
  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-06-14 1(3) 

Kommunstyrelsen

 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 

Tid: tisdagen 2022-06-14, kl. 08:30 

Plats: KS-salen, Kommunkontoret 

 

 Upprop 
 Val av protokolljusterare   
 Tidpunkt för justering 
 Fastställande av ärendelistan 

 

Ärenden         Diarienr.     Notering        Sida                 

1 Införande av nytt 
gymnasieantagningssystem i 
Östergötland 

KS 2022/165 612  4 - 11 

2 Riktlinjer gällande resebidrag 
för elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 

KS 2022/205 623  12 - 17 

3 Riktlinjer beträffande 
inackorderingstillägg 

KS 2022/206 623  18 - 23 

4 Uppföljning av 
månadsrapportering 
personalkostnader. 

KS 2022/193 042  24 - 38 

5 Uppföljning månadsbokslut jan-
maj 2022 

KS 2022/194 042  39 

6 Budgetförutsättningar 2023 KS 2022/223 040  40 - 43 

7 Uppdaterade attestlistor 2022 KS 2022/214 002  44 - 48 

8 Deltagande i SKR-projekt-
Resursfördelning baserad på 
prislappar 

KS 2022/185 040  49 - 52 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-06-14 2(3) 

Kommunstyrelsen

9 Årsbokslut Stiftelsen Syskonen 
Holmqvists minnesfond 

KS 2022/187 107  53 - 60 

10 Årsbokslut Stiftelsen Sociala 
samfonden i Boxholms kommun 

KS 2022/188 107  61 - 68 

11 Årsbokslut Stiftelsen Boxholms 
skolors samfond i Boxholms 
kommun 

KS 2022/189 107  69 - 76 

12 Information - Förslag till 
överenskommelse kring 
upphandling i enlighet med en 
strategisk drivmedelsprioritering 

KS 2022/195 049  77 - 82 

13 Nykommun.se KS 2022/224 001  83 

14 Ansökan om stöd - 
Teaterprojekt Vem drog ur 
proppen 2022 

KS 2022/177 805  84 - 90 

15 Ansökan om kulturstöd - en ny 
kulturscen i Östergötland 

KS 2022/175 809  91 - 100 

16 Ansökan om stöd till Boxholm 
II för 2022 

KS 2022/217 109  101 - 103 

17 Medborgarförslag - Folkets Park 
i Boxholm 

KS 2021/294 330  104 - 109 

18 Medborgarförslag angående 
utsmyckning av fasad på Folkets 
Hus byggnad 

KS 2020/261 109  110 - 114 

19 Motion - ändring av 
hastighetsbegränsningar 

KS 2021/324 311  115 - 121 

20 Motion - tillstånd för 
kameraövervakning vid 
Boxholms resecentrum 

KS 2021/276 167  122 - 130 

21 Kompetensutveckling 
Räddningstjänsten Boxholm 

KS 2022/209 027  131 - 134 

22 Utvärdering hanteringen av 
covid-19 - till Kommunstyrelsen 

KS 2022/204 009  135 - 158 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-06-14 3(3) 

Kommunstyrelsen

23 Samordningsförbundet Västra 
Östergötlands årsredovisning 
2021 

KS 2022/196 042  159 - 204 

24 Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsen 2022 

KS 2022/6 009  205 

25 Rapporter Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/7 009  206 

26 Delgivningar Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/8 009  207 - 208 

27 Övrigt Kommunstyrelsen 2022 KS 2022/9 009  209 

 

 

 

Claes Sjökvist Ulrika Carlsson 
Ordförande Sekreterare
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 32       Dnr KS 2022/165 612 
 
Införande av nytt gymnasieantagningssystem i Östergötland 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Idag finns det inom samverkansområdet för gymnasieantagningen två antagnings-
kanslier. Ett i Norrköpings kommun och ett i Linköpings kommun. Dessa kanslier 
tillser att antagningsprocessen till gymnasieskolorna är smidig och att den blir likvär-
dig. Det nuvarande systemet som idag används för ansökan och antagning till gym-
nasieutbildningar inom Östergötland behöver bytas ut på grund av brister i system 
och support. Efter genomgången förstudie och utvärdering har man kommit fram till 
att den rekommenderade inriktningen har varit att införa verksamhetssystemet Indra, 
som ägs av Göteborgsregionen Kommunalförbund och Storstockholms Kommunför-
bund.  
 
Att införa ett sådant komplext verksamhetssystem ställer krav på resurser, kompetens 
och finansiering. Projektinförandet är planerat att ske under lång tid för att säkerställa 
kvalitet samt frigöra nödvändiga resurser. Projektinförandet beräknas starta 2022-05-
01 och vara infört 2023-10-01. Den totala finansieringen av införandet beräknas till 
3 500 tkr och kommer att fördelas per kommun inom samverkansområdet efter antal 
elever som söker från varje kommun. För Boxholm innebär det en engångskostnad 
om 37 188 kronor. Därefter beräknas den varaktiga kostnaden bli ungefär lika stor 
som för det existerande gymnasieantagningssystemet. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Boxholms kommun skulle inte, på egen hand, kunna ombesörja en gymnasieantag-
ning. Vi föreslår därmed att kommunstyrelsen godkänner förslaget på kostnadsför-
delning samt Boxholms kommuns andel av totalkostnaden vilket uppgår till 37 188 
kronor för införandet av ett nytt gymnasieantagningssystem i Östergötland. 
 
 
Finansiering 
Kostnaden belastar ansvar 6010, verksamhet 45010 budgetår 2023. Kostnaden ryms 
inom befintlig budget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget 
på kostnadsfördelningen gällande införandet av nytt gymnasieantagningssystem vil-
ket innebär att Boxholms kommun kommer att bidra med 37 188 kronor till projek-
tet. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

Beslutsunderlag 
Införande av nytt gymnasieantagningssystem, Regionala skolchefsnätverket. 
 
 
Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna förslaget på kostnadsfördelningen gällande införandet av nytt gymnasi-
esystem vilket innebär att Boxholms kommun kommer att bidra med 37 188 kronor 
till projektet.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Conny Oskarsson, Skolchef 
Ida Lyckbåge, Studie- och yrkesvägledare 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-05 KS 2022/165 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Ida Lyckbåge KSAU/KS 
 Studie- o yrkesvägledare 

+46722033159  
ida.lyckbage@boxholm.se 

 

   

Införande av nytt gymnasieantagningssystem i Östergötland  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Idag finns det inom samverkansområdet för gymnasieantagningen två antagnings-
kanslier. Ett i Norrköpings kommun och ett i Linköpings kommun. Dessa kanslier 
tillser att antagningsprocessen till gymnasieskolorna är smidig och att den blir 
likvärdig. Det nuvarande systemet som idag används för ansökan och antagning till 
gymnasieutbildningar inom Östergötland behöver bytas ut på grund av brister i 
system och support. Efter genomgången förstudie och utvärdering har man kommit 
fram till att den rekommenderade inriktningen har varit att införa verksamhets-
systemet Indra, som ägs av Göteborgsregionen Kommunalförbund och 
Storstockholms Kommunförbund.  
 
Att införa ett sådant komplext verksamhetssystem ställer krav på resurser, kompetens 
och finansiering. Projektinförandet är planerat att ske under lång tid för att säkerställa 
kvalitet samt frigöra nödvändiga resurser. Projektinförandet beräknas starta 2022-05-
01 och vara infört 2023-10-01. Den totala finansieringen av införandet beräknas till 
3 500 tkr och kommer att fördelas per kommun inom samverkansområdet efter antal 
elever som söker från varje kommun. För Boxholm innebär det en engångskostnad 
om 37 188 kronor. Därefter beräknas den varaktiga kostnaden bli ungefär lika stor 
som för det existerande gymnasieantagningssystemet. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Boxholms kommun skulle inte, på egen hand, kunna ombesörja en gymnasieantag-
ning. Vi föreslår därmed att kommunstyrelsen godkänner förslaget på kostnadsför-
delning samt Boxholms kommuns andel av totalkostnaden vilket uppgår till 37 188 
kronor för införandet av ett nytt gymnasieantagningssystem i Östergötland. 
 

Finansiering 
Kostnaden belastar ansvar 6010, verksamhet 45010 budgetår 2023. Kostnaden ryms 
inom befintlig budget. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget 
på kostnadsfördelningen gällande införandet av nytt gymnasieantagningssystem 
vilket innebär att Boxholms kommun kommer att bidra med 37 188 kronor till 
projektet. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
Införande av nytt gymnasieantagningssystem, Regionala skolchefsnätverket. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Conny Oskarsson, skolchef 
Ida Lyckbåge, studie- och yrkesvägledare 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 33       Dnr KS 2022/205 623 
 
Riktlinjer gällande resebidrag för elever i gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Boxholms kommun kan ungdomar som läser vid gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ansöka om resebidrag som kompletterar, alternativt ersätter, läsårsbiljett hos 
Östgötatrafiken. 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 kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige 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. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 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. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Conny Oskarsson, Skolchef, för kännedom 
Ida Lyckbåge, Studie- och yrkesvägledare, för handläggning 
Akt 

13



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-23 KS 2022/205 623 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Ida Lyckbåge KSAU/KS/KF 
 Studie- o yrkesvägledare 

+46722033159  
ida.lyckbage@boxholm.se 

 

   

Riktlinjer gällande resebidrag för elever i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Boxholms kommun kan ungdomar som läser vid gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola ansöka om resebidrag som kompletterar, alternativt ersätter, 
läsårsbiljett hos Östgötatrafiken. De riktlinjer som tidigare har funnits behöver 
uppdateras för att säkerställa att det sker en objektiv och rättvis bedömning av de 
ansökningar som kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen. I riktlinjerna är 
även milersättningen ändrad beträffande anslutningsresor, från 5 kronor till 10 kronor 
per mil då den tidigare 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 kommunfullmäktige att besluta att de 
nya riktlinjerna beträffande resebidrag ska antas för att säkerställa att elever som 
söker resebidrag får en rättvis och objektiv bedömning av sina ansökningar. Vi 
föreslår även att kommunfullmäktige 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 
Förvaltningen föreslår 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. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
Blankett samt riktlinjer för ansökan om resebidrag. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Conny Oskarsson, skolchef, för kännedom 
Ida Lyckbåge, studie- och yrkesvägledare, för handläggning 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 34       Dnr KS 2022/206 623 
 
Riktlinjer beträffande inackorderingstillägg 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Boxholms kommun kan ungdomar som läser vid en gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ansöka om inackorderingstillägg för boende på skolort när res- samt skoltid 
överstiger 11 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 kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 
nya riktlinjerna beträffande inackorderingstillägg ska antas för att säkerställa att ele-
ver som söker inackorderingstillägg får en rättvis och objektiv bedömning av sina an-
sökningar. Självklart följs de bestämmelser som återfinns i skollagen 15 kap 32 § 
gällande elever i gymnasieskolan samt i 18 kapitlet 32 § för elever inom gymnasie-
särskolan. 
 
