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Närvarolista

Beslutande

Aru'isofi  Ramevik  (S) ordförande,  Claes Sjökvist  (S), Irene  Garperian  (V),  Stefan

Hallin  (SD),  Michael  Stark  (SD),  Anders  Gustafsson  (C),  Elna  Eriksson  (KD),  Sören

Norrby  (M),  Ann-Charlotte  Hallen-Mård  (S), Monica  Carlsson  (S), Stig  Johansson

(M),  Stig  Adolfsson  (S), Siv  Karlsson  (S), Gunnar  Malgeryd  (C),  Helena  Stålhandske

(S), Sune Blom  (C),  Stefan  Andersson  (M),  Solveig  Agnevik  (C),  Janet  Åkesson  (S),

Hans  Sjögren  (S), Åke  Karlsson  (M)

Göran  Karlsson  (S) ersättare  för  Arne  Karlsson  (S)

Åke  Sandberg  (M)  ersättare  för  Jan Hallgren  (M)

Övriga  deltagande

Revisorer:  Birgitta  Palmquist  (S), Gunnar  Andersson  (S), Ylwa  Söderström  (M),  Per-
Arne  Löfving  (C),  Agneta  Bergquist  (S)

Johan  Carpholm  (VD,  Boxholms  skogar  AB),  Fg 58

Fredrik Noaksson (VD, AB Boxholmshus/AB Boxholmsteknik), 83 60-62
Deru'iis  Allvin  (VA-/Avfallschef,  AB  Boxholmsteknik),  FS) 61-62

Fredrik  Svaton,  sekreterare

Justerare
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Kf4  58 Dnr  KS 2022/292  434

Information  från  Boxholms  skogar  AB  och länsstyrelsen  angående

skarven

VD  Johan Carpholm  från  Boxholms  skogar  AB  informerar  angående skarveni
Boxholms  kornrnun.

Justerare Utdragsbestyrkande
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2022-09-19

Kf  5 59 Dnr  KS  2021/238  430

Medborgarförslag  angående  Skarv  iBoxholms  kommuns  sjöar.

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Gunnar  Andersson  har  inlämnat  ett medborgar:förslag  och  deru'ia  har  remitterats  till

kornmunstyrelsen  för  beredning.

Medborgarförslaget  anger  att frågan  om  skarven  och  dess negativa  påverkan  på mil-

jön  och  fiskebeståndet  inte  enbart  är ett problem  för  den  enskilda  vattenvårdsägaren

eller  fiskare.  Problemet  =  även  en politisk  angelägenhet.  Medborgarförslaget  nämner

särskilt  sjön  Somrnen  och  Ojarn  som  påverkats  av skarven.  Gunnar  Andersson  före-

slår  att kornrnunen  skyndsamt  och  aktivt  medverkar  för  en kra:ttig  minskning  för  att

begränsa  Skarv  i sjöar  inom  Boxholms  kommun  och  att  påverkar  naturvårdsverket  så

att Skarven  fortsättningsvis  inte  blir  fridlyst.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  har  irföämtat  yttrande  från  miljökontoret  som  anger  att  en stor  del  av

ansvaret  för  förvaltningen  av skarv  är delegerad  från  Naturvårdsverket  till  Länssty-

relserna.  Detta  för  att  förvaltningen  ska genomföras  mer  regionalt,  där  lokalkännedo-

men  är större.  Länsstyrelsen  Ostergötland  har  efter  en remittering  till  berörda  (bland

annat  Miljönämnden)  beslutat  om  en regional  plan  för  förvaltningen  av skarviOs-

tergötland.

Syftet  med  planen  är att  ge Länsstyrelsen  stöd  i förvaltningen  av skarv,  men  den  ska

även  vara  en vägledning  till  alla  sarnhällsintressen  som  berörs  av skarven.

Mi5önämndens .ställde sig i remissvaret på föreslagen förvaltningsplan tveksam till
åtgärdernas  effekt  på artens  popu1ationsutveckling  och  ansåg  att planen  behövde  för-

tydligas  med  tydliga  mål.  Miljökontoret  anger  vidare  att det  är möjligt  att  bedriva

skyddsjakt  på skarv,  efter  beslut  från  länsstyrelsen.  Skyddsjakten  bör  utföras  av inne-

havare  av licens  för  yrkesfiske  och  jakträttsinnehavare  på platsen.

Genom  remitterad  plan  från  Länsstyrelsen  har  kornmunen,  genom  Miljönämnden,

haft  möjlighet  att  yttra  sig och  nuvarande  plan  gäller  fram  till  år 2027.  Medborgarför-

slaget  föreslår  att det  är naturvårdsverket  som  skall  påverkas  av kommunen,  men  det

är ihuvudsak  länsstyrelsen  som  hanterar  förvaltningen  av skarv  i Ostergötland.  Skar-

ven  är fridlyst  enligt  EU:s  fägelskyddsdirektiv  men  skyddsjakt  är tillåtet.

Det  är enskild  markägare/jakträttsinnehavare  som  äger  frågan  om  skyddsjakt  skall

bedrivas  på områden  med  skarv,  inte  kornmunen.  Det  förefaller  därför  oklart  hur

kommunen  skyndsamt  och  aktivt  kan  medverka  till  kraftig  minskning  av skarven.

Alla  vilda  fäglar  i Sverige  är fridlysta  enligt  EU:s  artskyddsdirektiv  och  Sveriges  art-

skyddsförordning.  Förordningen  grundar  sig  på  EU:s  lagsti:ttning,  internationella

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

överenskommelser  samt  Svenska  fridlysningsregler.  EU-domstolen  har  under  2022

skärpt  regelverket  för  Sverige  gäIlande  tillämpning  av fridlysning  om  alIa  vilda  fåg-

lar.

Förvaltningen  har  förståelse  för  att skarven  kan  upplevas  som  ett allvarligt  problem

för  drabbade  men  ser tyvärr  inte  att det  är en kornmunal  fråga  att skyndsamt  och  ak-

tivt  medverka  till  en kraftig  minskning  av skarven.  Ansvaret  är hos  länsstyrelsen  och

det  kornmunen  kan  utgå  från  är den  förvaltningsplan  som  är framtagen  för  skarven.

Det  är dock  viktigt  med  en öppen  dialog  framöver  om  frågan  aktualiseras  på nytt,  ex-

empelvis  som  situationen  blir  ohållbar  angående  skarven.

Förvaltningen  föreslår  att  medborgarförslaget  avslås.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Yttrande  från  miljökontoret

Regional  plan  för  förvaltning  av skarv  i Östergötland

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfu»mäktige  besluta

att  avslå  medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  avslå  medborgarförslaget.

Beslut  till:

Gunnar  Andersson

Akt

Justerare
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Kf  g 60 Dnr  KS  2022/293  000

Information  från  AB  Boxholmshus

VD  Fredrik  Noaksson  informerar  om  verksamheten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  j61 Dnr  KS  2022/269  406

Förslag  till  höjning  av  renhållningstaxan

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

AB  Boxholmsteknik  har  behov  av att behöva  justera  taxan  för  att  klara  åtagandet

samt  för  att  bibehålla  verksamlieten  självfinansierad.

Under  de senaste  åren  har  driftkostnaderna  vid  avloppsreningsverket  i Boxholm  ökat

avseende  slarnhantering.  Noteras  kan  även  att  drivmedelspriserna  rnm  ökat  vilket  på-

verkar  kostnaderna  avseende  slamhantering  i verksamheten.

AB  Boxholmteknik  föreslår  ny  renhållningstaxa.

