
  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2021-06-15 1(3) 

Kommunstyrelsen

 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Ej tjänstgörande ersättare får deltaga via Zoom-länk.  

Tid: tisdagen 2021-06-15, kl. 08:30 

Plats: Folkets Hus, B-salen 

 

 Upprop 
 Val av protokolljusterare   
 Tidpunkt för justering 
 Fastställande av ärendelistan 

 

Ärenden         Diarienr.     Notering        Sida                 

1 Äldreboendet 2020 KS 2014/9 739 Kl. 08.30 
Fredrik 
Noaksson 
rapporterar 

4 

2 Projektering nytt kök Åsbo 
skola 

KS 2021/108 107 Fredrik 
Noaksson 

5 

3 Fastigheten Kvarnvägen 29, 
Strålsnäs 

KS 2021/144 640  6 - 7 

4 Revisionsberättelse 2020 för 
Stiftelsen Boxholms 
Bruksmuseum samt beviljande 
av ansvarsfrihet 

KS 2021/150 107  8 - 21 

5 Detaljplan för Helgebo 1:1 KS 2019/46 214  22 - 53 

6 Detaljplan för Boxholm 5:393 
och del av Timmerö 2:5 

KS 2021/162 214  54 - 59 

7 Fossilfritt 2030 KS 2021/175 106 Kl. 10.00 
Ylva Ek, 
Region 
Östergötland 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2021-06-15 2(3) 

Kommunstyrelsen

8 Budgetuppföljning maj 2021 KS 2021/168 042 Kl. 10.30 
Jessica 
Edlund 

60 

9 Preliminära budgetramar 2022 KS 2021/136 041 Jessica 
Edlund 

61 - 76 

10 Stiftelsen Boxholm skolors 
samfond 

KS 2021/165 042 Jessica 
Edlund 

77 - 84 

11 Stiftelsen sociala samfonden i 
Boxholms kommun 

KS 2021/166 042 Jessica 
Edlund 

85 - 92 

12 Stiftelsen Holmqvists 
Minnesfond 

KS 2021/167 042 Jessica 
Edlund 

93 - 100 

13 Avskrivning av kundfordringar KS 2021/172 049 Jessica 
Edlund 

101 - 111 

14 Inbjudan avseende medlemskap 
i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra 
Götaland 

KS 2021/174 179 Jessica 
Edlund 

112 - 114 

15 Förslag på ny organisation för 
hantering av kommunens 
samverkan kring 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 

KS 2021/164 001  115 - 117 

16 System för kontaktpolitiker till 
barn och utbildning 

KS 2021/128 600  118 

17 Val av ledamot till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS 2021/179 101  119 

18 Delegationsbeslut 2021 KS 2021/114 002  120 

19 Rapporter kommunstyrelsen KS 2021/141 009  121 

20 Delgivningar 2021. KS 2021/113 009  122 

21 Övrigt kommunstyrelsen KS 2021/142 009  123 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2021-06-15 3(3) 

Kommunstyrelsen

Claes Sjökvist Gunnel Ekström-Burenby 
Ordförande Sekreterare
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Äldreboendet 2020 

 

Fredrik Noaksson, Boxholmshus rapporterar i ärendet.

4



Projektering nytt kök Åsbo skola 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Inom barn & utbildning, KS samt KF har vid ett antal tillfällen diskuteras om att se över 
befintligt kök vid Åsbo skola. Det har även skett ett antal inspektioner från miljökontoret som 
påtalat att kök samt matsal behöver ses över. 
 
AB Boxholmshus har därför fått i uppdrag att se över och ta fram förslag till byggnation av ett 
nytt tillagningskök vid Åsbo skola. Byggnation av ett nytt kök samt matsal skulle innebära 
mer ändamålsenliga lokaler för både personal samt elever, förskoleelever vid Åsbogården.  
 
I dagsläget sker matvarutransport (tunga transporter) till kök-/matsalsbyggnaden via 
skolområdet.  
 
En byggnation av nytt tillagningskök samt matsal vid Åsbo skola skulle bli en värdefull 
landsbygdsutveckling av Åsbo samhälle.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
 
AB Boxholmshus fick på KS 2021-04-20 i uppdrag att se över alternativet att bygga nytt 
tillagningskök samt matsal vid Åsbo Skola, placering vid skolgården. 
 
Vid mötet kommer mer ingående information lämnas avseende fortsatt projektering. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-06-01

 
Au § 38       Dnr KS 2021/144 640 
 
Fastigheten Kvarnvägen 29, Strålsnäs 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det är ett sviktande barnantal i Strålsnäs och fastigheten, Röda Villan, ser vi inte ska 
behövas från och med år 2022. Barnen som vistas i Röda Villan på måndagar och tis-
dagar kommer att kunna vara på Åsbogårdens förskola eftersom det inte är fullt bar-
nantal dessa dagar. Den personal som arbetar på Röda Villan kommer istället att ar-
beta på Åsbogården dessa dagar. De övriga dagarna är barnen hos sina dagbarnvår-
dare. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att sälja Röda Villan. I dagsläget betalar kommunen 9195.25 kr/ månad i hyra. Det 
blir en besparing för kommunen på 109 503 kr/år i hyra, 3 000 kr för larm och  
1 000 kr för livsmedelstillsyn. Tillsammans är det en besparing på 113 503 kr/år. 
Dessutom kan villan säljas och förhoppningsvis att en barnfamilj flyttar in. 
 