 
Finansiering 
Kostnad för inackorderingstillägg belastar verksamhet 45010, gymnasieskola, samt 
45030, gymnasiesärskola. Ärendet 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. 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att anta nya riktlinjer för inackorderingstillägg från och med läsåret 2022/2023. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Conny Oskarsson, Skolchef, för kännedom 
Ida Lyckbåge, Studie- och yrkesvägledare, för handläggning 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-23 KS 2022/206 623 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Ida Lyckbåge KSAU/KS/KF 
 Studie- o yrkesvägledare 

+46722033159  
ida.lyckbage@boxholm.se 

 

   

Riktlinjer beträffande inackorderingstillägg  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Boxholms kommun kan ungdomar som läser vid en gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ansöka om inackorderingstillägg för boende på skolort när res- samt skoltid 
överstiger 11 timmar/dag. Vi har sett att de riktlinjer som fastställdes av barn- och 
utbildningsnämnden 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 kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 
nya riktlinjerna beträffande inackorderingstillägg ska antas för att säkerställa att 
elever som söker inackorderingstillägg får en rättvis och objektiv bedömning av sina 
ansökningar. Självklart följs de bestämmelser som återfinns i skollagen 15 kap 32 § 
gällande elever i gymnasieskolan samt i 18 kapitlet 32 § för elever inom gymnasie-
särskolan.. 
 

Finansiering 
Kostnad för inackorderingstillägg belastar verksamhet 45010, gymnasieskola, samt 
45030, gymnasiesärskola. Ärendet ryms inom befintlig budget  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta nya riktlinjer för inackorderingstillägg från och med läsåret 2022/2023. 
 

Beslutsunderlag 
Blankett samt riktlinjer för ansökan om inackorderingstillägg. 
 

Beslutet expedieras till 
Conny Oskarsson, skolchef, för kännedom 
Ida Lyckbåge, studie- och yrkesvägledare, för handläggning 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-07 KS 2022/193 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Uppföljning av månadsrapportering personalkostnader.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bifogat finns lönekostnadsuppföljning av utfall jämfört med budget för perioden 
januari-maj 2022 för respektive förvaltning. Lönekostnadsuppföljningen omfattar 
lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar.  
 
Totalt uppgår personalkostnaderna för jan-maj 2022 till 104 076 tkr, vilket är 0,7% 
högre än periodiserad budget. Jämfört med samma period föregående år är 
lönekostnaden 3,1% högre.  
 
Lönekostnaderna inkluderar resurser som avsatts för flyktingmottagandet med 280 
tkr samt extratjänster som tillsattes i slutet av 2021 med 600 tkr och som till största 
delen finansieras av Arbetsförmedlingen. Exkluderas dessa poster ligger 
lönekostnaden 0,1% över budget och 2,2 % över samma period 2021. Att notera är 
att lönerevisionen skedde per april 2022 och först i juni 2021 (dock retroaktivt from 
april) vilket gör att åren inte är fullt jämförbara. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Lönekostnaderna håller sig för perioden januari till maj 2022 inom den budgeterade 
ramen, men med variationer mellan verksamheter där ytterligare analys och 
eventuella åtgärder behöver vidtas. De två förvaltningar som har största avvikelser är 
kommunledningskontoret, där ca 2/3 av avvikelsen finansieras av bidrag från 
Arbetsförmedlingen och Äldreomsorgen som dels har hög belastning på SÄBO, dels 
haft hög inskolningskostnader för semestervikarier. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna informationen om månadsrapportering lönekostnader januari-maj 
2022. Personalkostnadsnivån jämfört med budget behöver värderas i samband med 
månadsbokslutet då samtliga intäkter och kostnader ingår i budgetuppföljningen.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tabell – Personalkostnader per jan-maj 2022. 
Personalkostnadsrapportering per ansvar jan-maj 2022. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt
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Personalkostnader per jan-maj 2022

SAMMANSTÄLLNING LÖNEKOSTNADER INKL 

PÅSLAG/AGA

Utfall jan-maj 

2022 Budget perioden

Budget-avvikelse, 

tkr

Budget-avvikelse, 

% (1)

Budget-avvikelse, 

% föregående 

period

Utfall jan-maj 

2021

Avvikelse, % från 

föregående år (1)

Kommunfullmäktige 188 208 20 9,7% 12,0% 139 -35,0%

Kommunledningskontoret 8 214 7 130 -1 084 -15,2% -13,4% 6 029 -36,2%

Bemanning 1 3 2 70,0% 100,0% 0 0,0%

Måltid och service 4 888 5 039 151 3,0% 2,6% 4 856 -0,7%

Förskolan 12 655 13 238 583 4,4% 6,1% 13 465 6,0%

Grundskolan 24 890 24 749 -141 -0,6% -0,3% 24 770 -0,5%

BEOM 12 965 12 894 -71 -0,5% 2,2% 12 199 -6,3%

IFO 5 149 5 328 179 3,4% 2,5% 5 125 -0,5%

Äldreomsorgen 25 795 24 798 -997 -4,0% -2,1% 24 443 -5,5%

Samhällsbyggnadsnämnden 2 751 2 681 -70 -2,6% -3,2% 2 284 -20,5%

Kultur och turism 1 864 1 881 17 0,9% 1,7% 1 621 -15,0%

Räddningstjänsten 1 298 1 406 108 7,7% 8,9% 1 427 9,1%

Finansiering (pensionskostnader) 3 419 3 984 565 14,2% 2,6% 4 630 26,1%

TOTALT 104 076 103 339 -737 -0,7% 0,0% 100 988 -3,1%
0 0 0

varav flyktingmottagande (inkluderat ovan) 280 (64 KLK, 216 IFO)

varav extratjänster 600 (KLK, finansieras 90 % av AF)

ersättning Fskr-kassan höga sjuklönekostnader 2 742 (fördelat på många enheter)

Justerad total 100 454             103 339             2 885                  2,8% 4,1% 100 988             0,5%
(1) (+positiv avvikelse / - negativ avvikelse)

Socialförvaltningen totalt 43 908                        43 020                        888-                             -2,1% -0,2% 41 767                        -5,1%
Barn och utbildning totalt 37 545                        37 987                        442                             1,2% 2,0% 38 236                        1,8%

103 196 103 339 -143 -0,1% 2 208                          2,2%
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-02  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Bemanning och rekrytering 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Enhetschef: Pernilla Pettersson 
 
 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
     
Periodens utfall, tkr 6 754 
Periodens budget, tkr 6 156 
Budgetavvikelse, tkr -598 
Budgetavvikelse % -10% 
    
Nyckeltal schemalagd tid för 2022     
Januari-april 
(maj ej 
redovisad i 
denna rapport)  
Pool  
78 %         

 
 
Verksamhet och organisation 
Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 598 tkr. Anledningen är avvikelser i form av ökade 
kostnader ersättning övertid, ob och fyllnadstid. Högre andel sjukskrivningar vilket påverkar negativt då 
utlån inte kan ske i den grad som önskas för att uppfylla målet på 80 %. 
 
Viktiga händelser  
Viss rekrytering i personalpooler har pågått under perioden, klar under maj månad. Efterdyningar pågår 
fortfarande efter pandemin, högre sjuktal. Uppdatering av lokalt avtal för poolanställda klar från 1 mars-
22. Vissa justeringar i och med detta förankrade inför kommande månader.  
Rekrytering av timvikarier har ökat under perioden, samt rekrytering inför sommaren. 
Sommarrekryteringen har pågått sedan 1 mars och nu är vi i mål! Alla semestervakanser är tillsatta.   
 
Förslag på åtgärder  
I dagsläget är det svårt att påverka fördyrade kostnader samt sjukskrivningar.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-03  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Grundskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Skolchef: Conny Oskarsson 
Rektorer: Jonas Cannervik-Wass, Christina Nessvi, Conny Oskarsson 
 
 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr  24 890 
Periodens budget, tkr  24 749 
Budgetavvikelse, tkr 141 
Budgetavvikelse  -0,5% 

 
Verksamhet och organisation 
Grundskolan har flyttat personal från ordinarie verksamhet till undervisning av de nyinflyttade ukrainska 
eleverna. Personalens tjänstegrad kommer märkas 898 (flyktingmottagning Ukraina) vid statligt beslut 
om kompensation för ökade kostnader.  
 
Viktiga händelser  
Arbetet med övertalighet och avslut av assistenter kommer ge effekt från augusti månad. 
 
Förslag på åtgärder  
Noggranna uppföljningar av personalkostnader.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-02  

  

  
Kommunstyrelsen samt social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Behandling och omsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullgren 
Enhetschefer: Helena Berminge, Patrik Lindgren 
 
Personalkostnader jan-april 2022 
Periodens utfall,  12 946 tkr 
Periodens budget,  12,894 tkr 
Budgetavvikelse,  -52 tkr 
Budgetavvikelse -0,4 % 
 
Viktiga händelser  
BEOM har under våren haft relativt mycket sjukfrånvaro på grund av pandemin, vilket leder till 
vissa avvikelser internt. Några extrakostnader har också berott på ökad bemanning då brukare 
har mått dåligt på olika sätt. Samtidigt har vissa verksamheter haft minskad belastning av olika 
anledningar. Resurser har därför kunnat flyttas till den verksamhet där behov finns. 
 
Under kommande månader arbetar vi med utmaningar som relateras till personalärenden 
samt sjukskrivningar. 
 
Utslussen kommer att ha kostnader utöver budget fram till september månad, på grund av en 
extra lönekostnad som relateras till HR-ärende. 
 
Gruppbostaden Ugglan har fått en ny brukare som kräver ökad personaltäthet, åtminstone 
inledningsvis. Den ökade bemanningen är åtminstone planerad till efter semestrarna. När 
personen börjar på daglig verksamhet till sommaren kommer ökad personaltäthet även 
behövas där. Detta kommer att synas på månadsuppföljningar framöver. 
 
Förslag på åtgärder  
Inga i dagsläget, då utfall och budget är i balans. Den tidiga svaga positiva avvikelsen har 
dock vänt till ett svagt minus. Detta är dock väntat, utifrån beskrivningarna ovan. 