Förvaltningens  ståndpunkt

AB  Boxholmsteknik  har  framfört:  Föreligger  ett behov  av att  taxan  justeras  för  att få

full  kostnadstäckning  för  de ökade  kostnaderna.

Förvaltningen  ställer  sig bakom  ståndpunkten  från  AB  Boxholmsteknik  och  förslaget

på ny  rerföållningstaxa.

Finansiering

Rerföållningstaxan  är specificerad  med  bland  annat  tömningsavgifter  för  slambrunn

och  slutna  tankar,  sarnt  fast  avgi:tt  för  latrinkärl  och  extra  tömning  av sopkärl.

Att  rerföållningstaxan  höjs  enligt  bifogat  underlag  avseende  de olika  taxereglerade

tjänstema.

Förvaltningens  förslag  till  bes}ut

att  anta  förslaget  om  ny  renhållningstaxa,

att  nya  rerföållningstaxan  ska gälla  från  och  med  2022-10-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  AB  Boxholmsteknik

Renhållningstaxa

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  förslaget  om  ny  rerföållningstaxa,

att  nya  rerföållningstaxan  ska gälla  från  och  med  2022-10-01.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

VD  Fredrik  Noaksson  och  VA-/Avfallschef  Dennis  AlIvin  :föredrar  ärendet.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  anta  förslaget  om  ny  rerföållningstaxa,

att  nya  renhållningstaxan  ska  gälla  från  och  med  2022-10-01.

Beslut  till:

VD,  AB  Boxholmsteknik

Kornmundirektör

Författningssamling

Akt

Justerare
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Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  j62

Förslag  till  nödvattenplan

Dnr  KS  2022/270  340

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

I lagen  om  allmänna  vattentjänster  (LAV  2006:412)  fastställs  att  ansvaret  för  att  in-

vånarna  tillhandahålles  dricksvatten  åvilar  den  enskilda  kornrnunen.

Ansvar  ligger  på kornmunen  även  om  all  dricksvattenförsörjning  sköts  av AB  Box-

holmsteknik,  på uppdrag  av kornmunen.

I händelse  av dricksvattenkris  med  behov  av nödvattenförsörjning  är det den  drab-

bade  kornmunen  som  ansvarar,  (enligt  socialtjänstlagen),  dvs att invånare  som  inte

kan  ta sig  till  utskänkningsplatserna  ändå  får  tillgång  till  dricksvatten.  Den  enskilde

kommuninvånaren  samt  företagen  har  också  ett  ansvar  att  förbereda  sig  inför  en kris-

situation.

Erfarerföeter  från  tidigare  händelser  och  övningar  visar  att en krissituation  med

dricksvattenbrist  kan  påverka  hela  eller  delar  av samhället.  Vidare  visar  tidigare  erfa-

rerföeter  att det  förberedande  planeringsarbetet  är en förutsättning  för  en framgångs-

rik  hantering  av en situation  med  drickvattenbrist.

AB  Boxholmteknik  har  tagit  fram  ett  förslag  på  nödvattenplan  att beslutas  av kom-

munfiillmäktige.

På grund  av säkerhetsskäl  är vissa  känsliga  uppgifter  i den  allmäru'ia  versionen  av

nödvattenplanen  maskerade.  Det  är den  versionen  som  bifogas  ärendet.

Förvaltningens  ståndpunkt

AB  Boxholmsteknik  har  framfört:  Sy'ftet  med  nödvattenplanen  för  Boxholm  kom-

mun  är att  vid  samhällsstörning  säkerställa  dricksvattenförsörjningen  i de delar  av

kommunen  som  försörjs  av den allmänna  dricksvattenanläggningen.

Nödvattenplanen  är en grund  för  informationshämtning  satnt  handledande  när  det

gäller  att hantera  samhällsstörningar  i Boxholm  kornmunala  dricksvattenproduktion.

Den  ska även  klargöra  ansvarsornråden  och  arbetsfördelning  mellan  de olika  aktö-

rerna.

Förvaltningen  ställer  sig bakom  ståndpunkten  från  AB  Boxholmsteknik  och  förslaget

på nödvattenplan.

Finansiering

I nuläget  finns  en grundberedskap  i kommunen  för  att  hantera  händelser  samt  där  ut-

delning  av nödvatten  kan  ske. Kostnaden  för  grundberedskapen  är en löpande  kost-

nad  som  hanteras  inam  AB  Boxholmsteknik.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-19

För  att leva  upp  till  Boxholms  kornrnuns  nödvattenplan  krävs  ytterligare  investe-

ringarinödvattenutrustning  samt  utbildning.  Delar  av investeringen  belastar  Va-kol-

lektivet  och  finansieras  via  Va-taxan.  För  år 2023'kommer  150  tkr  avsättas  för  inköp

av nödvatteriutrustning.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  förslag  till  nödvattenplan,

att  uppdra  åt AB  Boxholmsteknik  att  samordna  och  arbeta  vidare  med  och  skapa

samarbeten/rutiner  med  närliggande  kornmuner  för  att  underlätta  arbetet  vid  vatten-

brist.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  AB  Boxholmsteknik

Nödvattenplan  (allmän  version  -  maskerad)

Bilagor  - kartor:  Strålsnäs,  Boxholm,  Malexander

Kommunstyrelsen  beslutar  r6reslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  :förslag  till  nödvattenplan,

att  uppdra  åt AB  Boxholmsteknik  att  samordna  och  arbeta  vidare  med  och  skapa

samarbeten/rutiner  med  närliggande  kornmuner  för  att  underlätta  arbetet  vid  vatten-

brist.

VD  Fredrik  Noaksson  och  VA-/Avfallschef  Dennis  Allvin  föredrar  ärendet.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  anta  förslag  till  nödvattenplan,

att  uppdra  åt AB  Boxholmsteknik  att  samordna  och  arbeta  vidare  med  och  skapa

samarbeten/rutiner  med  närliggande  kornmuner  för  att  underlätta  arbetet  vid  vatten-

brist.

Beslut  till:

VD, AB Boxholmst@knik
Kommundirektör

Författningssamling

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 63 Dnr  KS  2022/284  001

Överenskommelse  med  anledning  av  Kinda  kommuns  utträde  ur

kommunalförbundet  ITSAM

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kinda  kommun  fattade  under  hösten  2019,  genom  sitt  kommunfullmäktige,  inrikt-

ningsbeslut  om  att  lämna  Kornmunalförbundet  ITSAM  och  istället  övergå  till  IT-drift

med  eget  huvudmannaskap.  ITSAM  och  samtliga  medlemskornmuner  har  diskuterat

principerna  för  Kindas  utträde  ur  ITSAM.

På uppdrag  av ITSAM:s  direktion  och  tillsammans  med  representanter  från  Kinda

har  ett  avtalsarbete  genomförts  avseende  Kinda  kornmuns  utträde  ur kornmunalför-

bundet  ITSAM.  I arbetet  har  utöver  ITSAM  och  Kinda  kommun  kornrnundirektö-

rerna  i Åtvidabergs  och  Ödeshögs  kornmuner  deltagit  i arbetet.

Arbetet  har  resulterat  i två  dokument  varav  det  ena är ett  utträdesavtal  som  reglerar

förhållandet  mellan  ITSAM  och  Kinda  kornmun  och  tecknas  av dessa  parter,  och  det

andra  en överenskommelse  om  utträdet  mellan  samtliga  medlemskornmuner  (där  IT-

SAM  inte  är en part).