 
Finansiering 
Kostnaderna ingår i årets budget. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att sälja fastigheten Kvarnvägen 29, Strålsnäs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att säga upp hyresavtalet med AB Boxholmshus för att möjliggöra för AB  
Boxholmshus att sälja fastigheten Kvarnvägen 29 i Strålsnäs. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Rektorerna i förskolan 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-05-12 KS 2021/144 640 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Karin Forsén Persson [Kommunstyrelsen] 
 Rektor 

+46722423966  
karin.forsen-persson@boxholm.se 

 

   

Fastigheten Kvarnvägen 29, Strålsnäs  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det är ett sviktande barnantal i Strålsnäs och fastigheten, Röda Villan, ser vi inte ska 
behövas från och med år 2022. Barnen som vistas i Röda Villan på måndagar och 
tisdagar kommer att kunna vara på Åsbogårdens förskola eftersom det inte är fullt 
barnantal dessa dagar. Den personal som arbetar på Röda Villan kommer istället att 
arbeta på Åsbogården dessa dagar. De övriga dagarna är barnen hos sina 
dagbarnvårdare. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att sälja Röda Villan. I dagsläget betalar kommunen 9195.25 kr/ månad i hyra. Det 
blir en besparing för kommunen på 109 503 kr/år i hyra, 3 000kr för larm och  
1 000 kr för livsmedelstillsyn. Tillsammans är det en besparing på 113 503 kr/år. 
Dessutom kan villan säljas och förhoppningsvis att en barnfamilj flyttar in. 
 
 

Finansiering 
Kostnaderna ingår i årets budget. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att sälja fastigheten Kvarnvägen 29, Strålsnäs. 
 
 

Beslutsunderlag 
Här skrivs den text som skall återvinnas till protokoll 
 
 

Beslutet expedieras till 
Rektorerna i förskolan 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-06-01

 
Au § 39       Dnr KS 2021/150 107 
 
Revisionsberättelse 2020 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 2020.  
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Resultat- och balansrapport 2020 
Protokoll årsmöte 2021-04-23 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2020.  
  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum 
Ekonomienheten 
Kommundirektör 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-05-21 KS 2021/150 107 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton Kommunfullmäktige 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Revisionsberättelse 2020 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 
verksamhetsåret 2020.  
 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Resultat- och balansrapport 2020 
Protokoll årsmöte 2021-04-23 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum 
Ekonomienheten 
Kommundirektör 
Akt 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-06-01

 
Au § 41       Dnr KS 2019/46 214 
 
Detaljplan för Helgebo 1:1 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har möjligheten att lämna ett yttrande på detaljplanen för Helgebo 
1:1 del av mfl med anledning av samråd. Förlängd svarstid på planförslaget för kom-
munstyrelsen har beviljats till senast 22 juni. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat detaljplanen på samråd och beslutade  
2019-02-19, § 43, att ej ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inga synpunkter. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att ej ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandling. 
Sammanträdesprotokoll ks § 43, 2019-02-19. 
 
 
Stefan Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ej ha några synpunkter på planförslaget. 
  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-05-24 KS 2019/46 214 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton Kommunstyrelsen 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Detaljplan för Helgebo 1:1  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har möjligheten att lämna ett yttrande på detaljplanen för Helgebo 
1:1 del av mfl med anledning av samråd. Förlängd svarstid på planförslaget för 
kommunstyrelsen har beviljats till senast 22 juni. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat detaljplanen på samråd och beslutade 2019-
02-19, § 43, att ej ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inga synpunkter. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att ej ha några synpunkter på planförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling 
Sammanträdesprotokoll ks § 43, 2019-02-19 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2021-06-01

 
Au § 42       Dnr KS 2021/162 214 
 
Detaljplan för Boxholm 5:393 och del av Timmerö 2:5 
 
Samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson informerar i ärendet. 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen har i olika sammanhang framfört vikten av att samhällsbyggnadsförvalt-
ingen tar fram nya planer så att den positiva utvecklingen kommunen haft vad gäller 
nybyggnation inte stannar av.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför för avsikt 
att planlägga det markområde som allmänt går under benämningen ”Leksaksfabri-
ken”.  
Kommunstyrelsen har en målsättning att kommunen skall växa och en förutsättning 
för detta är att ha attraktiva tomter på bra platser. För mer detaljer om planen hänvi-
sas till skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
De kommunala tomterna i området är på väg att ta slut vilket medför att kommunen 
bör ta fram nya tomter. Efterfrågan är stor. Detaljplanearbetet medför kostnader som 
inte ryms inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Kostnaderna  som inte ryms 
inom budget uppskattas till 50 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sam-
hällsbyggnadsnämndens budget utökas med 50 tkr för detta ändamål.   
 