Hur resurserna ska möta det ökade brukarbehovet är under utredning.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-02  

  

  
Kommunstyrelsen samt social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullman 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr                     5149  
Periodens budget, tkr                  5328  
Budgetavvikelse, tkr                      231  
Budgetavvikelse %                        +4,3  
 
 
Verksamhet och organisation 
Verksamheten har flera nya medarbetare som påbörjat sin tjänst under slutet av förra året och 
början av 2022. På IFO arbetar vi med strukturen av verksamheten och tydliga 
rollbeskrivningar för samtliga tjänster inom organisationen. Vi arbetar för en resurseffektiv 
organisation med klienten i fokus. En av utmaningarna har varit kompetensförsörjning inom 
IFO, men där har vi lyckats rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området.  
Övriga utmaningar för oss är att hålla ner antalet placeringar och hitta nya lösningar på 
hemmaplan samt att få ut människor som uppbär ekonomiskt bistånd i arbete/sysselsättning. 
Det märks att pandemin lättat och det är enklare att skapa samarbete med företagare och 
ordna sysselsättning/arbete. Under maj månad har klienterna minskat med två personer inom 
ekonomiskt bistånd. En medarbetare har gått ner i arbetstid under perioden, vilket påverkar 
positivt ekonomiskt. Liten positiv ekonomisk avvikelse på de totala lönekostnaderna då några 
tjänster varit tomma under del av april och maj månad.  
 
Viktiga händelser  
Arbetet fortsätter med genomlysning av ekonomiskt bistånd och placeringar, vi granskar både 
på kvalitetsparametrar samt kostnader. Från januari-mars kom sju personer som uppbar 
ekonomiskt bistånd ut i arbete/sysselsättning samt fem andra avskrevs av andra orsaker, 
exempelvis att de hamnade under regionens försorg. Under slutet av april inkom tre nya 
ärenden med behov av ekonomiskt bistånd. Under april och maj har flera klienter träffat 
handläggare på Arbetsmarknadsenheten för att hitta framtida lösningar för 
arbete/sysselsättning.  
 
Förslag på åtgärder  
Gällande ekonomiskt bistånd arbetar vi aktivt med uppföljningar av samtliga ärenden, ger 
stöd via samlade resurser då handläggare inom ekonomiskt bistånd samverkar med 
arbetsmarknadsenheten. Viktigt att vi möjliggör ett liv i sysselsättning/arbete.   
Innan beslut om placeringar tas utreder vi alltid möjligheten till hemmaplanslösningar i ett 
första steg. IFO har utökat samarbetat med både med skola och med Helhetsteamet. För 
övrigt tillsätts inom kort den sista tjänsten som socialsekreterare vi haft utannonserad.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-03  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Förskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Skolchef: Conny Oskarsson 
Förskolechef: Conny Oskarsson 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr 12655 
Periodens budget, tkr 13238 
Budgetavvikelse, tkr 583 
Budgetavvikelse +4,4% 

 
 
 
Verksamhet och organisation 
Vi har sedan mars månad flyttat en dagbarnvårdare i Strålsnäs till förskolan då barnantalet 
har sjunkit i området.  
 
Viktiga händelser  
Förskolan har under våren haft relativt mycket sjukfrånvaro på grund av pandemin. Frånvaron 
ser tyvärr ut att fortsätta även efter pandemin.  
 
Rekrytering av rektor är klart och finns i verksamhet från augusti månad.  
 
Förslag på åtgärder  
Fortsätta följa upp personalkostnader.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-02  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Måltid och service 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Kostchef: Markus Gustafsson 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
     
Periodens utfall, tkr 4 888 
Periodens budget, tkr 5 039 
Budgetavvikelse, tkr 151 
Budgetavvikelse % 3% 

 
Totalt ekonomiskt utfall jan-mars-22 
     
Periodens utfall, tkr 2 836 
Periodens budget, tkr 2 973 
Budgetavvikelse, tkr 137 
Budgetavvikelse % 5% 

 
Verksamhet och organisation 
Vi har problem att bemanna vissa vakanser vilket gör att vi får lägre 
kostnader men i gengäld sliter det på personalen. 
 
Intäkter lägre än budget men viss eftersläpning finns då vi inte fått alla 
intäkter från övriga förvaltningar. 
 
Övriga kostnader betydligt lägre men det beror till viss del att man gick in i 
2022 med ganska välfyllda lager. 
 
Viktiga händelser  
 
Från och med 1/5 ser vi kraftigt  höjda  livsmedelspriser, prognosen i 
dagsläget ligger på ca 15% mot normalt kanske 3-4%. 
Vi får prishöjningar i DLF perioder vilket förmodligen kommer innebära 
ytterligare höjning 1/9. 
 
Detta måste vi ta höjd för i framtida prognoser och även inför budget 23. 
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 Månadsuppföljning/Avvikelserapport Datum  
  2022-06-02  

  

  
Kultur- och turismnämnden 
Kultur- och turismnämndens ordförande. : Mikael Palm 
Förvaltningschef: Fredrik Svaton 
 
 
 
Personalkostnader Januari-maj 2022 

 
  Ackumulerat 
Periodens utfall, tkr 1864 
Periodens budget, tkr 1881 
Budgetavvikelse, tkr 17 
Budgetavvikelse % 1 % 

 
 
Verksamhet och organisation 
 
Endast mindre avvikelse. 
   
 
Viktiga händelser  
- 
 
Förslag på åtgärder  
- 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-05-31  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Räddningschef: Johan Forsgren 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr 1 298 
Periodens budget, tkr 1 406 
Budgetavvikelse, tkr 108 
Budgetavvikelse % 8% 

 
Verksamhet och organisation 
Problem med rekrytering har inneburit att kostnader för personalutbildning varit lägre än planerat. Antal 
larm har varit lågt i förhållande till tidigare år varför personalkostnader i samband med utryckning varit 
låga. 
 
Viktiga händelser  
Den gemensamma skogsbrandsdepån kan nu användas om behov uppstår. Några små 
detaljer som inte påverkar funktionen återstår att åtgärda. 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-03  

  

Kommunstyrelsen samt social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Äldreomsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullman 
Enhetschefer: Karin Ekstam, Erja Kumpulainen, Jenny Sundelius, from 1 april Helene Rockler 
Rickardsson. ersätter Karin Ekstam 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr 25 795 
Periodens budget, tkr 24 798 
Budgetavvikelse, tkr -997 
Budgetavvikelse % -4,0% 

 
Viktiga händelser  
1. Kostnad för MAS, inväntar stimulansmedel för en sjukskötersketjänst i budget, 
ska balanseras i efterhand.  
2. Rehabärende på Domherren, personalärende sjukskriven på halvtid, arbetstränar 
i kommunens växel 50%, personalkostnad på 50% går dock på Domherrens 
budget. Därmed negativt resultat eftersom ersättning på 50% utgår samt också 
kostnad för ersättare 100%. Extrapersonal inne under januari-mars varje natt pga 
Duvan BV i samma lokal som Domherren.  
3. Svalan SÄBO överbeläggning pga brist på SÄBO-platser, därmed utökad 
bemanning för att klara beläggningen. Brist på timvikarier medför att ordinarie 
personal arbetar mertid och övertid.  
4. Duvan SÄBO, utökad bemanning på helger för att undvika ensamarbete på 
enheterna r/t arbetsmiljöaspekter samt kvalitet i demensvård.  
5. Dyr bemanning, lång introduktion för vikarier, hittills har 14 st avslutats. En 
konsult har rekryterat personal vilket är en ökad kostnad. När det fattas vikarier 
så går ordinarie personal in och den kostnaden är mycket dyrare.  
6. Personal som läser till undersköterska med stimulansmedel från 
Äldreomsorgslyftet.  

Förslag på åtgärder  
2. Rehabärende Domherren är avslutad 31/5. Behov av att förkorta rehab 
processen framöver.  
3. Utöka antalet SÄBO-platser för att komma till rätta med kö till SÄBO samt 
hantera överbeläggning på ordinarie enheter. Utöka ordinarie pool för att 
minska  
mertid/övertid.  
4. Budgetera för utökad grundbemanning. Avsluta extra bemanning 
Svalan, då behovet inte är lika stort som tidigare.  
5. Bemanningsprocessen behöver ses över inför 2023.  
6. Finansieras via statsbidrag 
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 Månadsuppföljning\ Jan-Maj.  2022 Datum  
 avvikelserapportering 2022-05-31  

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Verksamhet: Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadsnämndens ordf.: Arne Karlsson 
Samhällsbyggnadschef: Håkan Jonsson 
 
 
Personalkostnader Jan-Maj. 2022 

 

 
Verksamhet och organisation 
För perioden Januari-Maj avviker personal kostnaderna för samhällsbyggnadsförvaltningen 
med  70 tkr negativt mot budget.  
 
Viktiga händelser  
Inget att rapportera.  
 
Förslag på åtgärder  
Avvikelsen beror på större kostnader än budgeterat för OB och jour ersättning. Detta då fler 
utryckningar har krävts vid snöfall och halkbekämpning.  
Inga förslag till åtgärder. 
  
 
 

Periodens utfall, tkr 2751 
Periodens budget, tkr 2681 
Budgetavvikelse, tkr        -70 
Budgetavvikelse % -3% 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-03  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Förvaltningschef: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr  188 
Periodens budget, tkr  208 
Budgetavvikelse, tkr  20 
Budgetavvikelse %  9,7% 

 
Verksamhet och organisation 
Resultatet ovan ligger under ansvar KF och innehåller följande verksamheter: kommunfullmäktige, 
revision, valnämnd samt överförmyndare. Arvodena i utfallet för kommunfullmäktige innehåller vissa 
utbetalningar som gäller föregående år. Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till verksamhet 
överförmyndare. 
 
Viktiga händelser  
 
 
Förslag på åtgärder  
 
 
Ekonomiskt resultat jan-mars 2022 
Nettokostnaderna (vilket generellt utgörs av kostnaderna minus intäkter i form av riktade statsbidrag och 
andra eventuella direkta avgifter eller intäkter) för de första tre månaderna uppgår till 76 tkr, att jämföra 
med 85 tkr samma period föregående år och 135 tkr periodiserad budget. Den positiva avikelsen beror 
framförallt på att statsbidrag är utbetalt till valnämnden, där kostnaderna kommer att uppstå de närmaste 
månaderna.   
 
Resultat jan-maj redovisas på KS den 14/6.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-06-03  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Kommundirektör: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-maj 2022 
Periodens utfall, tkr 8 214 
Periodens budget, tkr 7 130 
Budgetavvikelse, tkr -1 084 
Budgetavvikelse % -15,2% 

 
Verksamhet och organisation 
 
För att arbeta med arbetsmarknad, och då med målsättning med mål att få fler personer i 
aktiv sysselsättning samt att minska kostnader för försörjningsstöd, har det tillsatts en tjänst 
som arbetsmarknadshandläggare. Denna finns inte i budget utan förväntas finansieras delvis 
via bidrag från Arbetsförmedlingen, delvis genom minskade kostnader för försörjningsstöd. 
 
