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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saminantradesdatuin

2022-10-17

Närvarolista

Beslutande

Sune  Blom

Åke  Karlsson

(C),  ordförande

(M),  ålderspresident

Claes  Sjökvist  (S)

Annsofi  Ramevik  (S)

Helena  Stålhandske  (S)

Ann-Charlotte  Ha116n  Mård  (S)

Ida  Lyckbåge  (S)

Henrik  Carlsson  (S)

Linda  Fjellborg  (S)

Mathias  Abrahamsson  (S)

Monica  Karlsson  (S)

Morgan  Dungmark  (S)

Eva  Oskarsson  (S)

Ester  Huss  (M)

Åke  Sandberg  (M)

Christian  Wallertz  (M)

Nils  Huss  (M)

Sofia  Carlsson  (M)

Max  Fagerstedt  (SD)

Michael  Stark  (SD)

Stefan  Hallin  (SD)

Liselotte  Karmesten  (SD)

Hans  Ove  Jakobsson  (SD)

Gunnar  Malgeryd  (C)

Josefin  Claesson  Hedå  (C)

Evert  Andersson  (KD)

Leane  Högberg  (KD)

Niklas  Aus  (V)

Katarina  Edvinsson  (S)  tjänstgörande  ersättare  för  Kjell-Åke  Trygg  (S).

Övriga  deltagande

Rektor Caroline Bruhn, Sommenbygdens folkhögskola, % 84
Kommunikatör  Hanna  Arvidsson,  Sommenbygdens  folkhögskola,  e) 84

Kommundirektör Linda Hammarströi'n,  % 85
Socialchef  Susanna  Kullman,  e) 86

Ekonomichef  Carin  Petersson,  FS) 89

Sekreterare  Fredrik  Svaton

Lars-Bertil  Oskarsson  (S),  ersättare

Janet  Åkesson  (S),  ersättare

Ann-Sofie  Johansson  (S),  ersättare

Klas  Johansson  (S),  ersättare

Stefan  Andersson  (M),  ersättare

Stig  Johansson  (M),  ersättare

Sören  Norrby  (M),  ersättare

Monika  Johansson  (KD),  ersättare

Justerare

CS å.-) ffl A4
Utdragsbestyrkiinde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Revisorer:  Agneta  Bergquist  (S),  Gunnar  Andersson  (S),  Per-Arne  Löfving  (C),

Ylwa  Söderström  (M),  Birgitta  Palmqvist  (S)

Innehållsförteckning

Ärende

87

94

95

96

Val  av kommunfullmäktiges  presidium

Information  om  Somi'nenbygdens  Folkhög-

skola

Information  om  Styrel

Avsiktsförklaring  rörande  oinställningen

till  Nära  vård

Revisorernas  bedömning  av delårsrapport

per  2022-08-31

Allrnänhetens  frågestund

Godkännande  av delårsrapport  per  2022-

08-31  för  Boxholms  kommun

DetaljplanÅsbo  2:1 del  av - antagande

Ny  politisk  organisation  för  miljönämnden

Distansarbetspolicy

Revisionsberättelse  2021  för  Stiftelsen

Boxholms Bruksmuseum samt bevi5ande
av ansvarsfrihet

Motion  - skapa  jämställda  inötesplatser  för

alla  barn  och  unga  i Boxholms  kommun

Redovisning  av obesvarade  motioner  och

medborgarförslag

Motion  - maximal  restid  för  skolskjuts

Dnr
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KS  2022/321  619

KS  2022/324  370
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KS  2022/341  623
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmantradesdatuin

2022-10-17

Kf  83 83 Dnr KS 2022/320 119

Val  av  kommunfullmäktiges  presidium

Kommunfullmäktiges  sai'nmanträde  öppnas  av ålderspresidenten  Åke  Karlsson  (M).

Komi'nunfullmäktige  har  att välja  presidium  för  mandatperioden

2022-10-15-2026-10-14.

Presidium  i kommunfullmäktige  består  av:

Ordförande

1 :e vice  ordförande

2 :e vice  ordförande

Socialdemokraterna,  Centerpartiet  och  Kristdemokraterna  föreslår  enligt

följande:

Ordförande

I:e  vice  ordförande

Sune  Blom  (C)

Annsofi  Ramevik  (S)

Val  av ordförande

Ålderspresidenten  finner  att det  föreligger  följande  förslag  till  beslut  om  ordförande:

Sune  Blom  (C)

Ålderspresidenten finner  efter  hörande  med  komi'nunfullmäktige  att ärendet  beslutas

entigt  försIaget.