 
Finansiering 
Finansiering föreslås ske genom tillskott från ”miljonen”. Verksamhetskod 99300. 
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar  
att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen  
att inleda detaljplanearbetet för att tillskapa nya kommunala tomter vid Boxholm 
5:393 del av Timmerö 2:5 
 
att samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 50 tkr för detta ändamål  
 
att medel tas från verksamhetskod 99300.  
 
 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret - Detaljplan för Boxholm 5:393 och del av 
Timmerö 2:5 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2021-06-01

Stefan Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda detaljplanearbetet för 
att tillskapa nya kommunala tomter vid Boxholm 5:393 och del av Timmerö 2:5 
 
att samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 50 tkr för detta ändamål  
 
att medel tas från verksamhetskod 99300.  
 
 

 
 

 
 
________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen  
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-05-26 KS 2021/162 214 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Göran Lundström Kommunstyrelsen 
 Kommundirektör 

+46708510706  
goran.lundstrom@boxholm.se 

 

   

Detaljplan för Boxholm 5:393 och del av Timmerö 2:5  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen har i olika sammanhang framfört vikten av att samhällsbyggnadsförvalt-
ingen tar fram nya planer så att den positiva utvecklingen kommunen haft vad gäller 
nybyggnation inte stannar av.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför för avsikt 
att planlägga det markområde som allmänt går under benämningen 
”Leksaksfabriken”.  
Kommunstyrelsen har en målsättning att kommunen skall växa och en förutsättning 
för detta är att ha attraktiva tomter på bra platser. För mer detaljer om planen se 
skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
De kommunala tomterna i området är på väg att ta slut vilket medför att kommunen 
bör ta fram nya tomter. Efterfrågan är stor. Detaljplanearbetet medför kostnader som 
inte ryms inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Kostnaderna  som inte ryms 
inom budget uppskattas till 50 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 50 tkr för detta ändamål.   
 

Finansiering 
Finansiering föreslås ske genom tillskott från ”miljonen”. Verksamhetskod 99300. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
inleda detaljplanearbetet för att tillskapa nya kommunala tomter vid Boxholm 5:393 
del av Timmerö 2:5 
 
att samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 50 tkr för detta ändamål  
 
att medel tas från verksamhetskod 99300.  
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret - Detaljplan för Boxholm 5:393 och del av 
Timmerö 2:5 
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 2 (2) 
  
  
 

 

 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen  
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/168 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Budgetuppföljning maj 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årets andra budgetuppföljning håller på att sammanställas. Förvaltningarna och 
finansieringen kommer att vara klara till kommunstyrelsen den 15:e juni och 
presenteras då.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Finansiering 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna informationen om budgetuppföljning per 31:e maj 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Kommunstyrelsen 2021-05-18

 
Ks § 110       Dnr KS 2021/136 041 
 
Preliminära budgetramar 2022 
 
Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet. 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslutad budgetprocess för året ska preliminära ramar för år 2022, 
plan 2023-2024 beslutas av KS i maj. Budgetberedningen har haft två möten under 
våren, ett i april och ett maj. Det har också hållits en mål- och budgetdag i slutet av 
april där tjänstemän, politiker och fackliga representanter deltog. Diskussioner har 
förts gällande verksamheternas behov och vilka resurser som finns. Även kommu-
nens skattesats har diskuterats.  
 
På senaste budgetberedningen, 4/5, beslutades att: 

 Ett resultat på 0,5 % av skatter och bidrag ska budgeters i enlighet 
med det finansiella målet. 

 Den senaste prognosen från SKR 29/4 gällande skatter och bidrag ska 
användas.  

 Den totala ramen som finns till nämnderna ska fördelas i likhet med 
budget 2021 vilket ger en uppräkningen per nämnd med 0,9 %.  

 KS beslutar om preliminära ramar i maj.  
 Nämnderna gör en budget för 2022 och utgår från tilldelad preliminär 

ram. I bilaga 1 finns ramarna per nämnd. 
 Konsekvensbeskrivningar ska sammanställas för respektive nämnd, 

vad som skulle bli effekterna om den preliminära ramen beslutades 
definitivt. Konsekvensbeskrivningar ska vara klara i god tid innan KS 
sammanträde i juni.   

 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att nämnderna ska arbeta fram förslag till budget 2022 enligt tilldelad preliminär 
ram samt att konsekvensbeskrivningar ska tas fram. 
 
 
Finansiering 
Påverkas inte. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att besluta om preliminära ramar för budget 2022. 
 
att nämnderna ska ta fram konsekvensbeskrivningar till kommunstyrelsens möte i 
juni, vilken konsekvensen blir om den preliminära ramen blir definitiv. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Kommunstyrelsen 2021-05-18

 
Beslutsunderlag 
Preliminära ramar budget 2022 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna preliminära ramar för budget 2022 
 
att nämnderna ska ta fram konsekvensbeskrivningar till kommunstyrelsens möte i 
juni, vilken konsekvensen blir om den preliminära ramen blir definitiv. 
  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer 
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    1 (1) 
 Konsekvensanalys budgetram Datum  
  2021-06-09  

  

 
Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - BEOM 
 
Förutsättningar 
I budget 2022 för BEOM saknas 406 tkr för att nå balans.  
 