Sedan december 2021 så har fem så kallade extratjänster tillsatts inom kommunen. 
Lönekostnaden för dessa tjänster är inte budgeterade men finns med i utfallet och påverkar 
med cirka 600 tkr. Extratjänsterna finansieras till största delen av Arbetsförmedlingen och 
kostnaderna möts då av dessa intäkter.  
 
Inom kommunledningskontoret finns även personalkostnader för flyktingmottagandet på 64 tkr 
för perioden vilka kommer att mötas av intäkter från Migrationsverket. 
 
Viktiga händelser   
En arbetsmarknadsenhet har startats upp, med en dedikerad resurs, och uppdrag att arbeta 
med att skapa sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden. Målet är att så 
småningom minska nivån på försörjningsstöd.  
 
Förslag på åtgärder  
Fortsatt uppföljning  av personalkostnader jämfört med budget samt uppföljning av 
utveckling av försörjningsstöd, där en förväntad minskning ska finansiera tjänsten inom 
arbetsmarknadsenheten. Ev. möjligheter till mer finansieringsstöd som kan täcka tjänsten på 
arbetsmarknadsenheten ska utredas. Den budgeterade utökningen av en tjänst inom 
ekonomienheten besätts inte för närvarande. 
 
Ekonomiskt resultat jan-april 2022 
Nettokostnaden uppgår till 8 105 tkr och detta innebär en  högre nettokostnad av 1591 tkr än 
budgeterat. Avvikelsen beror till största del på att alla anslutningsavgifter för fiber ännu inte 
var fullt fakturerade tom mars. EU-projektet Malexander permanent- och fritidsboende är 
under avslutande och faktureras fortlöpande.  
 
Resultat jan-maj redovisas på KS den 14/6. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-07 KS 2022/194 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Uppföljning månadsbokslut jan-maj 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Månadsbokslutet för januari till maj inklusive budgetuppföljning är under 
framtagande. En rapport över resultatet kommer att presenteras på kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 juni 2022.  
 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna informationen om månadsbokslut inklusive budgetuppföljning januari-
maj 2022. 
 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-07 KS 2022/223 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Budgetförutsättningar 2023  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt fastställd budgetprocess ska kommunstyrelsen besluta om 
budgetförutsättningar för år 2023.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Grundläggande faktorer att beakta inför fastställande av preliminära ramar 2023: 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar ökar med 2 % från 
prognos 2022 (3,3 % från bu22) (Skatteprognos SKR april 2022).  

 PKV-index, d.v.s. kostnaderna, ökar med 5 % från 2022, inklusive ökning 
pensionskostnad. 

 Enligt jämförelser med andra kommuner finns det möjligheter att använda 
resurserna mer effektivt och därigenom frigöra medel. 

 Det finns ett behov att tillskapa mer medel centralt för resursfördelning/ 
satsningar/ prioriteringar/framtida behov. 

 
Följande metod och förutsättningar föreslås för att beräkna ramar till budget 2023: 

 Skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag beräknas 
enligt senast gällande skatteunderlagsprognos från SKR (aug 2022). 

 Pensionskostnader beräknas enligt senaste prognos från KPA (aug 2022) 
 Skatter och utjämningar baseras på antal invånare i kommunen 1 nov året 

före budgetåret. För budget 2023 används 5 522 invånare som underlag, 
vilket motsvarar befolkningsnivån per 1.1.2022 samt en ökning med 10 
personer. Jämfört med budget 2022 blir det en ökning med 39 personer 
(Budget 2022 utgick från 5 483 personer). 

 Ramarna utgår från de skatteintäkter som kommunen beräknas ha, 
strukturella kostnadsbehov (d.v.s. för 2023 att täcka nya pensionsavtalet) 
samt behov att frigöra medel för övergripande resursfördelning och 
prioriteringar. 

 
Utgångspunkten för budgetramar 2023 är de fastställda ramarna för Budget 
2022 per förvaltning. 

 
Följande tillägg görs:  

 Anpassning av ram/kostnadsnivå (direkt och indirekt): 
o En direkt anpassning av ram för Barn- och utbildningsförvaltningen i 

form av en minskad ram på 4000 tkr (baserat på en start till 
prislappstänkande). 
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 2 (2) 
  
  
 

 

o En indirekt anpassning av ram för Socialförvaltningen i form av att 
budgeten för placeringar ligger kvar på 2022 års nivå (vilket är lägre 
än utfall 2021/2022). 

o Anpassningsuppdragen stöds av utbildning i bemanningsekonomi 
under hösten och införande av bemanningsplanering baserat på behov. 

 Fastställda ramar Budget 2022 (före anpassningar) räknas upp med PKV-
index. PKV-index för 2023 uppgår till 5%, varav 5,9% utgör ökning av 
personalkostnader (inklusive effekterna av det nya pensionsavtalet) och 2,7% 
utgör ökning av övriga kostnader.  
 

 Ekonomi och budget ses som ett helhetsansvar för respektive chef, dvs det 
finns ingen garanterad finansiering av tex lokaler eller kapitalkostnader. 
Varje chef prioriterar inom sin ram mellan personal, lokaler, 
investeringar/avskrivningar och övriga kostnader. 
 

 Utrymme för lönerevision i budget föreslås till 3%. 
 

I rådande osäkra makroekonomiska situation är de bifogade beräknade ramarna 
preliminära. De behöver ses över i samband med SKR:s uppdaterade ekonomiska 
förutsättningar i augusti 2023 innan beslut tas om definitiva ramar. 
 
Nya och förändrade behov har förts fram i ett prioriteringsarbete, där politiker, 
fackliga representanter och tjänstemän deltagit. Den slutliga prioriteringen av 
satsningar redovisas och beslutas under hösten då förutsättningarna inför 2023 är 
tydligare.  
 
 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förslag till budgetförutsättningar för år 2023. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tabell – Uppräknade ramar per förvaltning för år 2023. 
Tidplan budget 2023. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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Tidplan Budget 2023 

Juni: 

 KS 14/6: Beslut förutsättningar och preliminära ramar förvaltningar 
 Start arbete med detaljbudgetar drift samt investeringsbudgetar inom förvaltningarna 
 Arbete med att ta fram ev effektiviseringsåtgärder inom förvaltningarna 

Augusti: 

 KS 30/8  Beslut preliminära drifts- och investeringsbudgetar  
 Fortsatt arbete med detaljbudgetar drift samt investeringsbudgetar inom förvaltningarna 
 Fortsatt arbete med att ta fram ev effektiviseringsåtgärder inom förvaltningarna 
 Ny skatteprognos 
 Investeringsbudget klar 

September: 

 KF 19/9  Beslut preliminära ramar förvaltningar. 
 KS 27/9 Beslut resursfördelning/satsningar utöver ramar. 
 Fortsatt arbete med detaljbudgetar drift inom förvaltningarna inklusive ev. 

effektiviseringsåtgärder. 
 Budgetavstämningar förvaltningschefer med kommundirektör 
 Budgetberedning – avstämning ramar och detaljbudgetar 
 Nämnderna utarbetar mål och budget (parallellt) 

Oktober: 

 MBL 
 KS 25/10 beslut slutgiltig budget (driftramar, totalbudget, förslag skattesats) 

November: 

 KF 14/11 beslut slutgiltig budget (driftramar, totalbudget, skattesats, resultatkrav) 
 KS 22/11 beslut budgetdokument 

December: 

 KF 12/12 beslut budgetdokument
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Preliminära ramar Budget 2023
Beräknade enligt föreslagna förutsättningar budget 2023

Utfall 2021
Ramar budget 2022 

inkl kapitalkostnader

Anpassningar av 

kostnadsnivå, jämfört 

med budget 2022

Preliminära ramar 

budget 2023 

inklusive index och 

anpassningar *

Budget 2023 

ökning % jämfört 

med budget 2022

Budget 2023 

ökning % jämfört 

med utfall 2021

Kommunfullmäktige -1 126 -1 220 0 -1 270 4,1% 12,8%

Kommunledningskontoret -24 202 -25 396 0 -26 629 4,9% 10,0%

Måltid och service -11 707 -11 700 0 -12 401 6,0% 5,9%

Barn och utbildning -137 897 -136 816 4 000 -139 429 1,9% 1,1%

Social- och myndighetsnämnden -133 646 -132 666 0 -139 583 5,2% 4,4%

Samhällsbyggnadsnämnden -17 055 -18 591 0 -19 299 3,8% 13,2%

Kultur och turism -5 045 -5 335 0 -5 623 5,4% 11,5%

Räddningstjänsten -6 763 -6 920 0 -7 215 4,3% 6,7%

Miljönämnden -994 -873 0 -897 2,7% -9,8%

Preliminära ramar totalt -338 435 -339 517 4 000 -352 345 3,8% 4,1%

Miljonen -1 000 0 -1 000 0,0% 0,0%

Finansiering (skatter, utj, gen 

statsbidrag) 340 167 345 043 5 426 359 479 4,2% 5,7%

TOTALT 1 732 4 526 9 426 6 134

Resultatkrav 1 750

Preliminärt utrymme satsningar 4 384

* index är anpassat till andel personalkostnad respektive övriga kostnader
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-24 KS 2022/214 002 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Lena Kristensson KS 
 Ekonom 

0142-895 20  
lena.kristensson-svensson@boxholm.se 

 

   

Uppdaterade attestlistor 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Attestlistan för kommunens balanskonton är uppdaterad med ny ersättare. 
Förändringen började gälla 1/6 2022.  
 
Attestlistan för kommunledningsförvaltningen är uppdaterad med ny ersättare. 
Förändringen började gälla 1/6 2022. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att attestlistorna godkänns.  
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga attestlistor.  
 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Akt 
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ATTESTLISTA FÖR KOMMUNENS BALANSKONTON FROM 2022-06-01

Konto Ansvarskod Attestansvarig Ersättare Kommentar

10XXX Immateriella tillgångar 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

11XXX Mark, fastigheter 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

12XXX Maskiner och inventarier 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

13 XXX Finansiella anläggningstillgångar 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

14XXX Exploateringsfastigheter 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

15120 Kundfordringar 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

15910 Värdereglering kundfordr. 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16015 Felkonto Evry 1320 Anette Fransson Mats Hansson

16021 Nettolön 1300 Mats Hansson Anette Fransson

1604X Inbetalningar/utbetalningar 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

16060 Avräkning förvaltade fonder 6XXX Conny Oskarsson Jonas Cannervik-Wass

16060 Avräkning förvaltade fonder 7XXX Linda Hammarström Louise Hagberg

16089 Öresutjämning 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16091 Avräkning Kassa/Kund 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

16110 Löneförskott 1300 Mats Hansson Anette Fransson

16111 Reseförskott 1300 Mats Hansson Anette Fransson

16112 Negativ bruttolön 1300 Mats Hansson Anette Fransson

16113 Andra förskott 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

16XXX Handkassor/växelkassor 1200 Carin Petersson

Beslutsunderlag från 

respektive förvaltningschef 

krävas. Därefter görs 

utbetalning från 

ekonomiavdelningen.

