beslut 

för att bolaget skall kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. AB Boxholmshus har genom flera projekt 

arbetat för utvecklingen och medverkat till att skapa fler bostäder, trivsamma och trygga bostadsområden 

inom Boxholms kommun. Inom sport-/simhall fortsätter arbetet med att skapa aktivitetsutbud till befintliga 

samt nya kunder. Ett förslag är att tex införa ”leklördag” 

 

Sammantaget ser vi dock en fortsatt god resultatutveckling och fortsatt efterfrågan på våra tjänster och att 

vi förväntas nå ett resultat över budget. 

 

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL 

Omsättningen i moderbolaget uppgår till 65 275 tkr (60 985 tkr). Resultatet uppgår till 6 696 tkr, (5 733 
tkr), mot budgeterat 2 500 tkr (2 700 tkr). Periodens nettoupplåning uppgår till 20 mkr (0 mkr). Vinst vid 
försäljning av en fastighet (förskola) på Vargstigen uppgår vinsten netto till 1 447 tkr.  
 
Överskott taxebunden verksamhet har påverkat resultatet positivt med 492 tkr, netto över-/underskott 
regleras vid bokslut. Under perioden har vår vakans minskat och i dagsläget har vi 3 lägenheter för 
uthyrning.  
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RESULTATRÄKNING 

 

 

 

 

  

Resultaträkning, tkr

Utfall 

2022-08

Budget

 2022-08

Avvikelse 

mot budget, 

tkr

Avvikelse 

mot budget, 

%

Utfall 

2021-08

Avvikelse 

mot frg. År %

Verksamhetens intäkter 61 836 63 490 -1 654 -2,6% 60 985 1,4%

Verksamhetens kostnader -44 061 -48 198 4 137 8,6% -44 400 0,8%

Avskrivningar -9 734 -10 028 294 2,9% -9 458 -2,9%

varav jämförelsestörande post

Verksamhetens 

nettokostnader 8 041 5 264 2 777 52,8% 7 127 12,8%

Verksamhetens resultat 8 041 5 264 2 777 52,8% 7 127 12,8%

Finansiella intäkter 335 350 -15 -4,3% 366 -8,5%

Finansiella kostnader -1 680 -3 117 1 437 -46,1% -1 760 4,5%

Resultat efter                    

finansiella poster 6 696 2 497 4 199 168,2% 5 733 16,8%

Periodens resultat 6 696 2 497 4 199 168,2% 5 733 16,8%
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BOXHOLMSTEKNIK 
 

AB Boxholmsteknik är ett helägt bolag till AB Boxholmshus. AB Boxholmsteknik ska tillhandahålla 

kommunala tekniska nyttigheter genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och 

avloppsnät samt bedriva renhållning i Boxholms kommun jämte därmed förenlig verksamhet. Syftet är att 

driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshantering för att tillgodose brukarnas behov av 

vattentjänster samt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och miljö. Bolaget bedriver taxestyrd 

verksamhet inom vatten och avlopp samt renhållning med AB Boxholmshus som entreprenör för den 

löpande driften. Bolaget lyder under såväl aktiebolagslagen, kommunallagen samt lagen om allmänna 

vattentjänster. 

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Renhållning 

Arbete pågår avseende sluttäckning av Åsbodalen, ett arbete som skall vara klart till år 2025. Etapp ett av 

fyra kommer att sluttäckas under 2022. Hittills under året har vi mottagit ca. 4000 kbm material till 

sluttäckning av deponin. Under 2023 planeras etapp 2 och 3 att sluttäckas. Under året pågår inventering av 

renhållningskunder. Arbetet kommer att fortsätta även 2023.  

Va-avdelningen 

Arbete fortgår avseende tillståndsansökning för reningsverket i Boxholm. Ansökan samt efterföljande 

kompletteringar har skickats in till Länsstyrelsen. Vi ser att vi kommer att få ett investeringsbehov i samband 

med de åtgärdsförslag som kommer lämnas in. Arbetet med att byta ut huvudvattenledning för dricksvatten 

på Carl Tryggers väg fortsätter från föregående år, investeringskostnaden uppgår till 4,2 mkr. Arbete att ta 

fram en nödvattenplan för Boxholms kommun har pågått under året och beräknas antas under hösten av 

kommunfullmäktige. Ett större projekt med dagvattensanering har utförts i Strålsnäs. Syftet är att utesluta 

dagvatten i avloppsnätet. Ett nytt traktorsläp har köpts in (250 tkr) 

 

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL 

Bolagets omsättning för perioden uppgår till 13 789 tkr (12 522 tkr) och resultatet inklusive taxefinansierad 

verksamhet till 358 tkr (325 tkr). Verksamheten gynnas fortsatt av låga räntor. Taxehöjning renhållning har 

skett med 6% från 2022-01-01.  

 

RESULTATRÄKNING 

 

Resultaträkning, tkr

Utfall 

2022-08

Budget

 2022-08

Avvikelse 

mot budget, 

tkr

Avvikelse 

mot budget, 

%

Utfall 

2021-08

Avvikelse 

mot frg. År %

Verksamhetens intäkter 13 789 12 983 806 6,2% 12 522 10,1%

Verksamhetens kostnader -11 468 -10 677 -791 -7,4% -10 263 -11,7%

Avskrivningar -1 765 -1 893 128 6,8% -1 750 -0,9%

varav jämförelsestörande post

Verksamhetens 

nettokostnader 556 413 143 34,6% 509 9,2%

Verksamhetens resultat 556 413 143 34,6% 509 9,2%

Finansiella intäkter 20 19 1 5,3% 18 11,1%

Finansiella kostnader -218 -192 -26 13,5% -202 -7,9%

Resultat efter                    

finansiella poster 358 240 118 49,2% 325 10,2%

Periodens resultat 358 240 118 49,2% 325 10,2%
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ORD OCH UTTRYCK 
 

EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK 

 Resultaträkningen visar årets intäkter och  

kostnader samt hur resultatet uppkommit 

 Upplupen intäkt är en intäkt som hör till bok-

slutsåret men ej erhållits eller fakturerats på 

bokslutsdagen 

 Upplupen kostnad är kostnad som hör till 

bokslutsåret men där ingen faktura erhållits 

eller betalning erlagts innan bokslutsdagen 

 

 Balansräkningen visar vilka tillgångar och 

skulder kommunen har. 

 Balansomslutning är summan av tillgångs-

sidan (eller skuldsidan) i 

balansräkningenTillgångar består av 

omsättningstillgångar (till exempel kontanter, 

kortfristiga fordringar och varulager) och 

anläggningstillgångar (till         exempel 

fastigheter, inventarier, aktier och lång-fristiga 

fordringar 

 Anläggningskapitalet är skillnaden mellan an- 

läggningstillgångar och långfristiga skulder 

 Likvida medel är ett kassa och banktillgodo-

havanden. 

 Likviditet är betalningsförmågan på kort sikt. 

Kvoten mellan likvida tillgångar (kassa, bank 

och plusgiro) och kortsiktiga skulder (löptid 

upp till 30 dagar).  

 Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-

ningstillgångar och kortfristiga skulder. 

 Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar 

och skulder och består av två delar: 

rörelsekapital och anläggningskapital. 

 Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom 

ett år) och långfristiga 

 Soliditet är eget kapital i förhållande till det 

totala kapitalet 

 

 Kassaflödesanalysen visar hur kommunen 

fått in pengar och hur de har använts under 

året. Här behandlas ut- och inbetalningar till 

skillnad från resultaträkningen, som inne-

håller kostnader och intäkter. Betalningar in-

om verksamheten, investeringar och finans-

iering ger förändringen av kassa och bank. 

 

 

FÖRKORTNINGAR, FÖRKLARING OCH 

UTTRYCK 

 BEOM – Behandling och omsorg 

 BNP – Bruttonationalprodukt 

 HVB – Hem för vård och boende 

 IFO – Individ och familjeomsorg 

 ITSAM – kommunalförbund som bildades 
2009-01-01. Består av kommunerna Box-
holm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och 
Ödeshög 

 IVPA – I väntan på ambulans 

 KIA – System för rapportering vid utredningar 

 KPI - Konsumentprisindex 

 KPA Pension – föreningen Kommunernas 
Pensionsanstalt 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 NOVI – Dokumentverktyg 

 RIPS07 – Riktlinjer för pensionsskuldsbe-
räkning 

 RKR – Rådet för kommunal redovisning 

 SCB – Statistiska centralbyrån 

 SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

 SOU – Statens Offentliga Utredningar 

 VA-plan – vatten och avloppsplan- 

 RTÖG – Räddningstjänsten Östra Götaland 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-09-20 KS 2022/308 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Avrapportering av deltagande i SKR-projekt - Ny budgetmodell 

(resursfördelning baserat på prislappar)  

 
Boxholms kommun är i behov av en mer effektiv och transparent budgetmodell. 
Boxholms kommun har stora ekonomiska utmaningar framåt med hänsyn tagen till 
den demografiska utvecklingen och har behov av att utveckla såväl planering som 
analys av verksamheterna. Resursfördelning baserad på prislappar har införts i ett 
antal kommuner med gott resultat, framförallt i dialogen mellan politiker och 
förvaltningschefer. Därför beslutade KS den 14 juni 2022 att Boxholms kommun 
skulle delta i SKR-projektet. 
 