Förslag på åtgärder 
Nedstängning av den dagliga verksamheten Träffpunkten är den enda 
åtgärden vi kan vidta utan att behöva köpa verksamhet från andra aktörer. 
Detta skulle innebära en besparing på 550 tkr. 
 
Konsekvenser 
Träffpunkten är kommunens enda öppna verksamhet för målgruppen 
socialpsykiatri. Den utgör en viktig mötesplats för många personer, men den 
är framförallt en viktig kontakt för de som inte har några andra insatser från 
kommunen. I dessa fall utgör Träffpunkten en möjlighet till att bryta isolering 
som i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa. Med anledning av detta är 
Träffpunkten en av kommunens viktigaste verksamheter när det rör 
suicidprevention. 
Under pandemiåret har Träffpunkten varit stängd, vilket har lett till att denna 
målgrupp redan i dagsläget är extra utsatt. 
Det är troligt att kostnader inom andra verksamheter, både interna och 
externa, kommer att öka om verksamheten stängs ner. 
Träffpunkten är dessutom slutstationen för en produktionskedja som börjar 
med tillverkning på Komhall. Butiken är ett uppskattat tillskott i Boxholms 
centrums miljö. 
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    1 (1) 
 Konsekvensanalys budgetram Datum  
  2021-06-09  

  

 

Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - 
Äldreomsorgen 

 
Förutsättningar 
 
Budget 2022:  
73 165 tkr, innebär en ökning med 0,9% från 2021 års budget. 
 
 
Förslag på åtgärder 
 
Minskning av färdtjänst samt minskning av vikarier på Domherren och 
sjuksköterskegruppen.  
 
 
Konsekvenser 
 
Under 2021 var utfallet lägre än budget på färdtjänst, pga covid-19 och dess 
restriktioner. Matsal och samtliga aktiviteter är stängda för tillfället.  
Även sänkning på vikarier enligt 2021 utfall på Domherren.  
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 Konsekvensanalys budgetram Datum  
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - IFO 

 
Förutsättningar 
 
Budget 2022:  
 
I budget 2022 saknas 1 400 tkr för att nå balans. Detta beror på att det 2021 
missats att lägga med budget för två handläggare vilket nu har gjorts.  
 
Förslag på åtgärder 
 
Minska budget för antal årsarbetare med en heltid. 
Minska budget för ekonomiskt bistånd.  
Minska budget för placeringskostnader. 
 
Konsekvenser 
 
Minska antal årsarbetare skulle innebära att man blir en handläggare mindre 
vilket bedöms som möjligt eftersom det har varit en pensionsavgång där 
arbetsuppgifter fördelas på andra handläggare. 
Minska budget för ekonomiskt bistånd kan vara möjligt då arbetet med 
arbetsmarknad kommer att vara ett prioriterat område att arbeta intensivt 
med vilket förväntas ge effekt gällande att fler personer kan bli 
självförsörjande i högre grad.  
Minska budget för placeringskostnader innebär att budgetramen kan vara 
svår att hålla 2022 då det finns långvariga placeringar som inte förväntas 
avslutas.  
 
 

 
 
 
 

 
 

65



 
    1 (3) 
 Konsekvensanalys budgetram Datum  
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - Grundskolan 
 
Förutsättningar 
Grundskolans budgetförslag visar ett negativt resultat på 5.949 tkr mot 
tilldelad budgetram. 
 
I grundskolans budgetförslag ligger en personalökning med 6,9 tjänster. 
Detta motsvarar en kostnad på 5.000 tkr. 
 
Personalökningar är fördelat: 
Stenbockskolan F-3 0,9 st. tjänster 
Stenbockskolan 4-9 4,7 st. tjänster 
Åsbo skola  0,8 st. tjänster 
Elevhälsan  0,5 st. tjänster 
 
Stenbockskolan F-3 har många elever som är i behov av riktat stöd i form av 
assistent. Här ligger personalökningen. I grundskolans budgetförslag ligger 
en 100% tjänst som speciallärare som inte kunnat rekryteras. 
 
Stenbockskolan 4-9 har flera nya elever som, för att klara av skolan på 
lyckosamt sätt, kommer att ha behov av riktat stöd i form av assistent.  
 
Stödet för två av dessa elever kommer att finansieras av annan kommun. En 
av dessa elever har tidigare gått i åk 6 i Åsbo. Kostnaden är således flyttad 
från Åsbo till Stenbockskolan 4-9. Den andra eleven går i GRS-gruppen och 
började på Stenbockskolan i mars. Den personal som fick uppdraget att 
stötta denna elev fanns inte med i budget.  
 