Överenskornmelsen  reglerar  ihuvudsak  hanteringen  av det gemensamma  borgensåta-

gandet,  vilket  iru'iebär  att de kvarvarande  medlemskornmunerna  i ITSAM  säkrar  att

Kindas  kommun  frisläpps  från  sin  del  i borgensåtagandet.  Utträdesavtalet  reglerar  ut-

trädestidpunkt,  ansvar  och  principer  för  utträdet  och  utträdesperioden,  utträdespro-

jektet  samt  ekonomiska  frågor  med  mera.

Förslagen  skickades  på  remiss  till  samtliga  sex medlemskornmuner  som  ställde  sig

bakom  förslagen  till  överenskomn'ielse  och  utträdesavtal.  Efter  remissrundan  gjordes

några  redaktionella  förändringaritexten  av utträdesavtalet  som  gäller  befogenhet  vid

ersättare  ieskaleringsforum  i punkt  13.3  samt  13.4,  och  ivillkoret  för  avtalets  giltig-

het  avseende  när  det  senast  måste  godkännas  av medlemskommunernas  fullmäktigen

ipunkt  5,1,1 (se protokoll  från  direktionen).  Motsvarande  förändring  görs  även  i

Overenskommelsens  punkt  5.1.1.  Dessa  förändringar  godkändes  erföälligt  av Kom-

munalförbundet  ITSAM:s  direktion.

Efter  att samtliga  komrnuner  godkänt  överenskommelsen  (och  därigenom  avtalet)  så

ska Kinda  kommun  inom  fyra  veckor  formellt  begära  utträde  ur  ITSAM.  Därefter  är

målsättningen  att utträdeskriterierna  ska  vara  uppfyllda  inom  18 månader  och  att

Kinda  kommun  därmed  kan  utträda  ur förbundet.  Med  anledning  av att  beslutspro-

cessernaikommunerna  kommit  olika  långt  så kan  det  innebära  att  tiden  för  ikramrä-

dande  förskjuts  något  jämfört  med  texten  i avtalsförslagen.  För  att  irite  innebära  nå-

gon  förlängd  process  föreslås  kornrnunstyrelsen  få godkänna  redaktionella  juste-

ringar,  Lämpligtvis  görs  det  genom  ett ordförandebeslut  i sarnband  med  underteck-

nande  av avtalet  om  inte  det  passar  att behandlas  vid  något  av kornrnunstyrelsens  or-

dinarie  samrnanträden.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOtMS  KOMMUN

Kornrnunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Föt'valtningens  ståndpunkt

Att  kommunfullmäktige  bör  godkänna  överenskornmelsen  om  Kinda  komrnuns  ut-

träde.

Finansiering

Genomförandet  av utträdet  kan  få ekonomisk  effekt  på Boxholms  kornmun  genom

att en del  av de fasta  kostnader  som  tidigare  delats  mellan  sex medlemskomrnuner  nu

ska delas  mellan  fem  kornmuner.  Det  återstår  ett  arbete  inom  ITSAM  för  att Se Om

verksarnheten  kan  effektiviseras  för  att  täcka  den  ökade  kostnaden  irelation  till  kom-

munernas  ambitionsnivå  eller  om  det kommer  att resultera  i ett större  förlusttäck-

ningsbidrag.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  kornmunfullmäktige  godkänner  överenskornmelsen  mellan  medlemskommunerna

som  reglerar  mellanhavandena  med  anledning  av Kinda  kommuns  utträde.  Genom  att

kommunfullmäktige  godkänner  överenskornmelsen  har  kommunfullmäktige  också,

genom  punkt  3 i överenskommelsen,  godkänt  utträdesavtalet,

att  komrnunfullmäktige  uppdrar  till  kommunstyrelsens  ordförande  Claes  Sjökvist  (S)

att  teckna  överenskommelsen,

att  ovanstående  beslut  gäller  under  förutsättning  att samtliga  sex medlemskomrnuner

fattar  likalydande  beslut,

att  kornmunfullmäktige  uppdrar  till  kommunstyrelsen  att godkäru'ia  redaktionella  ju-

steringar  av överenskomrnelsen  samt  avtalet  exempelvis  med  anledning  av ändring

av datum  beroende  på beslutsprocesserna  i övriga  medlemskommuner.

Beslutsunderlag

Utkast  Overenskommelse  mellan  medlemskornmunerna  i ITSAM  avseende  Kindas

utträde

Utkast  Utträdesavtal  mellan  ITSAM  och  Kinda  kommun

Protokollsutdrag  fråp  Kornmunalförbundet  ITSAM:s  direktion

Justerare

/t:}3ra) .4a"/  tZ( 5'

Utdragsbestyrkande
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BOXHOI,MS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkäru'ia  överenskommelsen  mellan  medlemskomrnunerna  som  reglerar  mellan-

havandena  med  anledning  av Kinda  kommuns  utträde.  Genom  att  kommunfullmäk-

tige  godkänner  överenskornmelsen  har  kornmunfullmäktige  också,  genom  punkt  3 i

överenskommelsen,  godkänt  utträdesavtalet,

att  uppdra  till  kornmunstyrelsens  ordförande  Claes  Sjökvist  (S) att  teckna  överens-

kornmelsen,

att  ovanstående  beslut  gäller  under  förutsättning  att samtliga  sex medlemskommuner

fattar  likalydande  beslut,

att  uppdra  till  kornmunstyrelsen  att godkänna  redaktionella  justeringar  av överens-

kornmelsen  samt  avtalet  exempelvis  med  anledning  av ändring  av datum  beroende  på

beslutsprocesserna  i övriga  medlemskommuner.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  överenskornmelsen  mellan  medlemskornmunerna  som  reglerar  mellan-

havandena  med  anledning  av Kinda  kornrnuns  utträde.  Genom  att  kommunfullmäk-

tige  godkänner  överenskommelsen  har  komrnunfullmäktige  också,  genom  punkt  3 i

överenskornmelsen,  godkänt  utträdesavtalet,

att  uppdra  till  kommunstyrelsens  ordförande  Claes  Sjökvist  (S) att  teckna  överens-

kornrnelsen,

att  ovanstående  beslut  gäller  under  förutsättning  att samtliga  sex medlemskornmuner

fattar  likalydande  beslut,

att  uppdra  till  kommunstyrelsen  att godkänna  redaktionella  justeringar  av överens-

kommelsen  samt  avtalet  exempelvis  med  anledning  av ändring  av datum  beroende  på

beslutsprocesserna  i övriga  medlemskommuner.

Beslut  till:

Kornmunalförbundet  ITSAM

Övriga  medlemskomtnuner

Akt

Justerare

A.R. ;:k.'< ffeS
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 64 Dnr  KS  2022/286  00I

Samverkansavtal  och  reglemente  för  överförmyndarnämnden

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Boxholms  kornmun  samarbetar  med  överförmyndarnämnden  iMotala  där  överför-

myndaren  iBoxholms  kornmun  delegerar  vissa  arbetsuppgi:[ter  till  överförmyndar-

kansliet  i Motala.  Nästa  steg i samarbetet  är att godkänna  ett  gemensamt  sarnverkans-

avtal  och  reglemente  med  Overförmyndarnämnden  i Motala  och  övriga  deltagande

kommuner,  att gälla  från  och  med  2023-01-01.  Boxholms  komrnuns  deltagande  har

varit  på rerniss.