 
Bilaga 1 – presentation av budgetmodellen och projektupplägget baserad på 
prislappar (Bifogade underlag är en uppdatering och avrapportering av projektet.) 
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Budget-
process med 
prislappar
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Syfte med projektet

Ge förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar ekonomi
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Deltagande kommuner sedan 
prislappsprojektet startade

126



Process och modell ska ge 
förutsättningar för:

1. Realistiska och transparenta tekniska 
budgetramar 

2. Tydlig koppling mellan demografi och intäkter
3. Politiskt handlingsutrymme
4. Medvetna prioriteringar
5. Tydlig koppling mellan drift och investering
6. Förbättrad långsiktig planering
7. Knyta ihop budgetens olika underlag i en 

gemensam källa
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Modellens principer

• Intäkterna styr

• Finansiella mål styr – kopplingen mellan investeringar och 
resultat blir tydligare

• Objektiva tekniska ramar - prislappar och demografi

• Tydliga politiska prioriteringar – förutsättningar för politiskt 
inflytande genom prioriteringar utöver genomsnittlig 
kvalitet
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Traditionell budgetmodell
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Budget enligt prislappsmodellen
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Prislappen - exempel för 
enskild verksamhet 
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Årshjulet för projektet

Sept-dec

Förankring, utbildning, 
information

Feb

Tekniska ramar
Övergripande 
förutsättning

Maj-Juni

Beslut ramar KS och KF

Årshjul 
projektplanering

Jan-Feb

Kick-off

Mars-April

Politiska 
prioriteringarAug-Okt

Detaljbudgetar

Okt-Nov

Budgetdokument

Nov

Slutgiltigt 
Beslut om budget
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Diskussionspunkter

➢ Kommunens utmaningar?

➢ Fördelar / nackdelar med nuvarande 
budget och resursfördelningsmodell?

➢ Vad förväntar ni er av projektet?
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Förväntningar på deltagare

- Engagerat deltagande  

- Deltagarna följer aktiviteterna i projektets planering

- Avsätter resurser till projektet (projektgrupp)

- Ett aktivt förankringsarbete kring projektet i kommunen

- Projektet är prioriterat av kommunledningen
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Projektorganisation och mötestider

Intern arbetsgrupp -  ekonomichef / 
ekonomer

Intern projektgrupp - ledningsgruppen 
Boxholms kommun

(Interna arbetsgruppen adjungeras vid 
behov)

 

Mötestider interna projektgruppen 
(hösten - i samband med 
ledningsgruppsmöten):

7/9, 19/10, 2/11, 16/11, 14/12

 

Mötestider avstämning politiken:

27/9, 25/10, 22/11 (i samband med KS)

  

Informationsträffar med politik och 
fackliga organisationer - under nov-dec

 

Informationsträffar med förvaltningar: 
Förvaltningarnas ledningsgrupper under 
okt-nov (fastställs 19/10)

136



Kommuninvest välfärdsekonomerna: 
Rapport ’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn 
göra mer? - några slutsatser
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Effektivitet handlar om hur man nyttjar sina 
resurser, inte om att dra ner.
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Styr med sikte på helhet, 
långsiktighet och förtroende
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Samverka där det leder till 
effektivare utfall
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 49       Dnr KS 2022/291 101 
 
Övergripande mål och visioner för Boxholms kommun 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Övergripande mål- och visioner för Boxholms kommun har framarbetats tillsammans 
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. Övriga delar har 
tagits fram av politiska företrädare och tjänstemän tillsammans. Arbetet har samman-
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 kommun. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att ställa sig bakom förslag till övergripande mål och visioner för Boxholms       
kommun. 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektör 
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En trygg kommun att 
växa och verka i

Vi skapar 
förutsättningar för 
livslångt lärande

Ett hållbart samhälle 
för alla

2022-04-24 © Aktivt Ledarskap – Förändringsledarskap 2

Boxholm - här skapar vi trygghet, 
livskvalité och växer tillsammans

Visionsmål

Vision

Medarbetare
Kommun-
invånare

Samhälls-
utveckling

Fokusområde

Verksamhetsstyrning
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Kommuninvånare
Kommuninvånare i Boxholm ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Medborgarförslag Mäta antal och svarstid

Tillgänglig och öppen politik Mäta antal besökare på Kommunfullmäktige 
både fysiskt och digitalt

Synpunktshantering Mäta antal, svarstid och åtgärder
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Kommuninvånare
Kommuninvånarna i Boxholm ska ges förutsättningar att vara självständiga utifrån sin förmåga

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Hög tillgänglighet för våra 
medborgare för information 
och frågor

Mätning svarstid

Hög tillgänglighet för våra 
medborgare i våra 
verksamheter

Verksamheternas mätningar.

Sammanställningar

Verksamheterna ska möta 
kommuninvånarnas behov
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Kommuninvånare
Kommuninvånaren i Boxholm ska känna sig trygga

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Medborgarlöftet Information, mätning och uppföljning 
årsvis

Information Brå/polisen, hemsida, reception

Samhällsmätningar Trygghetsmätning, skolmätning, 
avloppsmätning

145



Medarbetare
Boxholms kommun ska ha friska medarbetare som kan påverka och tar ansvar för sin egen arbetsmiljö

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Minska den totala 
sjukfrånvaron

Mäta antal sjuktimmar varje månad

Minska antalet risker, 
incidenter och skador på 
arbetsplatsen

Mätningar och rapporter månadsvis i 
personalsystem

Säkerställa att 
medarbetare upplever en 
god arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökning
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Medarbetare

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Totala nöjdhetsindex

(Resultat 2021 72.55 %)

Medarbetarundersökning årligen

Ledarskapsindex

(Resultat 2021 67 %)

Medarbetarundersökning årligen

Handlingsutrymme och 
kontroll

(Resultat 2021 70 %)

Medarbetarundersökning årligen

Boxholms kommun är en attraktiv arbetsgivare med nära och engagerat ledarskap som skapar delaktighet och engagemang 
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Medarbetare
I Boxholm ska vi ha låg personalomsättning samt behålla och utveckla den goda kompetensen

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Personalomsättning i Boxholms 
kommun

Mäta personalomsättning över tid

Erbjuda och säkerställa 
kompetensutveckling som 
möter Boxholms kommuns 
behov nu och framåt

Utvecklingsplan i medarbetarsamtal för alla 
medarbetare

Säkerställa rätt kompetens Formell och rätt kompetens i respektive 
verksamhet
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Samhällsutveckling
Boxholms kommun ska arbeta för tillväxt och utveckling 

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Öka befolkning i Boxholms 
kommun

Befolkningsstatistik mäts månatligen

Nybyggnation och utveckling 
av fastighetsbeståndet

Statistik och mätetal från nykomna årsvis

Översiktsplan Uppdaterad och aktuell översiktsplan
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Samhällsutveckling
 Boxholms kommun ska arbeta för en ekonomisk hållbarhet

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

God ekonomisk hushållning Budget i balans vid månatliga redovisningar

Investeringar i rätt saker och 
i rätt tid

Lätt att kunna följa den 
ekonomiska utvecklingen

Månatliga rapporteringar i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige
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Samhällsutveckling
Boxholms kommun ska arbeta för en social hållbarhet

Indikation Beskrivning Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 Mål 2026

Hög grad av självförsörjning Mätning arbetslöshet

Tillgänglig miljö för alla Tillgänglighetsmätning

Verksamheterna ska möta 
kommuninvånarnas behov 
efter bedömning

Verksamhetsmätningar som sammanställs 
årsvis
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 50       Dnr KS 2021/320 009 
 
Distansarbetspolicy 
 
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-
talt i möten. utbildningar och konferenser samt utföra arbete på annan plats än ordi-
narie arbetsplats. För många kommuner och företag gäller det nu att ställa om och 
följa med trenden och utvecklingen av nya arbetssätt. Boxholms kommun 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, § 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 tillfällen i Boxholms kommun (Kf 2013-
09-09 § 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 kommun.  
 
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 därefter 
fattas ett nytt beslut kring flexibelt arbete i Boxholms kommun.   
 