Stödet för två andra elever har redan varit en kostnad för kommunen. Båda 
eleverna flyttas upp från F-3 men blir en utökning för 4-9. En av eleverna har 
behov av stöttning (70%) för att på ett tryggt och säkert sätt få hjälp med sin 
diabetes. Denna tjänst har funnits med i budget. Den andra eleven har under 
stora delar av vårterminen 2021 haft två assistenter knutna till sig. Dessa har 
inte funnits med i budget. Behovet kvarstår men skolans bedömning är att 
det kommer att räcka med en assistent, 100%. 
 
I april tog Stenbockskolan emot en elev som tidigare varit placerad på 
Damstalsskolan. För att denna elev som nu går i årskurs 9 ska få den hjälp 
och stöttning den har rätt till och för att eleven i fråga ska ha en chans att 
lyckas så behöver två personal (200%) enskilt stötta denna elev. Skolan ser 
helst en speciallärare och en assistent till detta uppdrag. Här är det viktigt att 
poängtera att kommunen hade en stor kostnad under de år eleven var 
placerad på Damstalsskolan. 
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Åsbo skola tar till hösten emot elever i förskoleklass som alla har behov av 
resurs utifrån olika funktionsnedsättningar. Inflyttning av elever med 
stödbehov till mellanstadiet innebär att personalkostnaden ökar. 
 
Den totala budgeten 2022 för Stenbockskolan F-3 visar positiv avvikelse på 
45 tkr. Stenbockskolan 4-9 en negativ avvikelse på 3.661 tkr, Åsbo skola en 
negativ avvikelse på 878 tkr och elevhälsan ett minus på 37 tkr. 
   
Det totala budgetunderskottet på Åsbo skola förklaras av ökade 
personalkostnader enligt ovan, samt kostnader för interkommunal ersättning 
för inflyttad elev med stora stödbehov. Eleven har sin skolgång och 
fritidsplats i annan kommun; kostnad ca. 500 tkr. 
 
Elevhälsans personalbudget ökar 0,5 tjänst. Detta är en utökning av 
kuratorsresurs. Statsbidrag för utökad elevhälsa täcker kostnaden för 0,39 %. 
 
I övriga kostnader finns skolskjutsar som ökat med 1.600 tkr. 
 
Förslag på åtgärder 

 Att Stenbockskolan F-3 inte rekryterar någon speciallärare i svenska.  
 

 Att 0,5 kuratorstjänst inte tillsätts i januari 2022. 
 
 

 Att Stenbockskolan 4-9 inte stöttar elever i behov av individuell resurs. 
 
 
Konsekvenser 
För Stenbockskolan F-3 kan det innebära att skriv- och läs utredningar inte 
kan utföras i den utsträckning som verksamheten behöver. Elever får inte 
den hjälp de behöver och elevers lärande bli påverkat negativt. På lång sikt 
innebär det lägre måluppfyllelse (betyg). 
 
För Stenbockskolan 4-9 blir konsekvenserna stora för de enskilda elever som 
inte får den stöttning av individuell resurs som de är i behov av för att få en 
chans att lyckas i skolan. Fyra av eleverna har haft individuell stöttning under 
vårterminen. Behoven av stöttning minskar inte vid ett stadiebyte utan 
snarare tvärtom då kraven ofta blir större allteftersom eleven blir äldre. Den 
elev som kommunen valt att flytta från Damstalsskolan kommer inte att klara 
av att gå på Stenbockskolan utan stöttning av två resurspersoner.   
 
En budget i balans på Åsbo skola skulle betyda en neddragning med tre 
elevassistenttjänster. Det skulle innebära att elever med stora stödbehov 
pga. intellektuell/fysisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska 
diagnoser inte får en fungerande skoldag. Interkommunal ersättning för 

67



 
 3 (3) 
 
  
  
 

 

inflyttad elev med stort stödbehov drabbar på så sätt elever som har sin 
skolgång inom kommunen.  
 
Idag har vi totalt 1,5 tjänst på ca. 550 elever. Konsekvensen av att inte 
tillsätta 0,5 tjänst blir att nuvarande statsbidrag för utökad elevhälsa måste 
betalas tillbaka för 2022. Elever som behöver stöd av kurator drabbas. 
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  Datum  
  2021-06-07  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Förvaltningschef: Göran Lundström 
 
 
 

Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - 
Kommunledningskontoret 

 
Förutsättningar 

  BU21  Prel. BU22  
KS prel.  
ram BU22 

Skillnad  
mot ram 

     
     
Intäkter 2 582 2 699   
Lämnade bidrag, köpt verksamhet -1 382 -1 509   
Personalkostnader -10 492 -11 417   
Lokal- och fastighetskostnader -2 107 -2 143   
Övriga kostnader -5 274 -5 595   
Kapitalkostnader -1 299 -1 299   
Finansnetto -48 -19   
Summa -18 020 -19 283 -18 189 -1 094 

 
Som framgår ovan innebär de beslutade preliminära budgetramarna att det för 
planerad verksamhet fattas lite drygt en miljon.  
 