Kornmunfullmäktige skall enligt förslaget vä5a l ledamot samt 1 ersättare i överför-
myndarnämnden  till  nya  mandatperioden.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  kommunfullmäktige  bör  godkänna  föreslaget  samverkansavtal  och  reglemente,

att gälla  från  och  med  2023-01-01.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  sarnverkan  i gemensam  överförn'iyndarnämnd  utökas  med  ytterligare  en kommun,

Boxholms  kornmun,  från  och  med  1 januari  2023,

att  upprättat  förslag  till  samverkansavtal  mellan  Motala,  Mjölby,  Vadstena,  Boxholm

och  Odeshög  godkäru'is,

att  upprättat  förslag  till  reglemente  för  den  gemensamma  överförnnyndarnämnden

godkänns,

att  nytt  avtal  och  reglemente  träder  ikraft  den 1 januari  2023  och  tidigare  avtal  för

nämnden  tecknat  2014  samt  tillägg  till  avtal  tecknat  2016  och  reglemente  upphör  att

gälla  från  och  med  31 december  2022.

Beslutsunderlag

Sarnmanträdesprotokoll  överförmyndarnämnden  g77/2022-08-16
Avtal  om  samverkan

Reglemente

Remiss  Motala

Remiss  Mjölby

Justerare

<'SVi3/: ':f"}C5
Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

Remiss  Vadstena

Remiss  Ödeshög

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  samverkan  i gemensam  överförmyndarnämnd  utökas med ytterligare  en kommun,
BoxhoIms  kornmun,  från  och med I januari  2023,

att  upprättat  förslag  till  samverkansavtal  mellan  Motala,  Mjölby,  Vadstena,  Boxholm
och Odeshög  godkänns,

att  upprättat  förslag  till  reglemente  för  den gemensamma  överförmyndarnämnden
godkänns,

att  nytt  avtal  och reglemente  träder  i kraft  den 1 januari  2023 och tidigare  avtal  för

nämnden  tecknat  2014 samt tillägg  till  avtal  tecknat  2016 och reglemente  upphör  att

gälla  från  och med  31 december  2022.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  samverkan  i gemensam  överförnnyndarnämnd  utökas med ytterligare  en kommun,
Boxholms  kommun,  från  och med 1 januari  2023,

att  upprättat  förslag  till  samverkansavtal  mellan  Motala,  Mjölby,  Vadstena,  Boxholm

och Odeshög  godkänns,

att  upprättat  förslag  till  reglemente  för  den gemensarnma  överförmyndarnämnden
godkänns,

att  nytt  avtal och reglemente  träder  i kraft  den 1 januari  2023 och tidigare  avtal  för

nämnden  tecknat  2014 samt tillägg  till  avtal  tecknat  2016 och reglemente  upphör  att

gälla  från  och med  31 december  2022.

Beslut  till:

Överförmyndarnämnden  Motala

Mjölby  kommun

Vadstena  komrnun

Ödeshög  kornmun

Linda  Hammarström

Författningssamling

Akt

Justerare

,,&k 8tS
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-09-19

Kf  g 65

Revisorernas  budget  2023

Dnr  KS  2022/264  041

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kommunens  revisorer  har  begärt  ett  ökat  anslag  till  budgeten  år 2023  med  75 000  kr

enligt  inkommen  handling,  2022-07-01  (Dnr  2022.264.041).  Revisorerna  begär  där-

med  att totalbudgeten  uppgår  till  650  000 kr.

Anledningen  till  begäran  om  ökat  anslag  är kostnader  som  uppstår  på grund  av  ny

mandatperiod  med  dubbla  revisionsgrupper  under  4 månader  samt  utbildningar.

Enligt  kornmunfullmäktiges  arbetsordning  är det  presidiet  som  bereder  revisorernas

budget (Beredning av revisorernas budget, 83 38).

Presidiets  ståndpunkt

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kornmunfullmäktige besluta att bevi5a be-
gäran  om  ökat  anslag  med  75 000  kr  och  att  totalbudgeten  därmed  uppgår  till  650

OOO kr  för  år 2023.

Detta  eventuellt  ökade  anslag  med  75 000  kr  skall  enbart  vara  aktuellt  för  år 2023

och  denna  kompensation  bör  sedan  tas bort  från  budgeten  år 2024.

Finansiering

Verksamhet12010,  ansvar  4000,  budget  2023

Presidiets  förslag  till  beslut

att  revisorernas  totalbudget  uppgår  till  650  000  kr  för  år 2023,

att  kompensationen  för  ny  mandatperiod  tas bort  i budgeten  för  år 2024.

Beslutsunderlag

Begäran  om  anslag  från  revisionen

Förslag  budget  från  presidiet

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMÅNTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunfullmäktige  beslutar

att  revisorernas  totalbudget  uppgår  tiIl  650 000  kr  för  år 2023,

att  kompensationen  för  ny mandatperiod  tas bort  i budgeten  för  år 2024.

Beslut  till:

Revisorerna

Ekonomierföeten

Komrnundirektör

Akt

Justerare
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Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  g 66 Dnr  KS  2022/205  623

Riktlinjer  gällande  resebidrag  för  elever  i gymnasieskolan  och  gym-

nasiesärskolan

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

I Boxholms  kornmun  kan  ungdomar  som  läser  vid  gymnasieskola  eller  gymnasie-

särskola  ansöka  om  resebidrag  som  kompletterar,  alternativt  ersätter,  läsårsbiljett  hos

Ostgötatrafiken.  De  riktlinjer  som  tidigare  har  funnits  behöver  uppdateras  för  att sä-

kerställa  att det sker  en objektiv  och  rättvis  bedömning  av de ansökningar  som  kom-

mer  in till  barn-  och  utbildningsförvaltningen.  I riktlinjerna  är även  milersättningen

ändrad  beträffande  anslutningsresor,  från  5 kronor  till  10 kronor  per  mil  då den  tidi-

gare  ersättningen  baserades  på ett  mycket  lägre  bränslepris.  Vi  har  även  fastställt  ett

maxbelopp  per  läsår  som  motsvarar  1/10  av prisbasbeloppet.

Förvaltningens  ståndpunkt

Barn-  och  utbildningsförvaltningen  föreslår  kornmunfullmäktige  att  besluta  att  de

nya  riktlinjerna  beträffande  resebidrag  ska  antas  för  att säkerställa  att  elever  som  sö-

ker  resebidrag  får  en rättvis  och  objektiv  bedömning  av sina  ansökningar.  Vi  föreslår

även  att  kornrnunfullmäktige  godkänner  den  nya  milersättningen  vid  anslutningsresor

då denna  bättre  stämmer  överens  med  dagens  bränslepris.

Finansiering

Kostnad  för  resebidrag  belastar  verksamhet  45010,  gymnasieskola,  samt  45030,

gymnasiesärskola.  Kostnaden  ryms  inom  befintlig  budget.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  riktlinjer  för  resebidrag  från  och  med  läsåret  2022/2023,

att  anta  milersättningen  om 10 kronor  per  mil  med  en maxgräns  på 1/10  av aktuellt

prisbasbelopp  per  läsår  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Beslutsunderlag

Blankett  samt  riktlinjer  för  ansökan  om  resebidrag.