 
Finansiering 
- 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Förvaltningens förslag till beslut 
att upphäva tidigare beslutad policy för distansarbete/arbete hemifrån vid enstaka 
tillfällen 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 därefter fattas ett nytt 
beslut kring flexibelt arbete i Boxholms kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till policy för hemarbete och distansarbete med riktlinje 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
att upphäva tidigare beslutad policy för distansarbete/arbete hemifrån vid enstaka 
tillfällen 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 därefter fattas ett nytt 
beslut kring flexibelt arbete i Boxholms kommun. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer 
Författningssamling 
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Policy för hemarbete och distansarbete med riktlinje 

 
Syftet med den här policyn för hemarbete och distansarbete är en gemensam syn på flexibelt 
arbetssätt inom Boxholms kommun.  

I takt med att vår omvärld förändras och tekniken utvecklas, skapas nya digitala arbetslösningar. 
Kommunens medarbetare kan i allt större utsträckning delta i utbildningar, konferenser och 
seminarier samt utföra arbetet på annan plats än ordinarie arbetsplats. Det flexibla arbetslivet ger 
medarbetare större inflytande över sin arbetssituation, vilket skapar möjligheter men också 
utmaningar. Med en klok inställning och rätt verktyg blir arbetsgivare, chefer och medarbetare 
vinnare i det flexibla arbetslivet.  

Boxholms kommun vill vara en lärande organisation där arbetsplatsens värderingar efterlevs. 
”Tillit” och ”tillsammans” är nyckelbegrepp. Kommunen vill ta tillvara förändrade digitala och 
flexibla arbetssätt samt samarbetsformer eftersom de bidrar till ett hållbart arbetsliv och 
samhälle. Dessutom utvecklas vår attraktivitet som arbetsgivare. Resultatet och kvaliteten i 
arbetet behöver inte alltid vara knutet till den plats där arbetet utförs och därför finns det 
anledning till en flexibel arbetssituation. Kommunen ser dock ett stort värde i att medarbetare 
finns på arbetsplatsen för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap. Detta 
behöver vägas mot behovet av flexibilitet i arbetet. Servicenivån till medborgare eller det interna 
arbetet i Boxholms kommun får inte försämras i samband med hemarbete eller distansarbete.  

Utgångspunkten för att arbeta på annan plats än ordinarie arbetsplats, är att det ska vara frivilligt 
för medarbetaren och att det är på hens initiativ. Det är verksamhetens behov som styr och 
genom dialog kan varje arbetsgrupp komma fram till hur den lägger upp arbetet med 
verksamhetens bästa i fokus. Det är alltid ansvarig chef som avgör vem som har möjlighet att 
utföra hemarbete eller distansarbete, utifrån medarbetarens förutsättningar och rådande 
situation. Vid hemarbete gäller dokumenterad och muntlig överenskommelse och vid 
distansarbete gäller skriftligt avtal mellan ansvarig chef och medarbetare.  

Riktlinje för hemarbete och distansarbete  

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra och utveckla bestämmelserna i policyn för hemarbete och 
distansarbete. I riktlinjen benämns hemarbete och distansarbete ”flexibelt arbete”. Om 
riktlinjerna för hemarbete och distansarbete avviker från varandra förtydligas informationen 
under respektive område.  
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1.Definitioner  

 
Hemarbete  
Hemarbete innebär att medarbetare sporadiskt och utan kontinuitet arbetar på annan plats än 
huvudarbetsplatsen.  

 
Distansarbete  
Distansarbete innebär en permanent arbetsform där arbetet utförs mer regelbundet med 
schemalagda tider och dagar under en längre period. Distansarbetet får ej överstiga 40 % av 
heltidstjänst eftersom huvudarbetsplatsen är medarbetarens ordinarie arbetsplats.  

 

2. Tillämpning  
 
Flexibelt arbete är frivilligt och initieras av medarbetaren. Det är ansvarig chef som avgör om och i 
vilken utsträckning flexibelt arbete är möjligt. Chefens beviljande ska utgå från verksamhetens 
behov, rådande situation, arbetsuppgifternas art och en individuell bedömning. Flexibelt arbete 
ska ske med ansvar och omdöme samt bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan chef och 
medarbetare. Regelbunden uppföljning är viktigt. I bedömningen av chefers möjligheter till 
flexibelt arbete är det viktigt att väga in förutsättningarna för att kunna uppfylla Boxholms 
kommuns visioner i rollen som både ledare och chef.  

 

 
3. Överenskommelse och omfattning  
 
För hemarbete krävs en dokumenterad överenskommelse som förslagsvis upprättas vid 
medarbetarsamtalet. Vid de olika tillfällen hemarbete planeras ska även en muntlig 
överenskommelse ske mellan ansvarig chef och medarbetare. Beslut om hemarbete delges 
respektive nämn/utskott som ett delegationsbeslut. Redovisning skall ske minst kvartalsvis. 

Distansarbete kräver skriftligt avtal mellan ansvarig chef och medarbetare. Vid skriftligt avtal ska 
det framgå hur lång period distansarbetet omfattar och avtalet får skrivas för högst ett år i taget. 
Beslut om distansarbete skall delges respektive nämnd/utskott som ett delegationsbeslut. 

Överenskommelse om flexibelt arbete kan upphävas med omedelbar verkan om ansvarig chef gör 
en annan bedömning än den som gjordes vid överenskommelsen. Ansvarig chef kan vid behov 
kalla in medarbetaren till huvudarbetsplatsen för att utföra arbetsuppgifter även om arbetet 
enligt överenskommelse skulle ha utförts på annan plats än ordinarie arbetsplats. Omfattning av 
flexibelt arbete sker i dialog mellan ansvarig chef och medarbetare. 
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4. Arbetstid, tillgänglighet och frånvaro  
 
Tillgängligheten i arbetet, deltagandet i verksamheten samt utförandet av arbetsuppgifter ska 
utgå från medarbetarens ordinarie arbetstid som regleras i medarbetarens arbetstidsavtal. 
Eventuellt mertids- och övertidsarbete ska alltid vara beordrat i förväg av ansvarig chef. Frånvaro 
rapporteras på samma sätt och enligt arbetsplatsens rutin, oavsett var arbetet sker.  

 
5. Möteskultur  

Dagarna för flexibelt arbete ska planeras så att medarbetare kan närvara vid arbetsrelaterade 
möten som sker fysiskt på huvudarbetsplatsen. Ansvarig chef är den som ytterst beslutar om vilka 
möten som ska genomföras fysiskt, digitalt eller som hybridmöten (både fysisk och digital 
närvaro).  

 
6. Arbetsmiljö och ansvar  

Utgångspunkten enligt arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren har ansvar för medarbetarens 
arbetsmiljö. Lagar, föreskrifter, interna policydokument och riktlinjer om arbetsmiljö gäller 
oavsett om arbetet utförs på annan plats än ordinarie arbetsplats. För att få till en hälsosam 
arbetssituation krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. 

Ansvarig chef ska kunna försäkra sig om att arbetsmiljön där arbetet utförs inte medför någon risk 
för ohälsa eller olycksfall. Medarbetare ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma 
och rapportera eventuella risker och besvär som kan ha samband med medarbetarens 
hemarbete/distansarbete. En skyddsrond i enkätform skall godkännas. 

För att säkerställa en god arbetsmiljö och arbetssituation rekommenderas att ansvarig chef och 
medarbetare tillsammans fyller i en checklista om arbetsmiljön i hemmet.  

7. Utrustning  

Eftersom en överenskommelse om flexibelt arbete är frivillig kan inte medarbetaren kräva 
arbetsutrustning som motsvarar den utrustning som finns på huvudarbetsplatsen. Vid de tillfällen 
hemarbete och distansarbete sker kan medarbetarens utrustning lånas hem, till exempel bärbar 
dator, mobiltelefon och headset.  

IT-support kan lämnas även vid flexibelt arbete, däremot ansvarar inte IT för support som handlar 
om hemmets internetförbindelser.  Funktionen på Internetförbindelsen skall vara i ett skick så 
den inte påverkar arbetet negativt. 
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8. Säkerhet och sekretess  

Samma grad av informationssäkerhet, till exempel sekretess, ska kunna garanteras både vid 
flexibelt arbete och vid huvudarbetsplatsen. En individuell prövning krävs för respektive yrkesroll 
och ansvarig chef har beslutanderätt.  

Kommunens digitala arbetsplats möjliggör säkert arbete och förbindelse även vid flexibelt arbete. 

 
9. Försäkringsskydd  

Arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring TFA-KL gäller även vid flexibelt arbete men är mer restriktiv 
än vid arbete på huvudarbetsplatsen. Skada eller olycksfall ska kunna bevisas haft ett direkt 
samband med arbetet i hemmet.  

Boxholms kommun ansvarar ekonomiskt för eventuella försäkringar på utlämnad/utlånad 
utrustning. Medarbetaren ansvarar för skada på eller förlust av utrustning orsakad av 
medarbetarens vårdslöshet eller oaktsamhet i hemmet eller under transport.  

 
10. Ekonomi  

Vid flexibelt arbete betalar medarbetaren kostnader för el och internetuppkoppling. 
Medarbetaren ska ha tillfredsställande hemförsäkringsskydd gällande ansvar och egendom.  