 
Förslag på åtgärder 
De besparingsförslag som föreslås, om kommunledningskontoret inte får en utökad 
budget, är att ekonomiavdelningen minskas med en tjänst, fritidsgården läggs ner. 
Tjänsten som kommunikatör och administrativ förstärkning tillsätts inte. Dessa 
besparingar medför att kommunen inte har möjlighet att delta i det regionala 
samarbete som pågår. Kommunens möjligheter att framstå som en bra kommun att 
bo och leva i med en fortsatt expansion kommer förmodligen att avta. 
  
 
Konsekvenser 
Mot bakgrund av alla pensionsavgångar och den samlade erfarenhet som försvinner 
samtidigt är det nödvändigt med en personalförstärkning på kommunkontoret om 
verksamheten ska kunna bedrivas med kvalitet. Kommunens kvalitetsarbete har i 
princip legat nere under ett par år. Det är både önskvärt och nödvändigt att detta 

69



 
 2 (2) 
 
  
  
 

 

arbete återupptas. Dessutom är tillfället perfekt mot bakgrund av att det finns många 
nya politiker och tjänstemän som måste arbeta ihop sig och hitta former som fungerar 
för det fortsatt arbetet. 
 
Göran Lundström
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 Förskolan 
 
Förutsättningar 
 
Budget 2022 visar att förskolan gör en avvikelse på minus 699 tkr 
Orsaker: 

 Städkostnaden har höjts med 80 tkr i Rinna mot erlagd budget. 
 Statsbidrag för maxtaxa har minskats med ca. 200 tkr p g a kommunens 

sviktande barnunderlag inför 2022. 
 Vi har fått ökade kostnader för barn med särskilda behov. 
 Minskade intäkter p g a sviktande barnunderlag. 
 Interkommunal ersättning har höjts p g a att barn har förskoleplats i annan 

kommun. 
 
Förslag på åtgärder 
 

 En dagbarnvårdare i Strålsnäs får avsluta sin anställning, besparing 
512 tkr.  

 Budgeten är beräknad på att Röda villan går till försäljning from 1/1-
22, besparing ca 115 tkr. 

 Trots ovanstående åtgärder får vi en avvikelse på minus 187 tkr. 
 
 
Konsekvenser 
 

Konsekvenserna blir att Åsbogårdens förskola får fler barn i sina befintliga 
barngrupper. Den dagbarnvårdare som finns kvar, får ta ett större ansvar när 
inte samarbetet finns mellan dagbarnvårdarna.  

Valfriheten för vårdnadshavare att kunna välja vilken dagbarnvårdare man 
önskar försvinner.  
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 Miljönämnden 
 
Förutsättningar 
Samverkan i den gemensamma miljönämnden för Mjölby, Boxholms och 
Ödeshögs kommuner regleras i en överenskommelse. Kostnaderna för 
miljönämnden fördelas på antalet invånare i respektive kommun. Ödeshög 
och Boxholm betalar en faktor på 0,2 % för att täcka upp för Mjölbys så 
kallade overhead-kostnader. 
 
Majoriteten i Mjölby kommun har lagt ett förslag på budget för miljönämnden 
för år 2022. Prognosticerad budget, med kompensation för lönerevision, 
hamnar på 4 518 kkr. Utfallet av överenskommelsen för år 2022, med 
bibehållet invånarantal och intäktsnivå, blir för Boxholms kommun då 919 kkr.  
 
Förslag på åtgärder 
Miljönämndens kostnader består till största delen av personalkostnader. I 
samband med att miljökontoret tar fram tillsyns- och kontrollplaner för år 
2021 måste miljönämnden göra avvägningar så att behov och resurser 
matchas. 
 
Konsekvenser 
Miljönämnden är en myndighetsnämnd, tillsyn och kontroll är reglerat i 
livsmedelslagstiftning och miljöbalk. Miljökontoret kan behöva sänka 
ambitionen för arbetsuppgifter som inte har direkt koppling till tillsyn och 
kontroll. 
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 

Gällande Måltid & Service 

 
Förutsättningar 
 
Utfall 20 12 878  budget 21 12 571  budget 22 12 689 
 
Då budgetförutsättningar för 2022 grundar sig på budget 2021 så kommer 
MoS i realiteten få sänkt budget , då personalbudgeten för 21 är felaktig, det 
fattas 1 person som var nollad i budgetverktyget. 
 
När vi nu rättar till detta så måste  dessa pengar istället dras från övriga 
kostnader som då i vårt fall till stor del handlar om livsmedel. 
 
Efter att jag nu lagt en mycket stram livsmedelsbudget saknas  ca 50 tkr för 
att komma i ram. 
 
 
Förslag på åtgärder 
Höjt lunchpris på Bjursdalen ”restaurang samt matlådor”  5:- från 1/1-22 
 
Sänkta politiska mål: 
Närproducerat från 30% till 20% 
Producerat i Sverige från 60% till 50% 
 
Konsekvenser 
Höjt pris på lunchen får troligen inte några stora konsekvenser för våra 
kunder utan är en anpassning till normalt prisläge. 