Kommunstyrelsen  beslutar  föres}å  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  riktlinjer  för  resebidrag  från  och  med  läsåret  2022/2023,

att  anta  milersättningen  om 10 kronor  per  mil  med  en maxgräns  på 1/10  av aktuellt

prisbasbelopp  per  läsår  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Justerare

AT"-' rå7C11':)»

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullrtäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunful1mäktige  beslutar

att  anta  riktlinjer  :för resebidrag  från  och  med  läsåret  2022/2023,

att  anta  milersättningen  om IO kronor  per  mil  med  en maxgräns  på 1/10  av aktuellt

prisbasbelopp  per  läsår  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Beslut  till:

Skolchef

Studie-  och  yrkesvägledare

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommun:tullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 67 Dnr  KS  2022/206  623

Riktlinjer  beträffande  inackorderingstillägg

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

I Boxholms  kornmun  kan  ungdomar  som  läser  vid  en gymnasieskola  eller  gymnasie-

särskola  ansöka  om  inackorderingsti1lägg  för  boende  på skolort  när  res-  samt  skoltid

överstiger  Il  timmar/dag.  Vi  har  sett  att de riktlinjer  som  fastställdes  av barn-  och  ut-

bildningsnämnden  2012  behöver  revideras  för  att bli  tydligare.  Det  är viktigt  att  ha

tydliga  riktlinjer  för  att säkerställa  att  det sker  en objektiv  och  rättvis  bedömning  av

de ansökningar  som  kornmer  in  till  barn-  och  utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Bann-  och  utbildningsförva1tningen  föreslår  kornmunfullmäktige  att besluta  att de

nya  riktlinjerna  beträffande  inackorderingstillägg  ska antas  för  att  säkerställa  att ele-

ver  som  söker  inackorderingsti11ägg  får  en rättvis  och  objektiv  bedömning  av sina  an-

,sökningar. Självklart fö5s de bestämrnelser som återfinns iskollagen 15 kap 32 fl
gällande elever i gymnasieskolan samt i18 kapitlet 32 83 för elever inom gymnasie-
särskolan.

Finansiering

Kostnad  för  inackorderingsti1lägg  belastar  verksamhet  45010,  gymnasieskola,  samt

45030,  gymnasiesärskola.  Arendet  ryms  inom  befintlig  budget.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  nya  riktlinjer  för  inackorderingstillägg  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Beslutsunderlag

Blankett  samt  riktlinjer  för  ansökan  om  inackorderingstillägg

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  nya  riktlinjer  för  inackorderingstil1ägg  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  anta  nya  riktlinjer  för  inackorderingstillägg  från  och  med  läsåret  2022/2023.

Beslut  till:

Skolchef

Studie-  och  yrkesvägledare

Akt

Justerare
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Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf5 68 Dnr  KS 2022/183  009

Riktlinje  - Ekonomiskt  bistånd

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Efter  omorganisation  av socialkontoret  planerades  det att upprätta  nya riktlinjer  för
ekonomiskt  bistånd  då de tidigare  var inaktuella.  Riktlinje  daterad  2010-10-01  är

uppdaterad  och rättad  och behöver  antas i den nya formen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Syftet  med riktlinjerna  är att säkerställa  likabehandlingen  och rättssäkerheten  ihand-

läggningen  av ekonomiskt  bistånd.  Riktlinjerna  ska ge stöd och vägledning  för  arbe-

tet samt att den sökandens  ärende i kommunen  blir  behandlat  rättssäkert  vad  gäller

bidragsnivå  och förutsättningar  för rätten  till  ekonomiskt  bistånd.  Utredningar  om

ekonomiskt  bistånd  ska genomföras  med ett barnrättsperspektiv  för  att säkerställa  att

barn får sina rättigheter  tillgodosedda.  Det är särskilt  viktigt  vid  ett långvarigt  bi-
ståndsbehov.  När  ett beslut  kan få påtagliga  konsekvenser  för  ett barn ska  en barn-

konsekvensanalys  göras, där det framgår  hur  barnets  behov  tillgodoses.

Finansiering

Arendet  ryms  inom  befintlig  budget.

Förvaltningens  f?irslag  till  beslut

att  kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  fastställa  riktlinjer  för  ekonomiskt
bistånd  med tillämning  från  2022-04-11.

Beslutsunderlag

Riktlinje  för ekonomiskt  bistånd,  daterad 2022-04-11

Kommunstyre}sen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  fastställa  riktlinjer  för  ekonomiskt  bistånd  med tillämpning  från  2022-04-11.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  fastställa  riktlinjer  för  ekonomiskt  bistånd  med tillämpning  från  2022-04-11.

Beslut  till:

Socialchef

Författningssamling

Akt

Jiisterare

[lasi<' <å)}]  RcS
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 69 Dnr  KS 2022/131041

Kommunalförbundet  Itsam  - Årsredovisning  2021.

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kornrnunalförbundet  Itsam's  resultat  uppgår  till  2 729  tkr.

Utdrag  ur revisionsberättelsen:

"Vår  övergripande  bedömning  är att direktionen  har  bedrivit  sin  verksamhet  på ett

ändamålsenligt  och  ekonomiskt  tillfredställande  sätt.

Direktionen  har  beslutat  om  mål  för  verksamheten  vilka  ska  bidra  till  en god  ekono-

misk  hushållning.  Vi  bedömer  att årets  resultat  utifrån  årsredovisningens  återrappor-

tering  är förenligt  med  fastställt  mål  för  god  ekonomisk  hushållning  i det finansiella

perspektivet.  Vi  bedömer,  utifrån  årsredovisningens  återrapportering,  att verksarnhe-

tens  utfall  delvis  är förenligt  med  fastställda  verksamhetsmål.

Vi  bedömer  att  årsredovisningen  i allt  väsentligt  redogör  för  utfallet  av verksarnhe-

ten,  verksarnhetens  finansiering  och  den ekonomiska  ställningen.  Förbundet  lever

upp  till  komrnunallagens  krav  på en ekonomi  i balans  och  balanskravet  uppfylls.  Vi

bedömer  att förvaltningsberättelsen  iru'iehåller  den  information  som  ska ingå  enligt

lag om  kornmunal  redovisning  och  god  redovisningssed.

Utifrån  vår  samlade  bedömning  av direktionens  arbete  under  år 2021  och  genom-

förda  granskningar  rekornmenderar  vi  kommunfullmäktige  enligt  nedan:

* Vi  tillstyrker  att direktionen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för

verksarnhetsåret  2021.

ii Vi  tillstyrker  att kommunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021

godkänns.

Revisionen  vill  också  framföra  sin  oro  över  vad  Kinda  kommuns  eventuella  utträde

kornmer  att iru'iebära  för  förbundets  framtid."

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  ansluter  sig till  revisionens  bedömning.

Finansiering

Justerare

AK'. t':(oL' 2%',",")

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdattim

2022-09-19

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  direktionen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för  verksamhetså

ret  2021,

att  kornmunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021  godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning  2021

Revisionsberättelse  2021

Granskning  av årsredovisning  2021

Rapport  - God  ekonomisk  hushållning

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  direktionen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för  verksanföetså-

ret  2021,

att  kornmunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021  godkänns.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  direktionen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för  verksamhets-

året  2021,

att  kommunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021  godkänns.

Beslut  till:

Kommunalförbundet  ITSAM

Kommundirektör

Akt

Jiisterare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  j70 Dnr  KS  2022/196  042

Samordningsförbundet  Västra  Östergötlands  årsredovisning  2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Resultatet  för  år 2021  uppgår  ti111020  836  kr. Budgetramen  var  14 932 000  kr.

Under  2021 har  334  deltagare  fått  del  av förbundets  individinriktade  insatser.  De

strukturövergripande  insatserna  (kompetensutveck1ing/verksamhets-  och  metodut-

veckling  mrn.)  har  under  året  engagerat  1559  deltagare.