 
11. Leda på distans  

Vid beviljande av flexibelt arbete är det viktigt att rutiner och processer fungerar över tid. Det är 
betydelsefullt att chefer har en klar bild av vilka yrkesroller och arbetsuppgifter som går att utföra 
på annan plats än på ordinarie arbetsplats. Regelbundna möten och avstämningar samt 
uppföljningar är viktigt för ett fungerande flexibelt arbetssätt.  
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 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 i Boxholms kommun. Irene Garperian (V) fö-
reslår i motionen att kommunen 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 inhämtats från Samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson som anger att 
omfattande arbete har genomförts med ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser i kom-
munen. Vidare anges att besiktningar av lekplatser sker med jämna intervaller, senast 
år 2020, för att säkerställa lekplatsernas funktion och säkerhet.  
 
Samhällsbyggnadschefen 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 kunna bidra till finansie-
ringen. 
 
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 i kommunen rustas upp för att möta behovet och tyvärr ser förvaltningen att 
detta ej är ekonomiskt realistiskt. Därmed föreslår förvaltningen att motionen avslås.  
 
Förvaltningen gör tyvärr 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 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
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 Sida
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Arbetsutskottet 2022-09-13

 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Yttrande Samhällsbyggnadschef 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
att avslå motionen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Irene Garperian 
Samhällsbyggnadschef 
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BOXHOLMS  KOMMUN

Sarnhällsbyggnadsnäinnden

Yttrande

Datuin

2022-09-01

Handläggare

Håkan  Jonsson

0142-89526

Sammanfattning.

Det  har  inkornrnit  en motion  om  jämställda  mötesplatser  för  alla  barn  och  unga  i

Boxholms  kornmun  från  Irene  Garperian  (V).

I motionen  vill  Irene  Garperian  att  Boxholms  koinmun  inspekterar  lekplatser  och

skolgårdar  samt  att  dessa  rustas  upp  för  att inkluderas  alla  att vara  delaktiga  i leken.

Yttrande:

Den 15  mars  2018  beslutade  regeringen  om en proposition  för  att  göra  FN:s

konvention  om barnets  rättighet  till  svensk  lag. Barnkonventionen  blev  lag 1 jan

2020.

Boxholms  kommun  har  gjort  ett  omfattande  arbete  med ny-,om-  och  tillbyggnad  av

lekplatserna  i kommunen.  Kommunen  har  även  gjort  trivselhöjande  åtgärder  i

centrum,  Malexander  och i Strålsnäs.  Utbyte  av bryggor  samt  uppdateringar  av

badplatser  har  utförts.

Besiktningar  av lekplatser  sker  med  jämna  intervaller  senast  år 2020  detta  för  att

säkerställa  lekplatsernas  funktion  och säkerhet.  Till detta  används  auktoriserade

besiktningsföretag.

Förvaltningen  anser  att  det  är viktigt  att  det  finns  möjlighet  för  alla att  leka oavsett

funktionsnedsättning.  En ombyggnad  av lekplatsen  vid  torget  kan göras  för  att  rmjta

upp  detta  behov.  Lekplatsen  liggeri  direkt  anslutning  till  parkering  samt  på ett  plant

underlag.

Lekplatsen  kan byggas  om genom  att  byta  ut underlag  samt  att  komplettera  med

utrustning  för  att  stimulera  barn  med  funktionsnedsättning  till  lek.

Hå3a;J*sson
Smfföäl1sbyggnadschef

ÅÅ
Postadress:  BOXHOLMS  KOMMUN  Box  79 595  03 BOXHOLM  Besöksadress:  Storgatan  20

Te1efon:C1142-89500 Fax:0142-51654  E-post:kommun@boxhoIm.se
Hemsida:  www.boxholm.se  0rganisationsnr.:212000-O407
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 52       Dnr KS 2022/255 106 
 
Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Östergötland har tillsammans med länets 13 kommuner 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, tillgänglighet, delaktighet, effektivare användning av resurser samt pri-
märvårdens roll som navet i Nära vård lyfts fram. 
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 kommunerna; samt vikten av utveckling 
för kommunernas vård- och omsorg. Vidare tas vikten av att samordna och säker-
ställa kompetensförsörjning, infrastruktur och investeringar upp. 
 
Social- och myndighetsnämnden har beslutat (Som § 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 § 65, 2022-08-15) 
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 Sida
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Arbetsutskottet 2022-09-13

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen rörande omställningen till Nära vård. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Social- och myndighetsnämnden 
Region Östergötland 
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  Dnr. RÖ 2022-7931 

  

 

 

Avsiktsförklaring 

rörande omställningen 

till Nära vård 
 

mellan respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg,  
Ödeshög kommun och Region Östergötland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära vård
Östergötland
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Nära vård - ett gemensamt åtagande 
 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara framtidens hälso- 
och sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden, se faktaruta. Antalet äldre ökar 
betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra 
befolkningen varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar 
kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.  
 
Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter att behandla 
tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade behandlingar kan erbjudas högre 
upp i åren. Den tekniska utvecklingen skapar även stora möjligheter att behandla patienter i 
annan miljö än på sjukhus. 
 
Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav exempelvis vad gäller 
tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen och kommunerna kan svara upp på det 
sätt flera andra samhällsdelar, såväl offentliga som privata, redan gör.  
 
Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner vilket innebär att 
det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på 
ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. 
 
Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa 
förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter 
och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens medarbetare i både 
region och kommuner. 
 
 

 

Målbild för Östergötlands kommuner och Region Östergötlands 
gemensamma arbete  
 

• Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- 
och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. 
 

• Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lätt tillgängliga och invånare 
ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.  
 

• Primärvården1 ska vara navet. 
 

• En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens 
egna resurser ska uppnås. 
 

 
Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan respektive 
organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till Nära vård. Parterna 
ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och att lokala beslut fattas för såväl 
kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så att det gemensamma arbetet uppnår målen. 
 

 

 
1 Från 1 juli 2021 ändras definitionen av primärvård i hälso- och sjukvårdslagen. Den nya definitionen innebär att 
primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
Den nya bestämmelsen anger vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Lag (2020:1043) 
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Bilaga  

 

Primära åtgärdsområden på strategisk nivå:  

 
Förflyttning av uppgifter och ansvar inom Region Östergötland: 

Tydliggöra och understödja den förflyttning av ansvar, resurser, kompetens och 
organisering som behöver göras inom Region Östergötland mellan sjukhusvård och 
primärvård för att nå målbilden och de nationella målsättningarna. Detta är nödvändig 
utgångspunkt för en fortsatt gemensam planering och ansvarsfördelning.  
(Region Östergötland) 

  
Förflyttning av uppgifter och ansvar mellan Region Östergötland och kommunerna:  

Tydliggöra och understödja den förflyttning av uppgifter och ansvar som behöver 
genomföras. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Utveckling av kommunernas vård- och omsorg: 

Identifiera och genomföra nödvändiga förändringar för att understödja en förändrad 
ansvarsfördelning och stärka kommunernas förmåga inom hälso- och sjukvård när 
uppdraget breddas och fördjupas. (Kommunerna) 

 
Förutsättningar för Kompetensförsörjning: 

Säkerställa vård- och omsorgssektorns kompetensförsörjningsbehov genom att 
understödja och tillse att dialog förs med utbildningsanordnare nationellt, regionalt och 
lokalt. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Samordning av fysisk planering och övrig infrastruktur: 

Säkerställa att den regionala och kommunala fysiska planeringen (t ex vårdcentraler, 
vårdcentrum, särskilda boenden) och övrig infrastruktur (t ex kollektivtrafik, digitalisering) 
samordnas för att understödja målbilden. (Gemensamt Region Östergötland och 
kommunerna) 

  
Samordning av investeringar: 

Målbildens förflyttningar av vård kommer att kräva investeringar i bland annat fastigheter, 
infrastruktur, medicinsk teknik och digitala lösningar. En samordning är nödvändig för att 
uppnå effektivitet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. (Gemensamt Region 
Östergötland  och kommunerna) 
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  Dnr. RÖ 2022-7931 

  

Anpassad lagstiftning: 

Identifiera områden där lagstiftningen motverkar eller hindrar omställningen till nära vård. 
Understödja en tillämpning som verkar mot en god nära vård/effektiva processer och vid 
behov verka för förändringar av lagar, förordningar eller andra regler gentemot den 
nationella nivån. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 
 Stödja förebyggande insatser: 

Understödja en förflyttning till tidiga och förebyggande insatser genom att vid behov 
förändra och/eller skapa styr- och ledningssystem inom kommunerna, Region 
Östergötland och mellan kommunerna och regionen som stödjer det detta.  
(Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 

 
 Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017.  

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) 
överlämnades den 1 juni 2018.  

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) 
överlämnades den 5 juni 2019.  

Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem. SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020  

Det avslutande betänkandet (God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
SOU 2021:6) överlämnades den 28 januari 2021. 

 

 

   Faktaruta 
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Signatursida – Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 

 
 
Samtliga parter har individuellt undertecknat ett separat exemplar av detta avtal. Alla signerade 
exemplar ska förvaras av Region Östergötland. Alla parter kommer att få verifierade kopior av 
samtliga parters signatursidor. 

  

 

 

 

Behörighet att signera på uppdrag av    ……………………………………………………… 

        Organisation 

 

 

………………………………………………………….   ……………………………………………………… 

Namn        Titel/position  

 

 

 

 

………………………………………………………..   ……………………………………………………… 

Datum        Plats  

 
 

 2022-06-28 Dnr:  RÖ 2022-7931 
 

169



BOXHOLMS  KOMMUN

Social-  OC1] myndigltetsnämnden

Individ  ocli fami5eomsorgen
Äldreomsorgen
Sektion  beliandling  OCl] omsorg

Allmäiuia  ärenden

Som F3) 65

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Saminanliiidesdatum

2022-08-15

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

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Region  Ostergötland  har tillsaini'nans  med länets 13 kommuner  gjort  en

gemensamavsiktsförklaring  kring  omställningen  till  Nära  vård  där  man  förtydligar  att

detta  är ett gemensamt  åtagande  och ett delat  ansvar.  Problembilden  kring  bland

annat  svårigheter  med  bemanning  och möjligheter  att följa  den medicintelaiiska

utvecklingen  samtnanfattas,  samt  förändrade  krav  utifrån  bland  annat  digitalisering,

tillgänglighet,  samverkan  och  demografi.  Avsiktsförklaringen  innehåller  en

gemensam  målbild  där likvärdighet,  tillgänglighet,  delaktighet,  effektivare

användning  av resurser  samt  primätyårdens  roll  som  navet  i Nära  vård  lyfts  fram.

Parterna  ansvarar  &  att resurser  avsätts  och att lokala  beslut  fattas  så att det

gemensamma  arbetet  uppnår  målen.  Vidare  beskrivs  ett antal  primära

åtgärdsområden  på strategisk  nivå,  där  tyngdpunkten  ligger  på tydliggöra  och stödja

'förflyttning  av ansvar  inom  regionen;  mellaii  regionen  och  kommunerna;  samt  vikten

av  utveckling  för  koininunernas  vård-  och omsorg.  Vidare  tas vikten  av att samordna

och säkerställa  kompetensförsörjning,  infrastruktur  och  investeringar  upp.

Förvaltningens  ståndpunkt

Sociatförvalti'iingen  i Boxholm  ställer  sig bakom  den avsiktsförklaring  om

omställning  till  Nära  vård  som presenteras  idokumentet.  Omställningen  till  Nära

vård  kräver  stora  och långsiktiga  förändringar  ikommuneinas  arbetssätt,  och

tydliggörande  av hur  samordning  och  samverkan  ska ske behövs.  Detta  fratnkomtner

i avsiktsförklaringen.

Föi-valtningens  förslag  till  beslut
Att  social-  och  myndighetsnämnden  ställer  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande

omställningen  till  Nära  vård  och föreslår  kominunstyrelsen  att göra  det samrna,  med

hänvisning  att föreslå  korni'nunfullmäktige  att besluta  att godkänna

avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag

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

Beslutet  expedieras  till

Social-  och  myndighetsnämnden,  KF,  KS

Digital  fil  till  författningssamlingen:  JA

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social-  och  myndiglietsnämnden

Individ  ofö  familjeomsorgen

Äldreomsorgen

Sektion  beliandling  och  omsorg

Allmäru'ia  ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saininanträdesdahun

2022-08-15

Social-  och  myndiglietsnämnden  beslutar

Sida

7(17)

Att  ställa  sig  bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställning  till  Nära  vård  ocli

föreslå  koi'nu'itunstyrelsen  att göra  det samma,  med  hänvisning  att föreslå

kommunfullmäktige  att besluta  att godkäruta  avsiktsförklaringen.

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 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 Ödeshög. Att anta-
let ledamöter minskas från 11 till 7 och att antalet ersättare minskas från 11 till 4. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att antalet förtroendevalda ändras i Miljönämnden enligt förslag till beslut från 
Mjölby kommun. 
 
 
Finansiering 
- 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att Miljönämnden ska bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Platserna 
fördelas genom att Mjölby kommun utser tre ordinarie ledamöter och två ersättare 
och Boxholms kommun och Ödeshögs kommun utser vardera två ordinarie ledamö-
ter och en ersättare. Beslut om ny politisk organisation för Miljönämnden kräver ett 
likalydande beslut i Mjölby, Boxholm och Ödeshög kommun. 
 
att ny politisk organisation i Miljönämnden gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Mjölby kommun, kommunfullmäktige 2022-06-14, § 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 kommun utser tre ordinarie ledamöter och två ersättare 
och Boxholms kommun och Ödeshögs kommun utser vardera två ordinarie ledamö-
ter och en ersättare. Beslut om ny politisk organisation för Miljönämnden kräver ett 
likalydande beslut i Mjölby, Boxholm och Ödeshög kommun. 
 
att ny politisk organisation i Miljönämnden gäller från och med 1 januari 2023. 
________ 
 
Beslut till: 
Gruppledare partier 
Författningssamlingen 
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60 Diarienummeri KS/2020i163, KS/2021i190,
KS/2021i93

Ny  polifisk  organisation

Bakgrund

Kommunstyrelsen  fattade  2022-01-26  beslut  om  att  uppdra  till  Kommundirektören  att  se

över  den  politiska  organisationen  inför  mandatperioden  2023-2026.  Uppdraget  vat

formulerat  enligt  nedan:

I uppdraget  från  Kommunstyrelsen  är den  tydliga  viljeinriktningen  att  gå mot  en ny  samlad

Samhällsbyggnadsnämnd  med  ett  samlat  samordnande  ansvar  för  de områden  som  idag

fördelas  på Teknisk  nämnd  och  Bygg-  och  Räddningsnärnnden.

Uppdraget  ska slutredovisas  till  Kornrnunstyrelsen  senast  i april  månad  2022.  Som  politisk

referensgrupp  till  uppdraget  är en tillfällig  politisk  beredning  tillsatt  där  samtliga  partiers

gruppledare  är representerade.

Det  har  under  processens  gång  kommit  ytterligare  tre  deluppdrag  genom  antingen

motioner  (2 st) eller  uppdrag  från  den  tillfälliga  politiska  beredningen.  De  två  motionerna

*  Insynsplatser  KS/2021:190.  Motion  från  Vänsterpartiet  (V)  med  förslag  om  att

samtliga  partier  som  är representerade  i Kommunfullmäktige  också  ska  beredas

insynsplats  i Kommunala  närnnder,  Kommunstyrelsen  samt  budgetberedningen.

Beslutet  blev  att  förslaget  skulle  tas med  i utredningen  av  ny  politisk  organisation.

*  Utskott  för  landsbygdsutveckling  KS2021:93.  Motion  frfö  Moderaterna  (M)  med

förslag  på  att  införa  ett  landsbygdsutskott  under  kommunstyrelsen  för  att  bevaka

landsbygdsspecifika  frågor  och  samordna  utvecklingsfrågor  med  nämnderna.

*  Deluppdrag  att  se över  antalet  lekmannarevisorer  för  att  säkerställa

beslutsmässighet.

Sammanfaffning

En  jämförelse  har  gjorts  med  tio  andra  tillväxtkommuner  av  liknande  storlek  där  man  kan

konstatera  att  det  inte  går  att  se något  mönster  i hur  tillväxtkommuner  organisera  sig

politiskt,  utan  det  är snarare  avhängigt  kultur  och  tradition  i respektive  kommun.  Det  går

således  inte  att  finna  en  vägledning  genom  att  titta  på andra  kommuner  utan  Mjölby

kommun  behöver  hitta  sin  modell  för  effektiv  demokratisk  styrning  i det  politiska

uppdraget.

Förslaget  är att  en  ny  Samhällsbyggnadsnämnd  tillskapas  med  ansvar  för  Teknisk  nämnd

och  Bygg-  och  Räddningsnämnd  för  kommunens  Fysiska  planering,  Kart-  och

mätfunktioner,  Fastigheter,  Gata  och  park,  Vatten  och  avlopp,  Avfall,  Kost  och

Måltidsservice,  Lokalvård  och  Räddningstjänstverksamhet.  Sarnhällsbyggnadsnämnden

föreslås  bestå  av  nio  (9) ordinarie  ledamöter  samt  fem  (5) ersättare.