16310 Fordringar leverantör 1240 Laila Josefsson Anna Blomqvist Ny ekonomiadministratör

1632X Fordringar likvida medel 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson

Fordringar vid försäljning via 

kort, swish eller kontant 

avseende restaurang, 

cafeteria, bibliotek m.m. Ny 

ekonomiadministratör

165XX Fordringar statliga bidrag och ersättn. 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16610 Kortfr fordr Boxholmshus 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16611 Kortfr fordr Boxh.teknik 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16640 Avräkn. vidarefakturering 1200 Carin Petersson Anna Blomqvist Ny ekonomiadministratör

16650 Objektsförs anl reskontra 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

16660 Övriga kortfr fordringar 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

167XX Ingående moms 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

168XX Momsfordringar 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

17XXX Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

19XXX Likvida medel 1230 Anna Blomqvist Carin Petersson Ny ekonomiadministratör

20XXX Eget kapital 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

22XXX Avsättningar 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

23XXX Långfristiga skulder 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

24210 Kort del långfrist. skuld 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

24610 Kortfr skulde Boxholmshus 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

24930 Egna medel 7300 Louise Hagberg Linda Hammarström

24960 Överbetaln. kundfakturor 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

24965 Ej inlösta utbetalningar 1230 Anna Blomqvist Laila Josefsson Ny ekonomiadministratör

24976 Pålsbo äng 6XXX Conny Oskarsson Jonas Cannervik-Wass

25102 Leverantörsskulder 1240 Laila Josefsson Anna Blomqvist Ny ekonomiadministratör

26XXX Utgående moms, momsskuld 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

27110 Personal källskatt (prel) 1300 Mats Hansson Anette Fransson

27310 Införsel 1300 Mats Hansson Anette Fransson

27970 Brandmännen personalklubb 1300 Mats Hansson Anette Fransson

27980 Skuld personliga utlägg 1300 Mats Hansson Anette Fransson

28110 Skulder till staten 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

28910 Övr. kortfristiga skulder 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

29XXX Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1200 Carin Petersson Lena Kristensson Svensson

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson  Lena K Svensson, Mariah HansenBorttag av Karin Klaar.

1/1
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ATTESTLISTA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2022
Gäller från 2022-06-01

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare Kommentarer ekonomiavdelningen

10020 Kommunstyrelse 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

10030 Social- och myndighetsnämnd 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

11010 Stöd till politiska partier 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

13010 Övrig politisk verksamhet

Tidigare verksamhetskod 13057 har 

deltas upp i två koder, 13010 samt 

92008. Enbart politiskt beslutade 

kostnader ska bokas här. 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

13024 Utländska vän- o samarbetsorter 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

13055 Fackliga företrädare

Även facklig verksamhet inom BU ska 

bokas här. 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

21513 Bredbandsutbyggnad 1020 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

22010 Näringslivsservice 1060 Fredrik Svaton Linda Hammarström 

22020 Informationsverksamhet 1060 Fredrik Svaton Linda Hammarström 

27510 Krishanteringssystem

Här återfinns kostnader för civilförsvar, 

krishanteringssystem m.m. Statsbidrag 

erhålls för att täcka samtliga kostnader 

på denna verksamhet. 1500 Helena Westman Lena Svensson

30010 Föreningsbidrag övriga 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

30020

Föreningsbidrag 

ungdomsverksamhet 1200 Carin Petersson Anna Blomqvist Ny ekonomiadministratör

35010 Fritidsgård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

61010 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

80030 Bidrag till lokalhållare 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

81010 Mark / Arrende 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

81520 Bjursdalsvägen 9

Seniorlägenheter, bostadsverksamhet. 

Insatsbeslut saknas för de som bor här. 1000 Linda Hammarström Lena Svensson

81530 Bankhuset 

32 % av ytan används som bostäder, 

22 % är lokaler och resterande yta 

används för kommunal verksamhet. 1000 Linda Hammarström Lena Svensson

87001 Åsbo deponi sluttäckning

Ny verksamhet för sluttäckning av 

deponi. Ska vara klar 2025. 

Egenkontrollplan i 40 år. 1000 Linda Hammarström Carin Petersson

NY verksamhet. Upplagd med tanke på egenkontroll-

program i 40 år. Finns aktivitetskoder för de olika etapperna 

samt en kod  för övergripande kostnader.

92002 Kommunledningskontoret 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92003 Företagshälsovård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

92004 Friskvård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

92005 Utbildningsbidrag personal 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

1/3
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Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare Kommentarer ekonomiavdelningen

92006 Arkiv 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92007 Kommunhuset 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92008 Övrig gemensam verksamhet

Ej politiskt beslutade kostnader. 

Tidigare verksamhetskod 13057 har 

deltas upp i två koder, 13010 samt 

92008. 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92009 Gemensam IT-verksamhet 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92010 Säkerhetsarbete

Kommunens egna förebyggande 

säkerhetsarbete. Brottsförebyggande, 

drogförebyggande samt intern 

säkerhet. 1500 Helena Westman Linda Hammarström 

92011 Extraordinär händelse 1000 Linda Hammarström Johan Forsgren

92020 Central biladminstration 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

92060 Bemanningsenheten 1700 Pernilla Pettersson Mats Hansson

99000 Finansiering 0100 Carin Petersson Lena Svensson

99000 Finansiering

Pensionskostnader bokas med denna 

ansvarskod. 0200 Mats Hansson Carin Petersson

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare

Måltid och service

40710 Dalens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

40711 Hjortens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

40714 Åsbogårdens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

40715 Mjölnarkullens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

48580 Måltider Parketten 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

48590 Måltider Åsbo 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

51001 Kök Bjursdalen * Enl semeterplan 2021 nedan 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

51002 Vaktmästeri Bjursdalen

Arbetar ingenting åt BEOMs 

verksamheter. Kör mat mellan 

Mjölnarlkullen och Hjorten. 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

92050 Administration måltid & service 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström

Rinnagårdens förskola/fritidshem Stängs. Flyttas till 40713 och 42515.

Vid felregistrering har 

ekonomienheten rätt att göra 

ändringar. Carin Petersson

Mariah Hanses,                         

Lena K Svensson

2/3

47



Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare Kommentarer ekonomiavdelningen

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

För samtliga verksamheter inom kommunledningskontorets ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är 

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits och att såväl kvantitet som kvalitet är i överensstämmelse med vad som avtalats. Kontroll mot 

Beslutsattest utgör själva kärnan i kontrollen. Kontroll mot beslut, kontering och finansiering. Vidare kontroll mot avtal, ramavtal, taxa, 

3/3

48



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 35       Dnr KS 2022/185 040 
 
Deltagande i SKR-projekt-Resursfördelning baserad på prislappar 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun är i behov av en mer effektiv och transparent budgetmodell. 
Boxholms kommun har stora ekonomiska utmaningar framåt med hänsyn tagen till 
den demografiska utvecklingen och har behov av att utveckla såväl planering som 
analys av verksamheterna. Resursfördelning baserad på prislappar har införts i ett an-
tal kommuner med gott resultat, framförallt i dialogen mellan politiker och förvalt-
ningschefer.  
SKR går nu ut med en inbjudan till fler kommuner att delta i ett införandeprojekt in-
för budget 2024. Projekttiden sträcker sig över september 2022 med avslut april 
2023, cirka 9 månader, så att Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2024 kan fattas 
under juni månad 2023. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att delta i projektet för en förbättrad och mer transparent budget och planeringsmo-
dell. 
 
 
Finansiering 
115 000 kronor som förslås finansieras från ”miljonen” år 2023. Eventuella reskost-
nader tas inom respektive enhets budget. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna deltagande i projektet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – underlag från SKR, anmälan och beskrivning av projektet resursfördel-
ning baserad på prislappar. 
 
 
Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna deltagande i projektet. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-07 KS 2022/185 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Deltagande i SKR-projekt-Resursfördelning baserad på prislappar  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun är i behov av en mer effektiv och transparent budgetmodell.  
 
Boxholms kommun har stora ekonomiska utmaningar framåt med hänsyn tagen till 
den demografiska utvecklingen och har behov av att utveckla såväl planering som 
analys av verksamheterna. Resursfördelning baserad på prislappar har införts i ett 
antal kommuner med gott resultat, framförallt i dialogen mellan politiker och 
förvaltningschefer.   
 
SKR går nu ut med en inbjudan till fler kommuner att delta i ett införandeprojekt 
inför budget 2024. Projekttiden sträcker sig över september 2022 med avslut april 
2023, cirka 9 månader, så att Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2024 kan fattas 
under juni månad 2023. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att delta i projektet för en förbättrad och mer transparent budget och 
planeringsmodell. 
 

Finansiering 
Kostnad för deltagande i projektet uppgår till 115 000 kronor. Finansieras inom 
befintlig budget i Kommunstyrelsen. Eventuella reskostnader tas inom respektive 
enhets budget.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna deltagande i projektet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – underlag från SKR, anmälan och beskrivning av projektet 
resursfördelning baserad på prislappar.  
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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    1 (2) 
    

Bilaga 1: 

Resursfördelning baserad på prislappar 
Kommunerna har möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess 
som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet 
drivs under ett år och genomförs nu för sjätte året. 
 
Utvecklad budgetprocess – resursfördelning baserad på prislappar 
Kommunsektorn står inför stora utmaningar. En ökad andel äldre, brist på arbetskraft med 
efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi med mera. Dessa 
förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi 
i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans. 
 
Inbjudan att delta i projektet om resursfördelning 
SKR erbjuder kommuner att delta i ett projekt . Målet för projektet är att genomföra en 
budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters 
prislappar. 
 
Informationsmöte inför start av projektet 
Dag: 25 augusti 2022 
Tid: 09.00–11.00 
Deltagare: kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef 
 
Genomförande av projektet om resursfördelning 
Tidplan: projektstart september 2022, avslut april 2023. 
 
Plats: I första hand fysiska träffar i Stockholm såvida inte smittskyddsläget begränsar. 
 
Målgrupp: Kommuner med behov av en utvecklad budgetprocess baserad på totala intäkter 
och en fördelning av dessa uppdelad på prislappar, intäktslappar och tekniska ramar. 
 
Kostnad: 115 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden debiteras 2023. 
 