Revisorerna  tillstyrker  att  styrelsen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfri-

het.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att godkäru'ia  årsredovisningen  samt  att  bevilja  styrel-

sen samt  dess enskilda  ledamöter  ansvarsfrihet.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  årsredovisningen  2021 i Samordningsförbundet  Västra  Östergötland,

att  styrelsen  och  dess enskilda  ledamöter  i Samordningsförbundet  Västra  Östergöt-

land bevi5as ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Årsredovisning  2021

Revisionsberättelse  2021

Granskning  av årsredovisning  2021

Styrelseprotokoll

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  årsredovisningen  2021 i Samordningsförbundet  Västra  Ostergötland,

att  styrelsen  och  dess enskilda  ledamöter  i Samordningsförbundet  Västra  Östergöt-

land  beviljas  ansvarsfrihet  :för verksamhetsåret  2021.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkäru'ia  årsredovisningen  2021  i Samordningsförbundet  Västa  Östergötland,

att  styrelsen  och  dess enskilda  ledamöter  i Samordningsförbundet  Västra

Ostergötland bevi5as ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut  till:

Samordningsförbundet  Västra  Östergötland

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  g 71 Dnr  KS 2022/187  107

Årsbokslut  Stiftelsen  Syskonen  Holmqvists  minnesfond

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Årsbokslutet  för  Stiftelsen  SyskonenHolmqvists  minnesfond  är klart  för  redovis-
ningsåret  2021-01-01-  2021-12-31.  Granskning  har gjorts  av för  sti:ttelsen vald  revi-

sor.  Årets  resultat  uppgår  till  219 859 kronor  varav  orealiserade  vinster  är 189182
kronor.  Utdelning  för  året 2021 kornmer  att kunna  ske i enlighet  med stipulerade  vill-

kor  med  24 542 kronor.  Det  fria  egna kapitalet  uppgår  till  125 331 kronor.

Förvaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Påverkas  ej

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Syskonen  Holmqvists  minnesfond.

Beslutsunderlag

Bilaga  1-  Årsbokslut  Stiftelsen  Syskonen  Holmqvists  minnesfond
Bilaga  2 -  Revisionsberättelse

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta
att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Syskonen  Holmqvists  minnesfond.

Kommunful}mäktige  beslutar
att  godkänna  årsbokslutet  för Sti:ttelsen  Syskonen  Holmqvists  minnesfond.

Beslut  till:

Ekonomichef

Akt

Justerare

A}a';. .<".!Ö" :KS

Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  fi 72 Dnr KS 2022/188 107

Årsbokslut  Stiftelsen  Sociala  samfonden  iBoxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Årsbokslutet för  Sti:ttelsen Sociala  sarnfonden  iBoxholms  kornmun  är klart  för  redo-

visningsåret  2021-01-01-  2021-12-31.  Granskning  har  gjorts  av för  stiftelsen  vald

revisor.  Årets  resultat  uppgår  till  40 921 kronor  varav  orealiserade  vinster  är 27 024

kronor.  Utdelning  kornmer  att kunna  ske då det  fria  egna  kapitalet  är positivt  och

uppgår  till  26 409  kronor.

Förvaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Påverkas  ej

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Sociala  samfonden  i Boxholms  kornmun.

Beslutsunderlag

Bilaga  1-  Årsbokslut Stiftelsen  Boxholm  Sociala  samfonden  iBoxholms  kornmun

Bilaga  2 -  Revisionsberättelse

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Sociala  samfonden  i Boxholms  kommun.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Sociala  samfonden  i Boxholms  kornmun.

Beslut  till:

Ekonomichef

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmiu'ifullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf5  73 DnrKS  2022/189  107

Årsbokslut  Stiftelsen  Boxholms  skolors  samfond  iBoxholms  kom-

mun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Årsbokslutet  för Sti:[telsen  Boxholms  skolors  samfond  är klart  för  redovisningsåret

2021-01-01-  2021-12-31.  Granslaiing  har gjorts  av för stiftelsen  vald  revisor.  Årets

resultat  uppgår  till  35 558 kronor  varav  orealiserade  vinster  är 23 499 kronor.  Utdel-
ning  kommer  att kunna  ske då det fria  egna kapitalet  är positivt  och uppgår  till  22
900 kronor.

Förvaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Påverkas  ej

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  årsbokslutet  för Stiftelsen  Boxholms  skolors  samfond.

Beslutsunderlag

Bilagal  -  Årsbokslut  Sti:[telsen  Boxholm  Sociala  samfonden  i Boxholms  kommun

Bilaga  2 -  Revisionsberättelse

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Boxholms  skolors  samfond.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  årsbokslutet  för  Stiftelsen  Boxholms  skolors  samfond.

Beslut  till:

Ekonomichef

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHO[,MS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kfg74 Dnr  KS  2021/324  311

Motion  - ändring  av  hastighetsbegränsningar

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Stefan  Hallin  (SD)  har  inlämnat  en motion  som  föreslår  följande:

Att  uppdra  till  kornmunalrådet  att begära  av trafikverket  att  utreda:

*  Rv.  32 -  gällande  sträckan,  där  anslutning  sker  av Kohltorpsvägen  och

Bruksgatan,  att hastigheten  på denna  sträcka  sänks  från  70 km/tim  till

50 km/tim.

*  Söderleden  -  gällande  sträckan,  där anslutning  sker  av Hjortstigen  och

Rödingvägen,  att  hastigheten  på denna  sträcka  sänks  från  70 km/tim

till  40 lan/tim.

Att  uppdra  till  kornmunalrådet  att begära  av polismyndigheten  att  utreda:

*  Söderleden  -  placering  av trafiksäkerhetskameror.

Förtydligande  har  irföärntats  från  Stefan  Hallin  (SD)  angående  vilka  vägar  som  avses

i motionen.

Yttrande  har  inhämtats  från  Samhäl1sbyggnadsförva1tningen  som  föreslår  att LOTS-

gruppen  ges uppdraget  av kommunstyrelsen  att utreda  föreslagna  åtgärder  för  att

skapa  ett underlag  för  en eventuell  begäran  hos Trafikverket  och  Polismyndigheten.

Att  utredningen  även  omfattar  rnätning  av hastigheter  på vissa  sträckor.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  instärnmer  med  motionen  att  det  är viktigt  med  en säker  trafilaniljö

och  att nämnda  sträckor  kan  behövas  ses över  gällande  detta.  Det  är LOTS-gruppen

som  har  att  hantera  beredning  av ärenden  inom  trafiksäkerhet  för  att sedan  föreslå

sarnhällsbyggnadsnämnden.  Sarnhällsbyggnadsnämnden  beslutar  om  begäran  från

berörda  myndigheter.  I motionen  föreslås  att  kommunalrådet  ges uppdraget  att  be-

gära  av trafikverket  och  polismyndigheten  att  utreda.  Tyvärr  anser  förvaltningen  att

motionen därför inte kan bevi5as.

Justerare

A,!,aL a*'a".a' p}C.S
Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-I9

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut
att  avslå motionen,

att  LOTS-gruppen  ges uppdraget  att utreda  och föreslå  Samhällsbyggnadsnämnden
lämpliga  åtgärder  med anledning  av motionen.

Beslutsunderlag

Yttrande  samhä1lsbyggnadsförvaltningen
Motion

Förtydligande  från  Stefan Hallin

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  avslå  motionen,

att  LOTS-gruppen  ges uppdraget  att utreda  och föreslå  Sarnhällsbyggnadsnämnden
lämpliga  åtgärder  med anledning  av motionen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  avslå  motionen,

att  LOTS-gruppen  ges uppdraget  att utreda  och föreslå  Samhäl1sbyggnadsnämnden
lämpliga  åtgärder  med anledning  av motionen.