Kommunfullmäktige  beslutar

att vä5a Sune Bloin (C) till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden
2022-10-15-2026-10-14.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatuin

2022-10-17

Val  av 1:e  vice  ordförande

Åke Sandberg (M) samt Max Fagerstedt (SD) föreslår enligt fö5ande:

1:e yice  ordförande Åke  Karlsson  (M)

Ålderspresidenten  finner  att det  föreligger  två  förslag  till  beslut  om I:e  vice  ordfö-

rande:

1.  Annsofi  Rai'nevik  (S)

2.  Åke  Karlsson  (M)

Ålderspresidenten  beslutar  att sluten  omröstning  skall  genomföras  samt  utse Claes

Sjökvist  (S) samt  Åke  Sandberg  (M)  till  rösträknare.

Sluten omröstning genomförs med fö5ande utfall:

Annsofi  Ramevik  (S)

Åke  Karlsson  (M)

18 röster

ll  röster

Ålderspresidenten  finner  att Annsofi  Ramevik  (S)  utses  till  I:e  vice  ordförande.

Kommunfullmäktige  beslutar

att vä5a Annsofi Ramevik (S) till 1 :e vice ordförande i komi'nunfullmäktige för
inandatperioden  2022-10-15  -  2026-10-14.

Val  av  2:e  vice  ordförande

Åke  Sandberg  (M)  samt  Max  Fagerstedt  (SD)  föreslår  enligt  följande:

2:e vice  ordförande Åke  Karlsson  (M)

Ålderspresidenten  finner  efter  hörande  med  kommunfullrnäktige  att ärendet  beslutas

enligt  förslaget.

Kommunfullmäktige  beslutar

att vä5a Åke Karlsson (M) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige  för mandat-
perioden  2022-10-15  -  2026-10-14.

Beslut  till:

Valda

Ekonomienheten

Personalenheten

Författningssamlingen

Akt

Utdragsbestyrkande
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Koi'nmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininamradesdatuin

2022-10-17

Kf  g 84 Dnr  KS 2022/321  619

Information  om  Sommenbygdens  Folkhögskola

Rektor  Caroline  Brun samt kommunikatör  Hanna Arvidsson  informerar  om
verksamheten.

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Koi'nmunfullrnäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininamradesdattii'i'i

2022-10-17

Kf  5 85

Information  om  Styrel

Di'ir  KS  2022/324  370

Kommundirektör Linda Hammarström informerar  om Styrel  (Prioritering  av sam-

hällsviktiga  elanvändare).

Justerare

C;.lI,, t;Ö ,4
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Koinmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammantradesdaniin

2022-10-17

Kf  g 86 Dnr  KS 2022/255  106

Avsiktsförklaring  rörande  omställningen  till  Nära  vård

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Region  Ostergötland  har  tillsammans  med  länets 13 koinmuner  gjort  en geinensam

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

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

righeter i'ned bemanning och i'nöjligheter  att fö5a den medicintekniska utvecklingen
sammanfattas,  samt  förändrade  krav  utifrån  bland  annat  digitalisering,  tillgänglighet,

samverkan  och demografi.  Avsiktsförklaringen  innehåller  en gemensam  målbild  där

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

märvårdens  roll  som  navet  i Nära  vård  lyfts  fram.

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

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

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

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

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

ställa kompetensförsörjning, infrastruktur och investeringar LlPP.

Social-  och i'nyndighetsnäi'nnden  liar  beslutat  (Som  8, 65, 2022-08-15)  föreslå  kom-

munstyrelsen  besluta  att föreslå  kommunfuffinäktige  att ställa  sig bakom  avsiktsför-

klaringen.

Förvaltningens  ståndpunkt

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

digl'ietsnämnden.

Finansiering

Fönraltningens  förslag  till  beslut

att  ställa  sig bakoiri  avsiktsförklaringen  rörande  oi'nställningen  till  Nära  vård.

Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  ställa  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård.

Justerare

C[> [i2 QL
h'lÅ(

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainirianträdesdatuin

2022-10-17

Socialchef  Susanna Kullman  föredrar  ärendet.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ställa  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård.

Beslut  till:

Social-  och myndighetsnämnden
Region  Ostergötland
Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatui'n

2022-10-17

Kf  5 87 Dnr  KS  2022/319  040

Revisorernas  bedömning  av  delårsrapport  per  2022-08-31

Kommunfullmäktige  liar  att  ta del  av revisorernas  bedömning.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av revisorernas  bedöi'nning.