Anmälan till projektet om resursfördelning 
Anmälan om mer information eller deltagande görs genom att fylla i en elektronisk 
intresseanmälan. Sista anmälningsdag är 27 maj. Antal deltagande kommuner är begränsat. 
För att delta krävs kommunstyrelsebeslut före första projektmötet i september. 
 
Intresseanmälan Resursfördelning 
Beskrivning av projektet om resursfördelning 
 
Syfte 
Är att ge deltagarna tillgång till en budgetprocess och en modell för resursfördelning som ger 
kommunerna både tekniska och praktiska förutsättningar för ekonomi balans. 
 
Tidplan och upplägg 
Projektet löper över en budgetprocess, cirka 9 månader, så att Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut kan fattas under juni månad. Projektet inleds med en informationsträff den 25 
augusti dit kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef bjuds in.  
Åtta projektmöten kommer att anordnas för de personer från kommunen som deltar i det 
konkreta projektarbetet. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Arbetsmodell 
Projektets arbetsmodell bygger på följande delar: 

 Föreläsningar 
 Lärande erfarenhetsutbyte 
 Utvecklingsarbete kring en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell i 

respektive deltagande kommun 
 SKR är bollplank under projektets gång 

Inslag i arbetet: 
 Resursfördelningsmodell 
 Uppföljning och analys av ekonomi 
 Förplanering som start på budgetprocess 
 Att jämföra sig med andra kommuner 
 Förändringsledning 
 Investerings- och driftbudget hänger ihop 

 
Deltagare kommunens projektgrupp (som deltar på projektmötena) 
Vi ser gärna att ni deltar med de tjänstepersoner som arbetar med kommunens budget. I er 
anmälan vill vi ha uppgifter om er preliminära projektgrupp med namn, roll och epost. Ni 
behöver vara minst två deltagare från varje kommun. 
 
Stöd från SKR 
Projektet leds från SKR:s sida av en arbetsgrupp med olika kompetenser från Avdelningen 
för Ekonomi och styrning samt representanter från kommuner. 
 
Vad deltagande kommuner måste tänka på 

 en kontaktperson utses att företräda kommunen i kontakter med SKR 
 kommunens ledningsgrupp och projektgruppen ansvarar tillsammans för att tid 

avsätts för det operativa förändringsarbetet i den egna kommunen 
 en förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att kommunen i god tid gör upp en 

plan för det interna projektarbetet 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 36       Dnr KS 2022/187 107 
 
Årsbokslut Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond är klart för redovis-
ningsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen vald revi-
sor. Årets resultat uppgår till 219 859 kronor varav orealiserade vinster är 189 182 
kronor. Utdelning för året 2021 kommer att kunna ske i enlighet med stipulerade vill-
kor med 24 542 kronor. Det fria egna kapitalet uppgår till 125 331 kronor.  
 

 
 
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 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-10 KS 2022/187 107 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KSAU/KS/KF 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Årsbokslut Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond är klart för 
redovisningsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen 
vald revisor. Årets resultat uppgår till 219 859 kronor varav orealiserade vinster är 
189 182 kronor. Utdelning för året 2021 kommer att kunna ske i enlighet med 
stipulerade villkor med 24 542 kronor. Det fria egna kapitalet uppgår till 125 331 
kronor.  
 
 
 

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 
 

Beslutet expedieras till 
Carin Petersson, Ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 37       Dnr KS 2022/188 107 
 
Årsbokslut Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun 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 kommer att kunna ske då det fria egna kapitalet är positivt och 
uppgår till 26 409 kronor. 
 

 
 
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 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-10 KS 2022/188 107 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KSAU/KS/KF 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Årsbokslut Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Sociala samfonden i Boxholms kommun är klart för 
redovisningsåret 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 kommer att kunna ske då det fria egna kapitalet är positivt och 
uppgår till 26 409 kronor. 
 
 
 

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 
Carin Petersson, Ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 38       Dnr KS 2022/189 107 
 
Årsbokslut Stiftelsen Boxholms skolors samfond i Boxholms kom-
mun 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Boxholms skolors samfond är klart för redovisningsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31. Granskning 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. 
 
 
 
Finansiering 
Påverkas ej 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Boxholms skolors samfond. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Årsbokslut Stiftelsen Boxholms skolors samfond 
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Boxholms skolors samfond. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Carin Petersson, Ekonomichef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-10 KS 2022/189 107 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KSAU/KS/KF 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Årsbokslut Stiftelsen Boxholms skolors samfond i Boxholms 

kommun  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för Stiftelsen Boxholms skolors samfond är klart för redovisningsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31. Granskning har gjorts av för stiftelsen vald revisor. Årets 
resultat uppgår till 35 558 kronor varav orealiserade vinster är 23 499 kronor. 
Utdelning kommer att kunna ske då det fria egna kapitalet är positivt och uppgår till 
22 900 kronor. 
 
 
 

Finansiering 
Påverkas ej 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna årsbokslutet för Stiftelsen Boxholms skolors samfond. 
 
 

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

Beslutet expedieras till 
Carin Petersson, Ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(3)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 46       Dnr KS 2022/195 049 
 
Information - Förslag till överenskommelse kring upphandling i en-
lighet med en strategisk drivmedelsprioritering 
 
 
OBS! UTKAST/ARBETSVERSION OBS! 
Följande är ett förslag till länsövergripande överenskommelse om strategi för arbete 
med förnybara alternativ i transportsektorn i för offentliga aktörer i Östergötland. 
Förslaget har tagits fram i det nätverk för fossilfria transportintensiva upphandlingar 
som drivs av Energikontor Östergötland inom ramen för projektet Fossilfritt 2030. 

 
Denna överenskommelse har tagits fram gemensamt av kommunerna i Östergötlands 
län, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Överenskommelsens syfte 
är att tydliggöra hur länets offentliga aktörer ämnar uppfylla Fossilfritt Sveriges 
Transportutmaning om att endast upphandla och utföra fossilfria transporter i framti-
den. Detta görs genom att trappa upp kravställning enligt lokala marknadsförutsätt-
ningar och den offentliga aktörens egna förutsättningar. 
Överenskommelsen tydliggör ambitionen att följa en gemensam strategisk drivme-
delsprioritering vid upphandling av egna fordon samt för miljökrav i upphandlingar 
av transportintensiva varor och tjänster. En långsiktig tydlighet i vad länets offentliga 
aktörer kommer att efterfråga skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivsaktö-
rer att investera i ny fordonsteknik och tank- och laddinfrastruktur för förnybara driv-
medel. 

Den strategiska drivmedelsprioriteringen som överenskommelsen avser är en del av 
Länsstyrelsen Östergötlands Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara driv-
medel i vilken bakomliggande argument och stödjande rapporter är presenterade och 
refererade.  

Drivmedelsval i prioritetsordning: 

1. El, vätgas och biogas 
2. Etanol 
3. Biodiesel 
4. Fossila drivmedel med så hög låginblandning av förnybart som möj-

ligt 

Samma strategiska drivmedelsprioritering återfinns i motsvarande planer i Uppsala 
län, Stockholms län, Örebro län, Västmanlands län samt Södermanlands län. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(3)

Arbetsutskottet 2022-05-31

Målsättning för Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets 
kommuner 

Målsättning I 
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som mål 
att följa den strategiska drivmedelsprioriteringen för miljökrav eller mervärden vid 
upphandling av transportintensiva varor eller tjänster. 
Målsättning II 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som mål-
sättning att följa den strategiska drivmedelsprioriteringen vid upphandling av egna, 
leasade och hyrda fordon. 

Målsättning III 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som mål-
sättning att säkerställa att följande gäller för den egna fordonsflottan och transportin-
tensiva upphandlingar: 

 Fordonsgas som används består av 100 procent biogas 
 El som används är märkt med ”Bra Miljöval” eller likvärdig märkning 
 Batterier till elfordon är hållbart producerade 
 Vätgas som används är grön vätgas 

Grön gas-principen accepteras för fordonsgas. För höginblandad biodiesel och etanol 
accepteras massbalansnivå, men intyg måste finnas på att motsvarande volym har 
tillförts i leverantörens system i Sverige utöver reduktionsplikten. 

 
Målsättning IV 
 
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som mål-
sättning att uppdatera riktlinjer för fordonsinköp, transportintensiva upphandlingar 
och andra relevanta policys i enlighet med ovan målsättningar.  
 
 
Målsättning V 
Frivilligt egen volymsatt målsättning 
Tydliga volymmålsättningar gör det enklare för privata aktörer att ta ett investe-
ringsbeslut. Exempel på möjliga åtaganden är: 

 Kommun X åtar sig att införskaffa Y elbilar senast år 20XX 
 Kommun X åtar sig att i upphandlingar kravställa totalt minst Y bio-

gaslastbilar till år 20XX 
 Region Östergötland åtar sig att, om tankställe uppförs, införskaffa 

minst Y vätgasbilar 
 Region Östergötland åtar sig att köpa minst Y GWh biogas årligen 

fram till år 20XX 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 3(3)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Åtagande om uppföljning  
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner åtar sig att 
vartannat år följa upp status för respektive målsättning till Energi- och Klimatrådet i 
Östergötland. 

Särskilt åtagande för Region Östergötland 

Då en stor del av biogasanvändningen i Östergötlands län utgörs av kollektivtrafiken 
kan förändringar av kollektivtrafikens efterfrågan på biogas få stora konsekvenser 
för biogas-systemet i Östergötland och närliggande län. 
I de fall som biogasbussar ersätts av bussar med annat drivmedel ska regionen ge-
nomföra en konsekvensanalys och, om bedöms nödvändigt, ta fram en strategi för al-
ternativt nyttjande. 
 
 
 

 
Finansiering 
- 
 
 
 

 
Arbetsutskottet  beslutar 
att man tagit del av informationen.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Akt 
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UTKAST/ARBETSVERSION

Förslag till överenskommelse kring upphandling i 
enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering  
 

 

 

 

 

Denna överenskommelse har tagits fram gemensamt av kommunerna i Östergötlands län, 
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Överenskommelsens syfte är att 
tydliggöra hur länets offentliga aktörer ämnar uppfylla Fossilfritt Sveriges Transportutmaning 
om att endast upphandla och utföra fossilfria transporter i framtiden. Detta görs genom att 
trappa upp kravställning enligt lokala marknadsförutsättningar och den offentliga aktörens 
egna förutsättningar. 

Överenskommelsen tydliggör ambitionen att följa en gemensam strategisk 
drivmedelsprioritering vid upphandling av egna fordon samt för miljökrav i upphandlingar av 
transportintensiva varor och tjänster. En långsiktig tydlighet i vad länets offentliga aktörer 
kommer att efterfråga skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivsaktörer att investera i 
ny fordonsteknik och tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel. 