När vi får lägre livsmedelsbudget leder detta till att vi kommer bli tvingade till 
att välja mer råvaror från utlandet och det minskar även vår möjlighet att 
köpa närproducerat. 

Tyvärr leder  det också till en viss kvalitetssänkning.
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 
 
Kultur- och turismnämnden 
 
Förutsättningar 
Ramuppräkning med 0.9 % istället för 2.0 % innebär en minskning av 
totalbudgeten med 112 tkr. 
 
Förslag på åtgärder 
I huvudsak mindre med inköp av böcker till biblioteket. 
 
Konsekvenser 
Lägre standard gällande bokbeståndet. Mindre marginaler i verksamheten. 
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Förutsättningar 
Budget 2021 17 456 tkr, prel. budgetram 2022 17 620 tkr en uppräkning med 
0,9% ger 164 tkr. 
 
Förslag på åtgärder 
Om denna uppräkning blir beslutad blir konsekvensen att områdesskötseln 
påverkas negativt. En uppsägning av befintligt avtal med entreprenörer 
måste ske.  
Att räkna upp bygglovstaxan för att möta upp ökade kostnader kan göras. Vi 
höjde taxan under 2019 genom att ta bort koefficienten 0,8. En nedskrivning 
av gällande avtal med föreningar kan vara en åtgärd.  
 
Konsekvenser 
Inflationen påverkar hyror och driftskostnader mer än tänkt uppräkning (Källa 
SCB snitt senaste 3 åren 1,43%). Gata/parks kostnader för drivmedel samt 
hyreskostnader kommer inte att täckas av tänkt uppräkning. En direkt 
konsekvens blir en försämrad områdesskötsel.  
Övriga hyreskostnader påverkad SBN negativt vilket gör det svårt att nå 
uppsatta mål. Att skriva ned avtalen med föreningarna är en åtgärd som kan 
bli mycket kännbar, då föreningarna idag har svårt att klara sin ekonomi.  
Att räkna upp bygglovstaxan blir kännbart för bygglovssökande byggherrar, 
här är risken att detta kan medföra färre ansökningar än tidigare. 
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Konsekvensanalys preliminär budgetram 2022 – 
Räddningstjänsten 

 
Förutsättningar 
Nyanskaffad släckbil enligt gemensam fordonsplan med Mjölby innebär en 
ökad årskostnad motsvarande 100 tkr för Boxholm vilket är en tredjedel av 
den gemensamma driftskostnaden. 
Det finns ett stort behov av att rekrytera flera medarbetare då det saknas 
reserver i alla tre beredskapsgrupperna. Varje eventuell nyrekrytering 
innebär initialt en ökad utbildningskostnad motsvarande 10-15 tkr för förlorad 
arbetsinkomst och kursavgifter. 
Den preliminära budgetramen för 2022 bedöms inte rymma de nya 
kostnaderna. 
 
Förslag på åtgärder 
Nuvarande budget täcker kostnader för ett år med normalt antal insatser vilka 
inte får bli långdragna eller komplicerade. Inte heller kostsamma reparationer 
eller eventuella rehabiliteringsärenden ryms inom ram. 
Allt angeläget och önskvärt får vänta så inga kostnadsdrivande inköp eller 
aktiviteter utöver det nödvändiga kommer att genomföras. 
 
Konsekvenser 
För stor återhållsamhet med att ersätta utrustning eller att fortbilda personal 
kommer på sikt att försämra räddningstjänstens funktion och förmåga. 
Återhållsamhet med rekrytering sliter på befintlig personal och försvårar 
möjligheten att upprätthålla fastställd beredskap. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/165 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS/KF] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Stiftelsen Boxholm skolors samfond  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Boxholm skolors samfond är klart för redovisningsåret 
2020-01-01 – 2020-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen vald revisor. Årets 
resultat uppgår till 14 tkr varav orealiserade vinster är 3 tkr. Utdelning kommer att 
kunna ske då det fria egna kapitalet är positivt och uppgår till 12 tkr. 
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Finansiering 
Påverkas ej 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Boxholm skolors samfond 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Årsbokslut Stiftelsen Boxholm skolors samfond 
 
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 
 
 

Beslutet expedieras till 
 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/166 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS/KF] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Stiftelsen sociala samfonden i Boxholms kommun  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun är klart för 
redovisningsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen 
vald revisor. Årets resultat uppgår till 16 tkr varav orealiserade vinster är 4 tkr. 
Utdelning kommer att kunna ske då det fria egna kapitalet är positivt och uppgår till 
14 tkr. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Finansiering 
Påverkas ej 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Årsbokslut Stiftelsen Boxholm Sociala samfonden i Boxholms kommun 
 
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 
 
 

Beslutet expedieras till 
 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/167 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS/KF] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Stiftelsen Holmqvists Minnesfond  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Holmqvists Minnesfond är klart för redovisningsåret 
2020-01-01 – 2020-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen vald revisor. Årets 
resultat uppgår till 62 tkr varav orealiserade vinster är 31 tkr. Utdelning kommer att 
ske till kommunens äldreomsorg under hösten 2021. 
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Finansiering 
Påverkas ej 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Holmqvists Minnesfond. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Årsbokslut Stiftelsen Holmqvists Minnesfond 
 