Beslut  till:

LOTS-gruppen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerare

,@s :yc,"
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  j75 Dnr  KS  2021/276  167

Motion  - tillstånd  för  kameraövervakning  vid  Boxholms  resecent-

rum

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Stefan  .Andersson  (M)  har  inlämnat  en motion  angående  att kameraövervakning  vid

tågstationen borde kunna medföra en tryggare miljö. Motionen  yrkar fö5ande:
att  kommunen  ansöker  om  tillstånd  för  kameraövervakning  vid  Boxholms  resecent-

rum.

Trygghets-  och  säkerhetsenheten  har  yttrat  sig enligt  följande  angående  motionen:

"Motionen  yrkar  på att  kornmunen  ansöker  om  tillstånd  för  kamerabevakning  vid

Boxholms  resecentrum.  År  2020  ändrades  dock  kamerabevakningslagen

(2018:1200),  vilket  innebär  att  stationsområden  är undantagna  tillståndskravet.

Kornmunen  kan  därmed  själv  avgöra  huruvida  de vill  sätta  upp  kameror  på

kornmunal  mark  som  finns  inom  stationsområdet.  Inom  begreppet  stationsområde

inkluderas:

*  Busshållplats

@ Perrong

*  Turu'iel

*  Cykelparkering

Trots undantag skall fortfarande berörda lagar fö5as;
*  Kamerabevala'iingslag  (2018:1200)

*  Dataskyddsförordningen

*  Offentlighet-  och  sekretesslag  (2009:400)

*  Lag(2018:218)medkompletterandebestämmelserti11EU:sdata-

skyddsförordning

Dessa  lagar  ställer  höga  krav  på att  kornrnunen  gjort  bedömningar  och  avvägningar

av att  bevakningsintresset  väger  tyngre  än integritetsintresset.  Det  betyder  att

kommunen  vid  kamerabevakning  i brottsförebyggande  sy:tte behöver  kunna  visa  på

att  platsen  är brottsutsatt  och  att  komrnunen  genom  andra  åtgärder  försökt  åtgärda

problemet.  Lagarna  ställer  också  höga  krav  på att  anpassningar  görs  av

kamerabevakningen  för  att  minska  integritetsintrånget.  Kornmunen  är också  skyldig

att göra  en konsekvensbedömning  utifrån  dataskyddsförordningen.

Justerare
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Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmun'fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Antalet  anmälda  brott  kring  resecentrum  i Boxholm  har  under  de senaste  :tyra  åren

varit  väldigt  lågt.  Under  2020  anmäldes  10 brott,  vilket  var  det  högsta  antalet

anmälda  brott  den  senaste  fyra-årsperioden.  Under  2021 anmäldes  endast  två  brotti

området.  Enkom  brottsstatistiken  bedöms  utifrån  det  ej som  tillräcklig  för  att lagligt

kunna  kamerabevaka  ornrådet,  utan  ytterligare  mätningar  eller  studier  kan  i så fall

ktaäyH5,

Huruvida  kamerabevala'iing  faktiskt  bidrar  till  en minskning  av brott  är svårt  att

fastställa.  Likaså  hunivida  den  upplevda  tryggheten  ökar.  Brå  konstaterar  att  aktiv

kamerabevakning  och  kamerabevakning  tillsammans  med  flera  kompletterande

insatser  sammantaget  gett  brottsförebyggande  effekter,  men  däremot  inte  passiv

kamerabevalaiing  eller  kamerabevakning  som  kompletterats  med  max  1 annan  insats.

Brå  konstaterar  också  att  bevakningen  kan  ge brottsförebyggande  effekter  på:

*  brott  mot  fordon,  egendomsbrott  och  narkotikabrott,  men  inte  på

våldsbrott  och  ordningsstörningar.

*  bilparkeringar  och  i bostadsområden,  men  inte  i centrumkärnor,  kol-

lektivtrafik  eller  särskilda  bostadsområden  med  flerfamiljshus

För  en möjlig  brottsförebyggande  och  trygghetsskapande  effekt  är det  alltså  viktigt  är

att bevakningen  kompletteras  med  ytterligare  åtgärder  och  inte  bara

kamerabevakning.  Däremot  kan  bevisning  av redan  begångna  brott  lättare  säkras

genom  inspelningar,  vilket  i sig skulle  kunna  fungera  brottsavskräckande.

Kamerabevakning  är kostnads-  och  resurskrävande.  Både  utifrån

investeringskostnader  vad  gäller  bevakningssystem  och  kameror  och  den  personella

resurs  som  krävs  för  att hantera  dri'[t  och  underhåll  samt  bildmaterial.  -

Trygghets-  och  säkerhetsenheten  bedömer  att en översyn  av andra  möjliga  åtgärder

kopplat  till  resecentrum  iBoxholm  är att föredra  i detta  skede.  Till  exempel  skulle  en

trygghetsvandring  kunna  genomföras  i området  för  att se över  bl.a.  belysning  och

vegetation.  Finns  det  efter  det  ett fortsatt  önskemål  om  att  installera

kamerabevakning  på Boxholms  resecentrum  rekommenderar  Trygghets-  och

säkerhetsenheten  att det  görs  en mer  omfattande  behovs-  och  kostnadsanalys,  inkl.

trygghetsmätning,  för  att  bedöma  behov,  lagstöd  och  kostnader."

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  ståndpunkt  är att  motionen  lyfter  fram  viktiga  frågor  gällande  trygghe-

ten  iBoxholm  och  att detta  kontinuerligt  behöver  ses över  genom  olika  åtgärder.  Mo-

tionen  föreslår  att  kornrnunen  skall  söka  tillstånd  för  kamerabevakning  vid  tågstatio-

nen,  detta  område  är dock  enligt  yttrandet  från  trygghets-  och  säkerhetserföeten  un-

dantaget  tillståndskravet.  Därmed  anser  förvaltningen  att  motionen  bör  avslås.

Justerare

A,<}, (!,j,;ll., [,ll,t<,,

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Trygghets-  och  säkerhetserföeten  anser  att brottsstatistiken  ej är tillräcklig  för  att  lag-

ligt  kunna  kamerabevaka  området,  och  att därför  ytterligare  mätningar  eller  studier

kan  krävas.  Vidare  föreslås  också  att andra  åtgärder  är att föredra  i nuvarande  skede,

vilket  förvaltningen  instämrner  med.

Förvaltningen  föreslår  att organisation  för  hantering  av kommunens  samverkan  kring

brottsförebyggande  och  trygghetsskapande  arbete  (som  har  ersatt  BRÅ)  tar  upp  de

prob1embeskrivningar  som  finns  imotionen  och  behandlar  dessa  med  lämpliga  åtgär-

der.

Finansiering

Föt'valtningens  förslag  till  beslut

att  avslå  motionen.

Beslutsunderlag

Yttrande  från  Trygghets-  och  säkerhetserföeten

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  avslå  motionen,

att  frågan  ska  utredas  ytterligare.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  avslå  motionen,

att  frågan  ska utredas  ytterligare.

Beslut  till:

Stefan  Andersson

Trygghets-  och  säkerhetserföeten

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande

34



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmun'fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 76 Dnr  KS  2020/261  109

MedborgarförsJag  angående  utsmyckning  av  fasad  på  Folkets  Hus

byggnad

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Gunnar  Andersson  har  inlämnat  ett medborgarförslag  angående  att  Folkets  Hus  fasa-

den  mot  rv. 32 rustas  upp  med  en fasadmålning.  Förslag  på motiv  är exempelvis  nå-

got  som  anknyter  till  Folkets  Hus  rörelsen  eller  ostproduldionen  (Glad  bonde).  Vi-

dare  föreslås  att lokal  konstnär  kan  anlitas  för  uppdraget.