Den strategiska drivmedelsprioriteringen som överenskommelsen avser är en del av 
Länsstyrelsen Östergötlands Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i 
vilken bakomliggande argument och stödjande rapporter är presenterade och refererade.  

Drivmedelsval i prioritetsordning: 

1. El, vätgas och biogas 
2. Etanol 
3. Biodiesel 
4. Fossila drivmedel med så hög låginblandning av förnybart som möjligt 

Samma strategiska drivmedelsprioritering återfinns i motsvarande planer i Uppsala län, 
Stockholms län, Örebro län, Västmanlands län samt Södermanlands län. 

  

OBS! UTKAST/ARBETSVERSION OBS!
Följande är ett förslag till länsövergripande överenskommelse om 
strategi för arbete med förnybara alternativ i transportsektorn i för 

offentliga aktörer i Östergötland. Förslaget har tagits fram i det nätverk 
för fossilfria transportintensiva upphandlingar som drivs av 

Energikontor Östergötland inom ramen för projektet Fossilfritt 2030.

Synpunkter kan lämnas till lovisa.gustafsson@biodrivost.se
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UTKAST/ARBETSVERSION

Målsättning för Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner 

Målsättning I 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som mål att följa 
den strategiska drivmedelsprioriteringen för miljökrav eller mervärden vid upphandling av 
transportintensiva varor eller tjänster. 

Målsättning II 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som målsättning 
att följa den strategiska drivmedelsprioriteringen vid upphandling av egna, leasade och hyrda 
fordon. 

Målsättning III 

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som målsättning 
att säkerställa att följande gäller för den egna fordonsflottan och transportintensiva 
upphandlingar: 

 Fordonsgas som används består av 100 procent biogas 
 El som används är märkt med ”Bra Miljöval” eller likvärdig märkning 
 Batterier till elfordon är hållbart producerade 
 Vätgas som används är grön vätgas 

Grön gas-principen accepteras för fordonsgas. För höginblandad biodiesel och etanol 
accepteras massbalansnivå, men intyg  måste finnas på att motsvarande volym har tillförts i 
leverantörens system i Sverige utöver reduktionsplikten. 

 
Målsättning IV 
 
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner har som målsättning 
att uppdatera riktlinjer för fordonsinköp, transportintensiva upphandlingar och andra relevanta 
policys i enlighet med ovan målsättningar.  
 
 
Målsättning V 
Frivilligt egen volymsatt målsättning 
Tydliga volymmålsättningar gör det enklare för privata aktörer att ta ett investeringsbeslut. 
Exempel på möjliga åtaganden är: 

 Kommun X åtar sig att införskaffa Y elbilar senast år 20XX 
 Kommun X åtar sig att i upphandlingar kravställa totalt minst Y biogaslastbilar till år 

20XX 
 Region Östergötland åtar sig att, om tankställe uppförs, införskaffa minst Y 

vätgasbilar 
 Region Östergötland åtar sig att köpa minst Y GWh biogas årligen fram till år 20XX 
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UTKAST/ARBETSVERSION

 
Åtagande om uppföljning  

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets kommuner åtar sig att vartannat 
år följa upp status för respektive målsättning till Energi- och Klimatrådet i Östergötland. 

Särskilt åtagande för Region Östergötland 

Då en stor del av biogasanvändningen i Östergötlands län utgörs av kollektivtrafiken kan 
förändringar av kollektivtrafikens efterfrågan på biogas få stora konsekvenser för biogas-
systemet i Östergötland och närliggande län. 

I de fall som biogasbussar ersätts av bussar med annat drivmedel ska regionen genomföra en 
konsekvensanalys och, om bedöms nödvändigt, ta fram en strategi för alternativt nyttjande. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-07 KS 2022/224 001 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Nykommun.se  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun behöver göra sig synliga och marknadsföra sig för att kunna expandera 
och växa. Man behöver nå ut brett och även till personer som bor utanför kommunen.  
 
Nykommun är en jämförelsesajt som jämför alla Sveriges kommuner med ett enkelt sök. 
Man samlar alla kommuner under ett och samma tak. Här kan man jämföra de kriterier som 
är viktiga till exempel skatter, företagsklimat, bostadspriser med mera.  
 
När man vill söka ett nytt jobb kan man hitta kommunernas lediga jobb på de anslutna 
kommunernas egna sidor. Med ett enkelt klick kan man lära sig mer om kommunen man är 
nyfiken på och enkelt söka lediga tjänster eller ta kontakt med inflyttarservice för att ta första 
steget mot att byta kommun.  
 
Kommunerna styr över sitt eget innehåll för att attrahera nya invånare, dela med sig 
av spännande nyheter och lyfta fram sin kommun mot allmänheten.  
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att nykommun.se kan bidra till att marknadsföra och synliggöra 
kommunen på ett brett och bra sätt för många människor.  
 
 

Finansiering 
Miljonen. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att finansiera nykommun.se genom miljonen.  
 
 

Beslutsunderlag 
nykommun.se 
 
 

Beslutet expedieras till 
Akt 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 39       Dnr KS 2022/177 805 
 
Ansökan om stöd - Teaterprojekt Vem drog ur proppen 2022 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nöjesvännernas Kulturförening planerar att genomföra en fars (Vem drog ur prop-
pen) i teaterladan i Blåvik under sommaren 2022 med 12 st föreställningar. Målsätt-
ningen är att erbjuda teaterupplevelser av hög klass samt att bidra till en levande 
landsbygd.  
 
Föreningen ansöker om stöd som uppgår till 50 % av en eventuell förlust. Budgete-
rade kostnader är 31 000 kr.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det är värdefullt att det kan genomföras teaterföreställningar i 
Blåvik och att kommunen bör stötta detta. Att mot redovisning av kostnader och in-
täkter bevilja stöd för eventuell förlust med 50 % av beloppet upp till maximalt 31 
000 kr, dvs max stöd kan utgå med 15 500 kr. Att eventuellt stöd endast kan utbeta-
las under år 2022.  
 
Avstämning har ägt rum med ordförande för kultur- och turismnämnden som stödjer 
förvaltningens ståndpunkt. 
 
 
Finansiering 
Max 15 500 kr, verksamhet 99300 ”Miljonen”, budgetår 2022. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja stöd för eventuell förlust med 50 % av beloppet upp till maximalt 31 000 
kr, dvs max förluststöd kan utbetalas med 15 500 kr. 
 
att eventuellt stöd endast kan utbetalas under år 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Synpunkt ordförande kultur- och turismnämnden 
 
 
Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bevilja stöd för eventuell förlust med 50 % av beloppet upp till maximalt 31 000 
kr, dvs max förluststöd kan utbetalas med 15 500 kr. 
 
att eventuellt stöd endast kan utbetalas under år 2022. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
________ 
 
Beslut till: 
Nöjesvännernas Kulturförening 
Ekonomienheten 
Administrativ chef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-10 KS 2022/177 805 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Ansökan om stöd - Teaterprojekt Vem drog ur proppen 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nöjesvännernas Kulturförening planerar att genomföra en fars (Vem drog ur 
proppen) i teaterladan i Blåvik under sommaren 2022 med 12 st föreställningar. 
Målsättningen är att erbjuda teaterupplevelser av hög klass samt att bidra till en 
levande landsbygd.  
 
Föreningen ansöker om stöd som uppgår till 50 % av en eventuell förlust. 
Budgeterade kostnader är 31 000 kr.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det är värdefullt att det kan genomföras teaterföreställningar i 
Blåvik och att kommunen bör stötta detta. Att mot redovisning av kostnader och 
intäkter bevilja stöd för eventuell förlust med 50 % av beloppet upp till maximalt 31 
000 kr, dvs max stöd kan utgå med 15 500 kr. Att eventuellt stöd endast kan 
utbetalas under år 2022.  
 
Avstämning har ägt rum med ordförande för kultur- och turismnämnden som stödjer 
förvaltningens ståndpunkt. 
 
 

Finansiering 
Max 15 500 kr, verksamhet 99300 ”Miljonen”, budgetår 2022. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja stöd för eventuell förlust med 50 % av beloppet upp till maximalt 31 000 
kr, dvs max förluststöd kan utbetalas med 15 500 kr. 
 
att eventuellt stöd endast kan utbetalas under år 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Synpunkt ordförande kultur- och turismnämnden 
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Beslutet expedieras till 
Nöjesvännernas Kulturförening 
Ekonomienheten 
Administrativ chef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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B(åv:k Boxhoba

Somiiacen  2022
BOXHOLMS KOMMUN
KOMMUNS1YRELSEKONTORET

2022 -05- 0 9

Nöjesvännernas KutRuöven:ng ORGANISATfONSNR: 802510-6678
Östergöfland

Bvåviksväger» 32

603 6S Norvköpiryg

TeaterprojektVern  drog  ur proppen  2022

Vt komrner att genorriföra ern fai  som heter Vegn dcog uv pro@pen ut'ider sommarer»  2O22,
Spelplats  kommervara  teaterlaöan  : B[åv(k SOffII  vi även 'fi5vta året  anvärnde som vår

teatersceri.

Vt som ska skapa öeta  skådespel  är Nöjesvännemas  KulturR>renfögfrån  Norrköpirng  SOff)

vi)) att  kulturen  ska r»å ut även tfl) p)atsec som nocmaR )rite är teaterscerx.  Teaterladan  Söffl

V0 ka))ac öen äv en spe(@)ats so  vf kommec at  ufveck(a I»åde ft5t' publik  och föc oss sorn
skådespe)ace,pcoöucentev.  Målef  är at  [firafiiden  ävien sätta upp hactReatev på sorrirarna

fi5c att  locka ut barnTamf)jectjll)  denna  fantastiiska  p[ats utanföv  Boxholrrx.

Mål

1l. Teakeruippfeve)se  av hög )dlass

2. En IlevanJe )andsbygd

Spelperiod

Jiu(i: 2022 ?2 fFoireskaIl!niingaiv

Fö%aFb(jle öaRUM kölfNMtTbeF V!i aöl[ spe!a VåF fiaFS:

2n,3Jn,,'?n,,Wn,,9]7/,,5On,:ll'M/,,1lSJn,)lEln,,1l?['7,,2'Il/n,22n,,
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Ekonomi

H/fa  a'J spellpllaRS': 1lOOK)i lFföZFeStällllFJiHJg
Hyva av Bajamajoy

Ljud  och  )jus

Scertogcafi

j2..O00  *c

6,00O kc

ts.öoO )t:v

3,OOO kir

4,,000 kv

Totalt:  31,O00  kr utgifter

Intäkter

*  Biljettintäktera:22OkrxjOst(snitk

*  Swedbank

Då korr»mer  vi att  hamria  på 3L400  kga

2.2OOX12=  2fi.4OOkr

5,000  kc

Vårt )Tlå} äF att det skal  gå p)us  m:nus  goll,, rnen  om  vii skuHe  hamr»aiförlust  så skul)e  det

vara  hta  om  Boxiolm  Kommun  fäckec  en evenfue))  fi5gtust  upp  til)  SO%

Vf Toätter  trots  cov(d  och  allllt annat  atföiöka  utveckja  Vå[  verksarnhet,  öet  äv )nte

erbkelt  men  vit lyckades  gcca  åcet  och  secta  mof  att  även  göca  öet  detta  k,

Det äv et  hårt arbete  men vii hac ku) och vi sec deR som en g[ktfg kuRurupp)evellse atTå  vav-a

gneö oss och  även  upplleva  våF }'öveställ)nfng,

Skådespe)acna soUTTh kommev vaita  med ,ärtån  hella ÖsReqa)and  Så VN V6ri"kervava  bpöa

och  ge a[[a en möjllfgheö  au  söå på scenen..