Inom  ramen  för  nuvarande  Bygg-  och  Räd  dningsnämnd  hanteras  även  myndighetsbeslut

vari  en framtida  Sarnhällsbyggnadsnämnd  med  ansvar  för  kommunens  fastighets-,  park-

och  gatudrift  är utövare  och  därmed  också  sökande  av  lov  och  tillstånd  från  myndigheten.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande 8 av 47
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Detta  medför  att  dessa  myndighetsbeslut  inte  kan  fattas  av  Samhällsbyggnadsnämnden

utan  att  jäv  uppstår.  Därför  föreslås  att  en  ny  Sarnhällsbyggnadsnämnd  behöver

kompletteras  med  en  Myndighetsnämnd  för  samhällsplanering  med  ansvar  för  Bygglov,

Mark-  och  rivningslov,  Strandskydd,  Förhandsbesked,  Tillsynsuppdraget  enligt  PBL  samt

myndighetsutövning  inom  ramen  för  LSO.  Inom  ramen  för  nuvarande  Teknisk  nämnd  tas

även  myndighetsbeslut  rörande  bostadsanpassning.  Aven  detta  ansvar  föreslås  flyttas  över

till  den  nya  Myndighetsnämnden  för  sarnhällsplanering.  Med  anledning  av  att  det  inom

ramen  för  en  ny  Myndighetsnämnd  för  sarnhällsplanering  är  en  relativt  sätt  liten

verksamhet  föreslås  den  nämnden  bestå  av  fem  (5) ordinarie  ledamöter  samt  två  (2)

ersättare.

För  Miljönämnden  föreslås  ingen  uppdragsråssig  förändring,  men  antalet  ledamöter  i

nämnden  föreslås,  i enlighet  med  tidigare  gemensamma  politiska  inriktning  från  nämndens

tre  kommuner,  minskas.  Förslaget  är  att  nämnden  minskas  till  fem  (5)  ordinarie  ledamöter

varav  tre  (3)  utses  av  Mjölby  kommun  och  en  (I)  vardera  av  Boxholm  och  Ödeshög

kommun,  samt  fem  (5)  ersättare  varav  en  (1)  utses  av  Mjölby  kornrnun  och  två  (2) av

vardera  Boxholm  och  Odeshög.  En  förutsättning  för  detta  är  att  likalydande  beslut  fattas  i

Boxholms  och  Ödeshögs  kommun.

För  att  säkerställa  beslutsmässighet  i revisionen  föreslås  revisionen  utökas  med  två  (2)

ledamöter  till  sju  (7)ordinarie  ledamöter.

För  övriga  nämnder  föreslås  ingen  förändring  i uppdrag  eller  antal  ledamöter.

Antalet  utskott  föreslås  minskas  från  tre  till  två.  Förslaget  är  att  frågor  inom  nuvarande

Trygghets-  och  säkerhetsutskottet  överförs  till  en  beredning.  Förslaget  är  att  kommunen

tillskapar  tre  beredningar  som  enligt  förslag  kopplas  till  Visionens  tre  områden  Livsmiljö,

Livsvillkor  och  Livskraft.  Strategiska  och  långsiktiga  landsbygdsfrågor  föreslås  hanteras

inom  ramen  för  beredningen  för  attraktiva  livsmiljöer.

Även  rådsstrukturen  har  setts  över  i utredningen  och  förslaget  är  att  kommunen  kommande

mandatperiod  har  tre  råd.  Rådet  för  delaktighet,  Pensionärsrådet  och  Näringslivsrådet.

Som  ett  led  i att  erbjuda  alIa  partier  en  möjlighet  till  att  få del  av  de  ärenden  som  bereds  i

Kommunstyrelsen  inför  Fullmäktige  föreslås  alla  partier  ges tillträde  till  Kornmunstyrelsens

sammanträden  genom  insynsplats  i Kornmunstyrelsen.  Insynsplatsen  är  en  plats  som  ger

rätt  att  åhöra  sammanträde  och  att  ha  arvodesrätt  och  yttranderätt  men  inte  förslagsrätt  eller

beslutsrätt.

Till  Barn-  och  utbildningsnämnden,  Kultur-  och  fritidsnämnden,  Omsorgs-  och

socialnämnden  samt  Samhällsbyggnadsnämnden  medges  insynsplats  för  de  partier  som  är

representerade  i Fullmäktige  men  inte  nämnden.  Insynsplatsen  i dessa  saknämnder  är  en

plats  som  ger  rätt  att  åhöra  sammanträde  men  utan  yttranderätt,  förslagsrätt  eller

arvodering.

För  övriga  nämnder,  utskott  och  beredningar  föreslås  inte  att  insynsplats  medges.

Finansiering/ekonomiska  konsekvenser
Nya  arvodesregler  behöver  tas  fram  när  beslut  om  ny  organisation  är  fastställd.  Förslaget

innebär  en viss  kostnadsökning  inom  ramen  för  de  nya  beredningarna  och  med  anledning

av  att  revisionens  antal  ledamöter  utökas.
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Förslaget  innebär  också  en kostnadsminskning  då Trygghets-  och  säkerhetsutskottet  läggs

ner  och  då antalet  ledamöter  i Miljönämnden  minskar.  De  ekonomiska  konsekvenserna  av

sammanslagningen  av  Teknisk  nämnd  och  Bygg-  och  räddningsnämnden  är ringa  då det

istället  skapas  två  nämnder  där  den  nya  Samhällsbyggnadsnämnden  utökas  med  några

ledamöter  och  en Myndighetsnämnd  tillskapas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens  beslut FB 103/2022-05-25
Tjänsteskrivelse  -  ny  politisk  organisation  2022-05-18

Utre  dning  ny  politisk  organisation  2022-05-18

Omvärldsbevakning  av politiska  organisationer  2021-05-28

Uppdrag  ny  politisk  organisation  KS 2022-01-26  g9

Uppdrag  ny  politisk  organisation  KS 2021-05-27  g104

Kornrnunstyrelsens  ordförande  och  komrnundirektören  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsens  förslag  till  kommunfullmöktige

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänns  ny  politisk  organisation  i enlighet  med

förslaget  att  gälla  frfö  I januari  2023.  Beslut  om  ny  politisk  organisation  för

Miljönämnden  kräver  ett  likalydande  beslut  i Boxholm  och  Odeshög  kommun.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att  ge kommunstyrelsen  i uppdrag  att  utarbeta  nytt

reglemente,  arbetsordning  och  delegationsordning  utifrån  föreslagen  politisk

organisation.

3. Kommunfullmäktige  beslutar  att  namnet  "Myndighetsnämnd  för

sarnhällsplanering"  tas bort  och  ersätts  med  "Byggnämnd".

4. Kornmunfullmäktige  beslutar  att  i valnämnden  ska  samtliga  representerade  partier  i

kommunfullmäktige  ha  en ordinarie  plats  därutöver  utses  fem  stycken  ersättare.

Yrkande

Cecilia  V. Burenby  (S): yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  men  tilläggsyrkande

1.  Miljönämnden  ska  bestå  av  sju  ordinarie  ledamöter  och  fyra  ersättare.  Platsema

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

och  Boxholms  kommun  och  Odeshögs  kommun  utser  vardera  två  ordinarie

ledamöter  och  en ersättare.  Beslut  om  ny  politisk  organisation  för  Miljönämnden

kräver  ett  likalydande  beslut  i Boxholm  och  Odeshög  kornrnun.

2. Kommunstyrelsens  representation  i beredningen  för  attraktiva  livsmiljöer  består  av

Kommunstyrelsens  presidium,  3 representanter,  samt  därutöver  två  av

Kommunstyrelsen  utsedda  representanter.

Runar  Öhman  (SD),  Annette  Ohlsson  (M),  Curt  Karlsson  (L),  Franco  Sincic  (V)  ofö  Daniel

Hermansson  (V)  yrkar  bifall  till  Cecilia  Burenby  (S) yrkande  och  tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordförande  ställer  proposition  på  Cecilia  V.  Burenby  (S) yrkande  och  tilläggsyrkande  och

finner  att  genom  acklamation  kommunfullmäktige  beslutar  enligt  kommunstyrelsens

förslag  med  tilläggsyrkande.

Besluf

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att:

a. godkänns  ny  politisk  organisation  i enlighet  med  förslaget  att  gälla  från

I  januari  2023.

b.  Miljönämnden  ska  bestå  av  sju  ordinarie  ledamöter  och  fyra  ersättare.

Platserna  fördelas  genom  att  Mjölby  kommun  utser  tre  ordinarie

ledamöter  och  två  ersättare  och  Boxholms  kommun  och  Odeshögs

kommun  utser  vardera  två  ordinarie  ledamöter  och  en  ersättare.  Beslut

om  ny  politisk  organisation  för  Miljönämnden  kräver  ett  likalydande

besluti  Boföolm  och  Odeshög  kommun.

c.  namnet  "Myndighetsnämnd  för  samhällsplanering"  tas  bort  och  ersätts

med  "Byggnämnd".

d.  i valnämnden  ska  samtliga  representerade  partier  i kommunfullmäktige

ha  en  ordinarie  plats  därutöver  utses  fem  stycken  ersättare.

e.  kommunstyrelsens  representation  i beredningen  för  attraktiva

livsmiljöer  består  av  kornmunstyrelsens  presidium,  3 representanter

samt  därutöver  två  av  kommunstyrelsen  utsedda  representanter.

f.  ge  kommunstyrelsen  i uppdrag  att  utarbeta  nytt  reglemente,

arbetsordning  och  delegationsordning  utifrån  föreslagen  politisk

organisation.