Beslut  till:

Revisorer

Akt

Justerare

]i

Utdriigsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saminantradesdatuin

2022-10-17

Kf  5 88

Allmänhetens  frågestund

Dnr  KS 2022/322  009

Inga  frågor.

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmantr!idesdatuin

2022-10-17

Kf  5 89 Dnr  KS 2022/309  040

Godkännande  av  delårsrapport  per  2022-08-31  för  Boxholms  kom-

mun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Delårsbokslutet  för  år januari-augusti  2022 med tillhörande  helårsbedömning  och

delårsrapport  är nu klar. Delårsbokslut  och delårsrapport  koi'ni'ner  att granskas  av

sakkunniga  revisorer  i slutet  av vecka 38 vilket  innebär  att den ännu inte Hr lielt  slut-

giltig.  Till  kommunstyrelsens  sammanträde  den 27 september  2022 ska en granskad

delårsrapport  kunna  läggas  fram.

Koinmunens  delårsresultat  uppgår  till  6 267 tkr, vilket  är 3 780 tkr  bättre än periodi-

serad budget. För sami'na period  2021 var resultatet  7 437 tkr,  dvs en f'örsämring  från

föregående  år med l 170 tkr.  Viktigt  är att komma  ihåg att delårsresultaten  innehål-

ler en minskad  semesterlöneskuld  (som måste byggas upp igen till  årsskiftet)  vilket

förbättrar  resultatet  kraftigt.  Upplösningen  av semesterlöneskulden  uppgår  ti116 783

tkr  något  som innebär  att kommunen,  rensat för  semesterlöneskulden,  efter  åtta  i'nå-

nader har en negativ  budgetavvikelse.

Förvaltningarna  redovisar  tillsammans  en negativ  budgetavvikelse  på minus  15 027

tkr, medan finansförvaltningen  har ett överskott  på 17 914 tkr  (inkl  sei'nesterlönes-

kulden).  Den förvaltning  som visar  störst underskott  är socialförvaltningen  med verk-

sainheten  IFO där kostnaderna  för  placeringar  ocli försörjningsstöd  överstiger  budge-

ten.

Isamband  med delårsbokslutet  har en helårsbedömning  gjorts.  He1årsbedöinningen

visar  på ett nollresultat  vilket  är sämre än helårsbudget  2022 som hade ett överskott

på 4 526 tkr. På grund  av ny uppdaterad  kostnadsberäkning  för  sluttäckning  Åsbo  de-

poni innehåller  helårsbedömningen  en ytterligare  delavsättning  på 4 000 tkr,  vilken
inte fanns med i budgeten.

Förvaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Påverkas  ej

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  delårsbokslut  och helårsbedömning  per 2022-08-31  samt upprättad
delårsrappoit.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-10-17

Beslutsunderlag

Bilaga  1: Delårsrapport  2022-08  Boxholins  kommun

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  delårsbokslut  och  helårsbedömning  per  2022-08-31  samt  upprättad

delårsrapport.

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunfullmäktige  beslutar

att godkänna delårsbokslut  och  helårsbedömning  per  2022-08-31  samt  upprättad

delårsrapport.

Beslut  till:

Ekonomichef

Kommundirektör

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-10-17

Kf  S, 90  Dnr  KS  2022/305  214

Detaljplan  Åsbo  2:1  del  av  - antagande

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Planområdet  är beläget  i centrala  Strålsnäs  och  är idag  samreglerat  med  Södra  stam-

banan.

Syftet ined deta5p1anen är att inöjliggöra  avstyckning  från stamfastigheten.

Samråd  ägde  rum  under  tiden  2020-01-25  -  2020-02-14.

Granskning  ägde  rum  under  tiden  2020-06-08  -  2020-06-29.

Antagandeliandlingen  finns  framtagen.

Sai'nhäl1sbyggnadsnämnden har beslutat (Shbn Efi 101, 2022-09-13) att godkänna an-
tagandehandlingen och deta5p1anen och föreslå kommunfullmäktige  att anta detalj-
planen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att ärendet  bör  beslutas  enligt  samhällsbyggnadsnämn-

dens  förslag.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att anta deta5p1anen.

Beslutsunderlag

Protokoll  samhällsbyggnadsnämnden (Slibn e3 101, 2022-09-13)
Antagandehandling.

Kommunstyrelsen  beslutar  töreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  detaljplanen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  anta  detaljplanen.