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 
 
 

Beslutet expedieras till 
 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/172 049 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Avskrivning av kundfordringar  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Avskrivning av kundfordringar inom barn- och utbildning behöver göras då 
inkassoärendena avslutats. Kundfordringarna avser retroaktiv barnomsorg för år 
2018 som fakturerats under 2020. Då beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp kan 
beslut inte tas på delegation av ekonomichefen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
   
 
 

Finansiering 
Avskrivningen innebär en kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen på 40 466 
kr. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att skriva av kundfordringar på totalt 40 466 kr. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Redogörelse från ekonomiadministratör 
 
Bilaga 2 – Reskontrautdrag om vilka kunder som avses samt delbelopp 
 
 

Beslutet expedieras till 
 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-08 KS 2021/174 179 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jessica Edlund [KS] 
 Ekonom 

+46702278541  
jessica.edlund@boxholm.se 

 

   

Inbjudan avseende medlemskap i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Mjölby och Boxholms kommuner har fått en inbjudan om medlemskap i RTÖG. 
Under våren har för- och nackdelar med ett medlemskap diskuterats i en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Mjölby och Boxholm. Möte har även hållits med 
ledande personer från RTÖG där arbetsgruppen fått svar på sina frågor om ett 
eventuellt medlemskap. l 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Finansiering 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsgruppen har tagit fram en tjänsteskrivelse som sammanfattar de frågor och svar 
som diskuterats, bilaga 1. Bedömningen är att, med nuvarande reglemente inom RTÖG 
med proportionellt fördelade platser i direktionen, minskar det politiska inflytandet på 
räddningstjänstens verksamhet allt för mycket och överväger den nytta som kan 
uppnås genom att ingå i en större organisatorisk verksamhet.  
Förvaltningen föreslår att Boxholm ställer sig bakom Mjölbys förslag till beslut om 
att inte gå in i ett medlemskap i RTÖG. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Mjölbys ärendeberedning medlemskap i RTÖG 
 
 

Beslutet expedieras till 
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Göran Lundström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-09 KS 2021/164 001 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Göran Lundström [Kommunfullmäktige] 
 Kommundirektör 

+46708510706  
goran.lundstrom@boxholm.se 

 

   

Förslag på ny organisation för hantering av kommunens samverkan 

kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att skapa en attraktiv kommun som upplevs som trygg och säker för 
kommuninvånare, verksamhetsutövare och besökare krävs ett väl fungerande lokalt 
brottsförebyggande arbete. Detta arbete styrs idag av det lokala brottsförebyggande 
rådet, Brå. Förändringar i såväl problembild som polisiär och kommunal organisation 
har lett till att kommunens Brå inte fungera fullt ut på det sätt som från början 
avsetts. För att ytterligare utveckla och förbättra det lokala brottsförebyggande arbete 
tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag på hur Brå kan utvecklas 
och förbättras – både avseende uppdrag, organisation och struktur samt 
arbetsmetoder.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda utvecklingsbehoven i nuvarande BRÅ-
organisation förordar att Brå avvecklas och ersätts av en ny organisation för 
samverkan kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. 
Den nya organisationen föreslås att i större utsträckning följa kommunens 
linjeorganisation och på så sätt göra det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
till en mer naturlig del av kommunens grunduppdrag. 
 
 

Finansiering 
Ärendet bedöms rymmas inom befintlig budget. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avveckla kommunens Brottsförebyggande råd (Brå), 
 
att besluta i enlighet med förslaget till ny organisation för kommunens samverkan 
kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
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Beslutsunderlag 
Förslag på ny organisation för hantering av kommunens samverkan kring 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Polismyndigheten 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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Kommunstyrelsen har att tillsätta kontaktpolitiker till barn och utbildning.
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Kommunstyrelsen har att välja ledamot i arbetsutskottet, fyllnadsval efter Ian Jamieson (C). 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att välja Gunnar Malgeryd (C), Parkvägen 10, 595 73 Boxholm till ledamot i arbetsutskottet 
för återstående mandatperiod.
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Delegationsbeslut fattade av kommundirektör delges.
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Rapporter 
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Delgivningar 

 

 

Protokoll 

Samordningsförbundet Västra Östergötland 2021-04-30, 2021-05-21. 

 

 

Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan mot Stenbockskolan till Boxholms 
kommun. 

Skolinspektionen: Uppföljning av beslut gällande Stenbockskolan i Boxholms kommun. 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande skolförvaltningen. 

Konjunkturstatistik för april 2021. 

Inspektionsrapporter från miljökontoret. 

Nyhetsbrev SmåKom juni 2021. 

Kopia av beslut från Länsstyrelsen gällande bidrag till vård för värdefull kulturmiljö, 
restaurering av fattigstugan i Malexander, fastighetsbeteckning Malexander 6:1, Malexanders 
socken, Boxholms kommun. 
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Övrigt 
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