Beslutet  skickas  till

Gruppledare  samtliga  partier

Kommundirektören

Akten

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande 11 av 47
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-09-13

 
Au § 54       Dnr KS 2022/279 107 
 
Revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum 
samt beviljande av ansvarsfrihet 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum har inlämnat handlingar till Boxholms kommun 
gällande beviljande av ansvarsfrihet från kommunfullmäktige. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2021.  
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 
Verksamhetsberättelse 2021 
Resultat- och balansrapport 2021 
Protokoll årsmöte 2022-06-14 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2021. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum 
Ekonomienheten 
Kommundirektör 
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RevisionsberätteJse Organisationsnummer  82

Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum

Undertecknade  av kommunfulläktige  utsedda  revisorer  har  granskat  årsredovisningen  och

bokföringen  samt  styrelsens  förvaltning  i Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  för

räkenskapsåret  2021

Vi  kan  efter  utfört  uppdrag  avge  följande  rapport.

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  räkenskapshand1ingarna  och  förvaltningen  och  för  att

årsredovisnings1agen  tillämpas  vid  upprättande  av årsredovisningen.  Vårt  ansvar  är att  uttala

oss om  årsredovisningen  och  förvaltningen  på gnmdval  av vår  revision.

Revisionen  har  utförts  i enlighet  med  god  revisionssed  i Sverige.  Det  innebär  att vi  planerat

och  genomfört  revisionen  för  att  med  hög  men  inte  absolut  säkerhet  försäkra  oss om  att

årsredovisningen  inte  innehåller  väsentliga  felaktigheter.  En  revision  innefattar  att granska  ett

urval  av underlagen  för  belopp  och  annan  information  i räkenskapshandlingama.  I en revision

ingår  också  att  pröva  redovisningsprinciperna  och  styrelsens  tillämpning  av dem  samt  att

bedöma  de betydelsefulla  uppskattningar  som  styrelsen  gjort  när  de upprättat

årsredovisningen  samt  att  utvärdera  den  samlade  informationen  i årsredovisningen.

Som  underlag  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet  har  vi  diskuterat  med  Ordförande  och

Kassör  samt  enskilda  styrelsemedleminar  och  personer  ur arbetsgruppen  och  granskat

väsentliga  beslut  åtgArder  och  förhållande  i stiftelsen  fi5r att kunna  bedöma  om  någon

styrelseledamot  är ersättningsskyldig  mot  stiftelsen,  om skäl  för  entledigande  föreligger  eller

om  styrelseledamöterna  på annat  sätt  har  handlat  i strid  med  stiftelselagen  eller

stiftelseförordnandet.  Vi  anser  att  vår  revision  ger  oss rimlig  grund  för  våra  uttalande  nedan.

Vi  påtalar  dock  vikten  av att  arbetet  fortsätter  med  att lösa  framtida  organisation  angående

medlemsföretag  samt  att  översynen  av stiftelsens  stadgar  fortsätter.

Årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  ger  en rättvisande

bild  av stiftelsens  resultat  och  ställning  i enlighet  med  god  revisionssed  i Sverige.

Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med  årsredovisningens  öwiga  delar.

Styrelseledamötema  har  inte  handlat  i strid  med  stiftelselagen  eller  stiftelseförordnandet.

Revisorerna  konstaterar  dock  vid  genomgång  av verksamheten  att Pandemin  även  har

påverkat  Boxholms  Bruksmuseiu'n  på ett  negativt  sätt.

BOXHOLM  20220316

'Ptr- Löy7g

Revisor

Andersson

Revisor
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Protokoll  fört  vid  Stiftelsen  Boxholms  Bruksri

årsmöte  den  14  juni  2022.

Det  ordinarie  årsmötet  kallades  till  den 20 maj  men på grund  av yttre  omständigheter  och

låg  närvaro  ställdes  årsmötet  in.

Närvarande:  Bengt-Åke  Bengtsson,  Boris  Staaf,  Mikael  Palm,  Hanna

Friberg,  Bo  Nydahl,  Gunilla  Jonsson,  Claes  Sjökvist  och  Sune  Philipsson.

Styrelsens  sammansättning

Ordinarie Ersättare Representerar

Bengt-Åke  Bengtsson Lena  Kallberg Boxholms  AB

Sune  Philipsson Vakant Boxholms  AB

Mikael  Palm,  ordf. Claes  Sjökvist Boxholms  kommun

Boris  Staaf Bo  Nydahl Boxholms  kommun

Börje  Johansson Vakant Boxholms  kommun

Tommy  Svensson Hanna  Friberg Ovako

GuniNla  Jonsson Torbjörn  Johansson Ovako

Göran  Karlsson Klas  Johansson Fackens  företrädare

Björn  Ivarsson  Lilieblad  Olof  Hermelin Österg.  Museum

Vakant Vakant Arbetsgruppen

1.  Ordföranden  Mikael  Palm  öppnar  årsmötet.

2. Upprop  godkändes

3. Beslutas  att  årsmötet  har  utlysts  stadgeenligt.

1
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4. Till  årsmötets ordförande vä5s Mikael Palm och till
sekreterare, Sune Philipsson. Till  protokollsjusterare vä5s
Hanna  Friberg  och  Gunilla  Jonsson.

5. Mikael  Palm  presenterar  verksarnhetsberättelse  för

verksamhetsåret  2021.  Året  har  präglats  av de restriktioner

som  föranletts  av Coronapandemin.  Under  året  har  en

skyddande  överbyggnad  för  elloket  gjorts.  Detta  har

genomförts  med  ekonomiska  medel  (36  000  kr)  genom

Leader  Sommenbygd.  Vissa  besök  på  museet  har

genomförts.  De  har  arrangerats  i grupper  och  flera

guider.Totalt  har  besökarantalet  under  året  varit  149  st.

Musseet  har  under  året  inte  haft  något  anställd.  Besöken  har

genomförts  med  hjälp  av ideella  krafter.  I

verksarnhetsberättelsen  riktar  styrelsen  ett  stort  tack  till

ägarna  för  allt  ekonomiskt  stöd.  Verksainhetsberättelsen

godkändes.  Verksamhetsberättelsen  bifogas  protokollet.

6. Haru'ia  Friberg  presenterar  resultat-  och  balansräkning  f'ör

verksamhetsåret  2021.  På grund  av pandemin  minskar

intäktssidan.  Elkostnaderna  är höga  liksom  kostnaden  för

bevakning  och  larm.  Resultatet  blev  dock  positivt  7 894  kr.

Årsmötet  godkänner  resultat-  och  balansräla'iing  samt

beslutar  att  året  resultat  balanseras  iny  räkning.  Resultat-

och  balansräkning  bifogas  protokollet.

7. Haru'ia  Friberg  presenterar  förslag  till  budget  för  2022.

Årsmötet  beslutar  enlgt  förslaget.  Budgetförslag  bifogas

protokollet.

8. Hanna  Friberg  läser  upp  revisorernas  berättelse.

Revisionsberättelsen  bifogas  protokollet.

9. Årsmötet  beslutar  överlämna  årsmötets  handlingar  till

Boxholms  kommunfullrnäktige  för  beslut  om  ansvarsfrihet.

2
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1 0.Mikael  Palm  meddelar  att  Anne-  Sofie  Johansson  har

anställts  på museet  under  perioden  22 juni-3  1 juli.  Bekostas

med  hjälp  av Boxholms  kommun.Flera  besök  med  guidning

är inbokade  under  sommaren.  Den  14 sept  har  Ovako  öppet

hus.  Museet  kommer  att  ha öppet.  Ovako  har  skänlct  en

informationsskärm  till  mriseet  så nu finns  möjligheten  att

visa  äldre  filmer  som  museet  har  i sin  ägo.  Mikael  meddelar

också  att  Boxholms  kommun  har  skrivit  in  i läroplanen  tor

årskurs  två  i grundskolan  att  det  är obligatoriskt  för  dem  att

besöka  museet.  Boris  Staaf  påtalar  att  skyltar  vid  våra

infarter  måste  göras  om.  Boris  Staaf  tar  kontakt  med

skyltmakarn.  Annonsering  sker  även  i lokaltidningen

"Boxholms  bästa"  och  på hemsidan.  Boris  Staaf  tar  också

upp  att en bräda  på elloket  rnåste  bytas  ut innan  en olycka

sker.  Barn  klättrar  upp  på loket.  Boris  Staaf  ordnar  via

skyltmakaren  en skylt  som  talar  om  att  det  inte  är tillåtet  att

klättra  upp  iloket.  Årsmötet  beslutar  också  om  att

arbetsgruppen  får  byta  ut  brädan.