Beslut  till:

Samhällsbyggnadschef

Akt

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Koinmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saini'nantriidesdatuin

2022-10-17

Kfg  91 Dnr  KS  2022/271  104

Ny  politisk  organisation  för  miljönämnden

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Miljönämnden föreslås ända antalet ledamöter ocli ersättare från och med Januari
2023.  Beslutet  skall  vara  likalydande  från  Mjölby,  Boxholm  och  Odesl'iög.  Att  anta-

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

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  antalet  förtroendevalda  ändras  i Miljönämnden  enligt  förslag  till  beslut  från

Mjölby  kommun.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

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

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

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

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

att  ny  politisk  organisation  i Miljönämnden  gäller  från  ocli  ined  1 januari  2023.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Mjölby kommun, kommunful1mäktige 2022-06-14, (fi 60

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  Miljönämnden  ska bestå  av sju ordinarie  ledai'nöter  och  fyra  ersättare.  Platserna

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

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

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

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

att ny politisk organisation i Mi5önämnden gäller från och i'ned Januari  2023.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfulli'näktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-10-17

Kommunfullmäktige  beslutar

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

fördelas  genom  att  Mjölby  kommun  utser  tre ordinarie  ledai'nöter  och  två  ersättare

oc)i  Boxholms  kommun  och  Odeshögs  kommun  utser  vardera  två  ordinarie  ledai'nö-

ter och en ersättare. Beslut om ny politisk organisation för Mi5önämnden kräver ett
likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

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

Beslut  till:

Gruppledare  partier

Författningssamlingen

Akt

Justerare

CF> If)

Utdriigsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-10-17

Kf  g 92

Distansarbetspolicy

Dnr  KS  2021/320  009

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Coronapandemin  har  påskyndat  den digitala  utvecklingen  och  nya  digitala  arbetslös-

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

talt  i möten.  utbildningar  ocli  konferenser  sai'nt  utföra  arbete  på annan  plats  än ordi-

narie  arbetsplats.  För  många  koinmuner  ocli  företag  gäller  det  nu att  ställa  oin  och

följa  med  trenden  och  utvecklingen  av nya  arbetssätt.  Boxholms  kommun  vill  ta tiH-

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

betsliv  och  samhälle,  dessutom  utvecklas  vår  attraktivitet  som  arbetsgivare.

Policyn  med  riktlinjer  presenterar  två  alternativ  av flexibelt  arbetea hei'narbete  och  di-

stansarbete.  Distansarbete  innebär  en iner  permanent  arbetsform  där  arbetet  utförs

mer  rege1bui'idet  under  en längre  period.  Hemarbete  är det "nya  normala"  där  medar-

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

Båda  alternativen  kräver  överenskoi'nmelse  mellan  ansvarig  chef  och  medarbetare.

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

soi'n avgör  om  och  i vilken  utsträckning  flexibelt  arbete  är möjligt.  Chefens  bevil-

jande  ska utgå  från  verksamhetens  behov,  rådande  situation,  arbetsuppgifternas  art

samt  individuell  bedömning.

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

fullmäktige (2021-12-06, fl 133) med en återrei'nittering  av ärendet med hänvisning
till  brister  i förslaget.

En revidering  har  genoi'nförts  och  föreslagen  ny version  av distansarbetspolicy  är en

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

distansarbete/arbete  hemifrån  vid  enstaka  tillföllen  i Boxholms  kommun  (Kf  2013-

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

Förvaltningens  ståndpunkt

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

uppnå  en gemensam  syn  på flexibelt  arbetssätt  i Boxliolms  koi'nmun.

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

årsskiftet  2023/2024.  En utvärdering  bör  genomföras  i slutet  av 2023  oc)'i därefter

fattas  ett nytt  beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Finansiering

Utdragsbestyrkande

17



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullinäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sairiinantradesdatrim

2022-10-17

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

tillföllen  i Boxholms  kommun,

att  anta policy  för  heinarbete  och distansarbete  med riktlinje,

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

att  policyn  i'ned riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023 oc)i därefter  fattas  ett nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Beslutsunderlag

Förslag  till  policy  f'ör hemarbete  och distansarbete  med riktlinje

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

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

tillfällen  i Boxholms  kommun,

att  anta policy  för  hemarbete  och distansarbete  med riktlinje,

att  policyn  ined  riktlinje  skall  gälla  fram  ti1l årsskiftet  2023/2024,

att  policyn  ined  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023 och därefter  fattas  ett i'iytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  upphäva  tidigare  beslutad  policy  för  distansarbete/arbete  liei'nifrån  vid  enstaka

tillföllen  i Boxholi'ns  kommun,

att  anta policy  för  hemarbete  och distansarbete  med riktlinje,

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

att  policyn  ined  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023 ocli  därefter  fattas  ett nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Beslut  till:

Förvaltningschefer

Författningssamling

Akt

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmantradesdatriin

2022-10-17

Kf  5 93 Dnr  KS 2022/279  107

Revisionsberättelse  2021  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum

samt  beviljande  av  ansvarsfrihet

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  har inläinnat  handlingar  till  Boxholms  kommun

gällande bevi5ande av ansvarsfriliet från kommunfullmäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  förslag  till  beslut  är att bevilja  ansvarsfrihet  för  styrelsen.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse  2021

Verksamhetsberättelse  2021

Resultat-  ocli  balansrapport  2021

Protokoll  årsmöte  2022-06-14

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  bevilja  styrelsen  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  ansvarsfrihet  för  verk-

samhetsåret  2021.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  bevilja  styrelsen  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  ansvarsfrihet  för  verk-

samhetsåret  2021.

Beslut  till:

Stiftelsen  Boxholi'ns  Bruksmuseui'n

Ekonomienlieten

Kommundirektör

Akt

Jiisterare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Saininanträdesdatum

2022-10-17

Kf  g 94 Dnr  KS 2021/325  332

Motion  - skapa  jämställda  mötesplatser  för  alla  barn  och  unga  i

Boxholms  kommun

Bakgrund  och ärendebeskrivning

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

ställda  mötesplatser  t"ör barn  och unga  i Box)iolins  kominun.  Irene  Garperian  (V)  fö-

reslår  i motionen  att kommunen  inspekterar  lekplatser  och skolgårdar  med fokus  på

jämställdl'iet,  tillgänglighet,  inkludering  och att dessa rustas upp för  att alla  ska kunna

inkluderas  och vara  delaktiga  i leken.

Förvaltningens  ståndpunkt

Yttrande  har inhäintats  från  Sai'n)iällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson  som anger  att

omfattande  arbete  har genoinförts  med ny-,  om-  och tillbyggnad  av lekplatser  i kom-

munen.  Vidare  anges att besiktningar  av lekplatser  sker  med  jämi'ia  intervaller,  senast

år 2020,  för  att säkerställa  lekplatsernas  funktion  och säkerhet.

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

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

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

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

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

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

rlngen.

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

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

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

gårdar i kommunen rustas LIPP för att i'nöta  beliovet och tyvärr ser förvaltningen att
detta  ej är ekonomiskt  realistiskt.  Däri'ned  föreslår  förvaltningen  att motionen  avslås.

Förvaltningen  gör  tyvärr  bedömningen  att de ekonomiska  förutsättningarna  år 2023

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

att förutsättningarna  finns.  Att  samhällsbyggnadsförvaltningen  hanterar  planeringen

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

de lämpliga  bidrag  som  finns.

Finansiering

Justerare

Föwaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  motionen.

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Koinmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-10-17

Bes]utsunderlag

Motion

Yttrande  SainMllsbyggnadsc)ief

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  avslå  i'notionen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  avslå  motionen.

Beslut  till:

Irene  Garperian

SamMllsbyggnadsclief

Akt

cs,,F4-5 ir
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullinäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatum

2022-10-17

Kf  S, 95 Dnr  KS 2022/323  009

Redovisning  av obesvarade  motioner  och  medborgarförslag

Motioner

Tomt  och  industrii'nark  i Malexander

Inkom:  2022-02-28  Dnr:  2022/74  260

Angående  utarrenderad  i'nark  till  Arla

Inkom:  2022-02-08  Dnr:  2022/43  261

Medborgarförslag

Regler  gällande  l'uindar  på badplatser

Inkom:  2022-03-21  Dnr:  2022/126  822

Lekparken  vid  torget  i Boxholm

Inkoi'n:  2022-08-31  Dnr:  2022/288  332

Marknad  i Boxliolm

Inkom:2022-09-01  Dnr:2022/289140

Tider  för  torghandlare

Inkom:  2022-06-16  Dnr:  2022/231  319

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av redovisningen.

Justeriire  »

C/()  x7ai- (=  -  y

&Å'

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Koinmunfullrnäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdahiin

2022-10-17

Kf  j96

Extra  ärende

Dnr  KS  2022/341  623

Motion  - maximal  restid  för  skolskjuts

Josefin  Claesson  Hedå  (C)  har  2022-10-16  inkommit  med  en motion.

Josefin  Claesson  Hedå  (C)  föredrar  inotionen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  remittera  inotionen  till  kommunstyrelsen  för  beredning.

Beslut  till:

Koinmunstyrelsen

Akt

Utdragsbestyrkiinde