Förvaltningen  har  varit  ikontakt  med  fastighetsägaren,  AB  Boxholmshus,  som  ställer

sig  positiva  till  att  det  uppförs  en målning  på  nämnda  fasad.  AB  Boxholmshus  är

även  positiva  till  att  bekosta  belysning  av målningen  under  förutsättning  att kommu-

nen  bekostar  målningen.  En  kontakt  har  även  tagits  med  ordförande  för  kultur-  och

turismnämnden  som  också  är positiv  till  en målning  på fasaden.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att det  är ett bra  förslag  att det på Folkets  Hus  fasaden

mot  rv.  32 uppförs  en muralmålning  (konst  på ytterfasad),  däremot  anser  förvalt-

ningen  att det  är lämpligt  att utgå  från  ett visst  tema,  som  inte  behöver  begränsas  till

innehållet  i medborgarförslaget,  och  att det sedan  sker  en upphandling  med  nämnda

tema  som  riktar  sig  till  fler  konstnärer,  både  inom  och  utanför  kommunen.  Kultur-

och  turismnämnden  bör  vara  en remissinstans  för  upphandlingsunderlaget  som  utar-

betas  av kommunstyrelsens  förvaltning  i sarnarbete  med  VD  för  AB  Boxholmshus.  I

underlaget  skall  bland  annat  framgå  vilket  tema  som  önskas  som  utgångspunkt  för

den  konstnärliga  friheten.

Uppskattad  kostnad  för  muralmålningen  är cirka  IOO OOO kr,  denna  kostnad  omfattar

ej belysning  som  bör  bekostas  av fastighetsägaren  AB  Boxholmshus.  AB  Boxholms-

hus bör  även  vara  den  huvudsakliga  kontakten  med  konstnären  vid  uppförandet  av

muralmålningen  gällande  de praktiska  frågor  som  kan  uppstå.

Då  förvaltningens  ståndpunkt  ej överensstärnrner  med  medborgarförslaget  gällande

motiv  samt  vilka  konstnärer  som  kan  vara  aktuella  föreslår  förvaltningen  tyvärr  att

medborgarförslaget  avslås.

En  förutsättning  för  genomf?5rande  av upphandling  är att muralmålningen  beviljas

bygglov.  Att  upphandlingen  belastar  budget  2023.

Finansiering

100  000  kr,  Kornmunstyrelsen,  budget  2023

Justerare

/lT<,, ('b;f'y FJf1<5

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  medborgarförslaget,

att  kommunstyrelsens  förvaltning  ges uppdraget  att  genomföra  en upphandling  gäl-

lande  konst  på fasadväggen  (muralmålning)  på  Folkets  Hus  i Boxholm  mot  rv.  32.

Bes}utsunderlag

Medborgarförslag

Yttrande  AB  Boxholmshus

Yttrande  ordförande  för  kultur-  och  turismnämnden

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att bevi5a medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  bevilja  medborgarförslaget.

Beslut  till:

Administrativ  chef

Gunnar  Andersson

VD,  AB  Boxholmshus

Akt

Justerare

A')"<,l .";;j[  ?,?2':"5
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommun:tullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kfj  77 Dnr  KS  2021/294  330

MedborgarförsJag  - Folkets  Park  i Boxholm

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Maria  Wennerqvist  har  inkomrnit  med  ett medborgarförslag  2021-11-01.  Förslaget

föreslår  åtgärder  gällande  en upprustning  av lekparken  i Folkets  Park.

Yttrande har irföämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som anger att :fö5ande
åtgärder  är budgeterade  och  planerade/genomförda  2022  gällande  lekparken:

*  En  grillkåta  med  tak  som  är 12 kvm  är installerad  i Parken.  Denna  är

utrustad  med  grillplats.

*  Ny  linbanan  kornmer  på plats.

*  Gungställningen  kommer  att  tas bort  och  en ny  kornmer  på plats.

*  Rutschbanan  kornrner  att tas bort  och  ersättas  med  en ny.

@ I öwigt  kornmer  området  att  få en ansiktslyftning  i form  av ny  belys-

ning  sarnt  ett nytt  underlag  som  lever  upp  till  dagens  krav  på fall-

skydd.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att förslagsställaren  har  framfört  många  viktiga  förslag

på nödvändiga  åtgärder  för  att lekparken  i Folkets  Park  skall  nå en god  nivå  för  besö-

kare.  Tyvärr  har  det  inte  funnits  resurser  att  tillgodose  alla  förslag  på åtgärder  imed-

borgarförslaget  och  därf?ar avslås  medborgarförslaget.  Förvaltningens  anser  dock  att

de åtgärder  som  genomförts,  alternativt  planeras,  är de viktigaste  och  hoppas  att för-

slagsställaren  delar  denna  uppfattning.

Finansiering

Förvaltningens  flirslag  till  beslut

att  avslå  medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Yttrande  samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag

Justerare

AiR ,H;,%; <.(?//S

Utdragsbestyrkande

:37



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta
att  avslå  medborgarf?5rs1aget.

Kommunfu}lmäktige  beslutar

att  avslå medborgarförslaget.

Beslut  till:

Maria  Wennerqvist
Akt

Jtisterare Utdragsbestyrkande

tl(lK,l"åLj,a"' 2fV}'a1S



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kfg  78 Dnr  KS  2022/288  332

Medborgarförslag  - Lekparken  vid  torget  i Boxholm

Sandra  Sjöberg  har  2022-08-20  inkornmit  med  ett  medborgarförslag.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  rernittera  medborgarförslaget  till  kommunstyrelsen  för  beredning.

Beslut  till:

Sandra S3öberg
Kornmunstyrelsen

Akt

Jiisterare

t'fi/<-i (5å,- 3'X,."

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 79 Dnr  KS  2022/289  140

Medborgarförslag  - Marknad  i Boxholm

Ola  Sjöstrand  har  2022-09-01  inkornmit  med  ett medborgarförslag.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  remittera  medborgarförslaget  till  komrnunstyrelsen  för  beredning,

Beslut  till:

Ola  Sjöstrand

Kommunstyrelsen

Akt

Justerare

A'i'a% a"'(;c//'='-(3aS

Utdragsbestyrkande

40



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  5 80 Dnr  KS  2022/231  319

Medborgarförslag  - tider  för  torghandlare

Gen  Larsson  har  2022-06-16  inkoinrnit  med  ett  medborgarförslag.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  remittera  medborgarförslaget  till  kornmunstyrelsen  för  beredning.

Beslut  till:

Gen  Larsson

Kornmunstyrelsen

Akt

Justerare

'I'T"' r '6)"  Fjj(:')'

Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Kornrnunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdattim

2022-09-19

Kfj81 Dnr  KS  2022/158  009

Interpellation  angående  handläggningstider  för  motioner

Claes  Sjökvist  (S)  har  inkornrnit  med  ett svar  angående  interpellationen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av svaret.

Beslut  till:

Claes  Sjökvist

Stefan  Andersson

Akt

Justerare

//.i-)"y'), (,Q. 151(:."

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-19

Kf  g 82 Dm  KS  2022/168  004

Åtgärdsplan  från  arkivtillsyn  kommunala  bolag  iBoxholms

kommun

Kornmunfullmäktige  har  att ta del  av åtgärdsplan  från  arkivtillsyn  kommunala  bolag

Boxholms  kornmun.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av åtgärdsplanen.

Beslut  till:

Sydarkivera

VD,  AB  Boxholmshus

Akt

Justerare

ks'l(k-<%j

Utdragsbestyrkande