1l.Boris  Staaf  tar  upp  att  en hängränna  måste  åtgärdas.  En

fråga  som  varit  uppe  flera  gånger  men  har  inte  hittats  någon

bra  lösning  för.  Den  är full  med  växter  och  mossa.  Då

hängrännan  hänger  ut över  Svartån  så är det  svårigheter

även  med  en skylift  att  komma  åt problemet.  Årsmötet

beslutar  att  Claes  Sjökvist  tar  upp  med  räddningstjänsten

om  de via  stegbil  kan  spola  bort  växtligheten.  Mikael  Palm

blir  ansvarig  för  att ta fram  pris  på målning  på framsidan.

Målning  bör  bokas  upp  till  nästkommande  år.

12.Inga  synpunkter  på hemsidan.

13.Hanna  Friberg  tar  upp  att  Länstyrelsen  har  meddelat  att  de

inte  har  Boxholms  Bruksmuseeum  reistrerad  som  en

stiftelse.  Ett  antal  frågor  måste  besvaras  till  dem.  Årsmötet

beslutar  att  styrelsen  kallar  ägarna  till  ett  sammanträde  om

dessa  frågor  till  den  29 augusti  k113.30.  Plats  meddelas

senare.

3
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14.Nästa  styrelsemöte.  Se punkt  13.

15.Mikae1  Palm  avslutar  årsmötet.

Ordförande

1,ivtJ  ,'y-=L
Mikael  Palm

Sekreterare

"  1

. (,'-,->.. /-;< ,;,/ i-----

Sune Philipssoo

Protokollsjusterare Protokollsjusterare

Hanna  Friberg
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VerksamhetsberätteIse  år 2021

Styrelsens  sammansättning  2020-2022

Ordinarie Suppleant Representerar

Bengt-Åke  Bengtsson Lena  Kallberg Boxholms  AB

Sune  Philipsson Vakant Boxholms  AB

Boris  Staaf Bo Nydahl Boxholms  kommun

Börje  Johansson Boxholms  kommun

Mikael  Palm  (ordförande) Claes  Sjökvist Boxholms  kommun

Tommy  Svensson Hanna  Friberg  *(kassör)  Ovako

Gunilla  Jonsson Torbjörn  Johansson Ovako

Göran  Karlsson Klas  Johansson Fackens  företrädare

Björn  Ivarsson  Lilieblad Olof  Hermelin Östergötlands  Museum

*Hanna  Friberg  är vald  till  kassör  och  fungerar  därför  som  ordinarie  ledamot

Under  året  har  en skyddande  överbyggnad  för  elloket  gjorts.  Detta  har  bekostats  genom

Leader  Sommenbygd  (36  000).

Året  har  präglats  av de restriktioner  som  föranletts  av den  pågående  coronapandemin.

Museet  har  endast  hållits  öppet  för  anpassade  besök  med  få deltagare.  Vid  några  speciella

arrangemang  har  deltagare  upp  till  ett  femtiotal  personer  besökt  museet.  Man  har  då varit

flera  guider  och  delat  upp  personerna  i flera  grupper.  Totalt  har  149  personer  besökt

Boxholrns  bruksmuseum  under  året.

Alla  besök  har  varit  förbokade  eller  bokats  direkt  via  telefonnummer  som  anslagits  vid

entrån.  Museet  har  under  året  inte  haft  någon  anställd.  AII guidning  och  skötsel  har  skett

på ideell  basis  vilket  varit  en förutsättning  för  verksamheten.  Styrelsen  riktar  ett  stort  tack

för  a1la timmar  som  ägnats  åt museet.

Boxholms  Bruksmuseums  hemsida  finns  under  Föreningen  Krafttaget.

Styrelsen  vill  också  rikta  ett  stort  tack  till  ägarna  för  allt  ekonomiskt  stöd.
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Boxholm  den  20 maj  2022

Bengt-Åke  Bengtsson  Björn  Ivarsson  Lilieblad  Sur»e Philipsson

w'E':;"Co' ]C\:a4
/ordförande

Börje  Johansson

Gunilla  Jonsson

Hanna  Friberg

Göran  Karlsson

/kassör
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RESULT  ATRAPPORT  BOXHOLMS  BRUKSMUSEUM  2021

Rörelsens  intäkter

Inträde

Bidrag

Summa

Rörelsens  kostnader

EI

Vatten  och  avlopp

Fastighetsskötsel

Förbrukningsinventarier

Annonser

Försäkringar

Bevakning  & larm

Bankkostnader

Medlemsavgifter

Ovriga  kostnader

Resekostnader

Summa

Avskrivningar

Ränteintäkter

Rörelsens  resultat

2019  2020  Bu  2021  2021

20090  4480  15000  5615  15000

57 000  47 000  47 000  53 600  53 600

77 090  51 480  62 000  59 215  68 600

16 885

2 563

9 586

75

4 881

12 235

337

850

4 015

o

51 427

2 000

100

23 763

12 898

2 769

13 918

599

600

10  570

276

850

145

o

42 625

2 000

125

6 980

13 000

3 000

25 000

1 000

4 000

11 000

300

850

1 000

o

59150

2 000

100

950

18 395

2 800

3 634

o

4 248

1l  425

3 917

312

550

o

o

4 5 282

6 170

130

7 894

18 000

3 000

25 000

1 000

4 000

11 000

4 000

300

850

5 00

o

6 7 650

6 170

100

-5 120

BALANSRAPPORT  BOXHOLMS  BRUKSMUSEuM  2021

Tillgångar

AnIäggningstiIIgångar

Byggnader  not  q

Ack  avskrivningar

0msättningstiIlgångar

Interimsfodringar  not  2

Kassa

Bank

Bank  sparkonto

Summa  tillgångar

Eget  Kapital  & skulder

Eget  kapital

Balanserad  vinst/förlust

Redovisat  resultat

FÖrutbetalda  intäkter  not  3

Interimsskulder  not  4

IB

100  000

-12000

o

1 803

50 760

270  517

411 080

250  000

152  547

6 980

o

1 553

Period UB

41 706  141 706

-6 170  -18170

20 000

135

16 225

-19  870

20 000

1 938

66 984

250  648

52 026  463106

o

6 980

914

32 400

11 732

250  000

159  527

7 894

32 400

13 286

Summa  eget  kapital  & skulder 411080 19  626  463106
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Not  1

Byggnad  anskaffningsvärde

Ack  avskrivning  till perioden

Årets  avskrivning  2%

Värde  Byggnad

Tak  över  lok, ansk  värde

Ack  avskrivning  till perioden

Årets  avskrivning

Värde  Lok-tak

Not  2

Årsbidrag  Boxholms  Kommun

Not  3

Bidrag  för  tak  till lok

Bidrag

Ack  periodisering  till perioden

Årets  periodisering

Balans  av förutbetalt  bidrag

Not  4

Årsbidrag  för  2023  Boxholms  AB

Vattenfall  nov  & dec

100  000  kr

12 000  kr

2 000  kr

86 000  kr

41 706  kr

0 kr

4 170  kr

37 536  kr

20 000  kr

36 000  kr

0 kr

3 600  kr

32 400  kr

10 000  kr

3 286  kr

13 286  kr

186



Delgivning Kommunstyrelsen 2022-09-27 
 

Diarienummer Ärende  Avsändare 

2022/290 373 Yttrande nätkoncession Energimarknads- Energimarknadsinspektionen 
 Inspektionen Karlsberg 1:18 samt Mulebo 1:21   
  
  
2022/302/ 040 Mål- och driftsramar 2023-2025  Miljönämnden 
 
2022/301 400 Information om halvårsuppföljning av miljö- Miljönämnden 
  kontorets tillsyns- och kontrollplan 
 
2022/303 010 Sammanträdestider 2023  Miljönämnden 
 
2022/287 640 Livsmedelskontroll - Hjortens Förskola Miljökontoret  
  
2022/281 174 Ansökan om egen sotning  Räddningstjänsten 
 
2022/297 225 Expediering av regeringsbeslut: Uppdrag Enheten för statlig förvaltning 
 att vidta energibesparingsåtgärder inom  
 den statliga förvaltningen 
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-09-27 
 
 
   
Diarienummer  Ärende  Avsändare  
 
2022/300 002 Avskrivning kundfordringar BUN Ekonomienheten   
    
2017/422 455 Avtal - Sluttäckning Åsbodalen Deponi EWGroup AB  
 
PR3475 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Boxholms kommun 
 
PR03476 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Boxholms kommun  
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-09-27 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-09-27 
 

 
 

 Prislappsmodellen 
 

 Rekryteringar 
 

 Äldreboende 2020 
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