Pele  Anöecsson

89



INöjesväniievias  KulRuir«öceniing O76,-j67S478

2

90



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 41       Dnr KS 2022/175 809 
 
Ansökan om kulturstöd - en ny kulturscen i Östergötland 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen CFL (Centrum för Landsbygdsutveckling) ansöker om stöd för att skapa 
en ny stark kulturscen i Boxholms kommun. En ny plattform för kultur på landsbyg-
den för att bygga ett nytt besöksmål som ska attrahera både konstnärer och besökare, 
både från närområdet men också övriga delar av Sverige.  
 
I Linnefors har byggts ett mindre teaterhus, med terrass, som även kan användas som 
utställningslokal för bildkonst och konsertlokal. Det finns även en brygga i anslut-
ning som kan tjäna som scen. Placeringen möjliggör också en amfiteater utomhus. 
 
Totalt ansöks om 440 000 kr i stöd, varav 30 000 kr från Boxholms kommun. Ansö-
kan avser ett verksamhetsår som därefter utvärderas. Målsättningen för verksamheten 
är dock att kunna genomföra ett ambitiöst programutbud under tre år. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att ansökan avser en viktig insats för såväl landsbygdsutveckling 
som utveckling av kulturverksamheten i kommunen. Därmed föreslår förvaltningen 
att ansökan beviljas med totalt 30 000 kr under förutsättning att verksamheten startar 
och att kostnader minst motsvarande beviljat belopp upparbetas i beskriven verksam-
het. Att stöder endast kan utbetalas under år 2022. 
 
Avstämning har ägt rum med ordförande för kultur- och turismnämnden som stödjer 
förvaltningens ståndpunkt. 
 
 
Finansiering 
Verksamhet: 99300 ”Miljonen”, budget 2022 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja ansökan med 30 000 kr, 
 
att stödet endast kan utbetalas under år 2022,  
 
att föreningen inkommer med en redovisning efter genomförd verksamhet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Yttrande ordförande Kultur- och turismnämnden 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
 
Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bevilja ansökan med 30 000 kr, 
 
att stödet endast kan utbetalas under år 2022, 
 
att föreningen inkommer med en redovisning efter genomförd verksamhet.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Administrativ chef 
Centrum för landsbygdsutveckling 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-10 KS 2022/175 809 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Ansökan om kulturstöd - en ny kulturscen i Östergötland  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen CFL (Centrum för Landsbygdsutveckling) ansöker om stöd för att skapa 
en ny stark kulturscen i Boxholms kommun. En ny plattform för kultur på 
landsbygden för att bygga ett nytt besöksmål som ska attrahera både konstnärer och 
besökare, både från närområdet men också övriga delar av Sverige.  
 
I Linnefors har byggts ett mindre teaterhus, med terrass, som även kan användas som 
utställningslokal för bildkonst och konsertlokal. Det finns även en brygga i 
anslutning som kan tjäna som scen. Placeringen möjliggör också en amfiteater 
utomhus. 
 
Totalt ansöks om 440 000 kr i stöd, varav 30 000 kr från Boxholms kommun. 
Ansökan avser ett verksamhetsår som därefter utvärderas. Målsättningen för 
verksamheten är dock att kunna genomföra ett ambitiöst programutbud under tre år. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att ansökan avser en viktig insats för såväl landsbygdsutveckling 
som utveckling av kulturverksamheten i kommunen. Därmed föreslår förvaltningen 
att ansökan beviljas med totalt 30 000 kr under förutsättning att verksamheten startar 
och att kostnader minst motsvarande beviljat belopp upparbetas i beskriven 
verksamhet. Att stöder endast kan utbetalas under år 2022. 
 
Avstämning har ägt rum med ordförande för kultur- och turismnämnden som stödjer 
förvaltningens ståndpunkt. 
 
 

Finansiering 
Verksamhet: 99300 ”Miljonen”, budget 2022 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja ansökan med 30 000 kr, 
att stödet endast kan utbetalas under år 2022. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Yttrande ordförande Kultur- och turismnämnden 
 
 

Beslutet expedieras till 
Administrativ chef 
Centrum för landsbygdsutveckling 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-06-01 KS 2022/217 109 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Ansökan om stöd till Boxholm II för 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II ansöker om stöd för verksamheten år 2022 på 
75 000 kr. Detta är samma belopp som utbetalades 2021. Ansökan om stöd har även 
inlämnats till Tranås och Ydre kommuner. 
 
För år 2022 beräknas en sammanlagd förlust på cirka 180 000 kr och det finns även 
tidigare ackumulerade förluster som behöver återtas på 56 000 kr. 
 
KS-AU har tagit del av ansökan. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att det är viktigt att S/S Boxholm II får efterfrågat stöd för att 
underlätta en fortsatt drift. 
 
 

Finansiering 
Verksamhet: 99 300 ”miljonen”, budgetår 2022. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II ett driftsbidrag på 75 000 kr för 
verksamhetsåret 2022, 
 
att driftsbidraget endast kan utbetalas under år 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II 
Ekonomienheten 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II
Postadress: Carl Johans väg 5, 573 43 Tranås • Tel VD: 070-512 59 50 • Org.nr: 556578-6158

www.boxholm2.com

 
 
 
 
Boxholms kommun 
 

 
 
 
 
 

Ansökan om stöd till Boxholm II för 2022 
 
 

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II ansöker om stöd för verksamheten för 2022. Vi önskar få 
ta del av stöd i samma omfattning som för 2021 dvs 75.000 kr. Ansökan har också tillställts 
Tranås och Ydre kommuner med önskemål om stöd som föregående år. 
 
Vår verksamhet med turer på sjön Sommen drabbades hårt av pandemin 2020. Antalet turer 
sjönk från ca 80 årligen före pandemin till 31 under 2020. Förra året gjordes stora satsningar 
från Rederiets sida för att om möjligt återstarta verksamheten med förstärkt marknadsföring 
genom en ny hemsida och ökad närvaro via digitala media. Rederiet genomförde under 2021 
41 turer. För 2022 är prognosen att vi kommer köra ca 65 turer så vi känner att vi är på rätt 
väg. 
 
Trots ovanstående beräknas verksamheten resultera i en förlust om ca 180.000 kr. Vi har 
också ackumulerade förluster från främst 2019 och 2020 som behöver återtas på ca 56.000 kr. 
Med stöd av ovanstående ansöker därför Rederiet om fortsatt stöd för verksamheten. 
 
 
 
Tranås 2022-05-26 
 
Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II 
Bengt Samson, VD 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 42       Dnr KS 2021/294 330 
 
Medborgarförslag - Folkets Park i Boxholm 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Maria Wennerqvist har inkommit med ett medborgarförslag 2021-11-01. Förslaget 
föreslår åtgärder gällande en upprustning av lekparken i Folkets Park. 
 
Yttrande har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som anger att följande 
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 kommer på plats. 
 Gungställningen kommer att tas bort och en ny kommer på plats.  
 Rutschbanan kommer att tas bort och ersättas med en ny.  
 I övrigt kommer området att få en ansiktslyftning i form av ny belysning samt ett 

nytt underlag som lever upp till dagens krav på fallskydd. 

 
 
 
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 i med-
borgarförslaget och därför 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 förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Medborgarförslag 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Maria Wennerqvist 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-06 KS 2021/294 330 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag - Folkets Park i Boxholm  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Maria Wennerqvist har inkommit med ett medborgarförslag 2021-11-01. Förslaget 
föreslår åtgärder gällande en upprustning av lekparken i Folkets Park. 
 
Yttrande har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som anger att följande 
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 kommer på plats. 
 Gungställningen kommer att tas bort och en ny kommer på plats.  
 Rutschbanan kommer att tas bort och ersättas med en ny.  
 I övrigt kommer området att få en ansiktslyftning i form av ny belysning samt 

ett nytt underlag som lever upp till dagens krav på fallskydd. 
 
 
 

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 
besökare. Tyvärr har det inte funnits resurser att tillgodose alla förslag på åtgärder i 
medborgarförslaget och därför avslås medborgarförslaget. Förvaltningens anser dock 
att de åtgärder som genomförts, alternativt planeras, är de viktigaste och hoppas att 
förslagsställaren delar denna uppfattning.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 
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Beslutsunderlag 
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Medborgarförslag 
 
 

Beslutet expedieras till 
Maria Wennerqvist 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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    1 (1) 
 Samhällsbyggnadsnämnden Datum  
  2022-05-02  

  

 Handläggare  
 Håkan Jonsson  
 Samhällsbyggnadschef  
   

 

Sammanfattning. 
Det har inkommit ett medborgarförslag av Maria Wennerqvist där det önskas 
upprustning av folkets park lekplatsdel. 
 
 
Yttrande: 
 
Maria Wennerqvist anser att Folkets park behöver  laga/byta ut samt bygga nytt på 
ett antal punkter. 
 
Upprustning av Folkets parks lekparksdel ligger med i investeringsbudget för 2021 
och 2022. Under 2021 gjordes investeringen av en grillkåta  med tak som är 12 kvm, 
denna är utrustad med grillplats. 
Under 2022 års investeringsbudget finns kommer lekplatsen rustas upp med att 
grillkåtan monteras.  
Ny linbanan  kommer på plats. 
Gungställningen kommer att tas bort och en ny kommer på plats.  
Rutschbanan kommer att tas bort och ersättas med en ny.  
 
I övrigt kommer området att få en ansiktslyftning i form av ny belysning samt ett 
nytt underlag som lever upp till dagens krav på fallskydd. 
 
Ekonomi: 
Förslaget ryms inom investeringsbudget för 2022. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 43       Dnr KS 2020/261 109 
 
Medborgarförslag 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 ostproduktionen (Glad bonde). Vi-
dare föreslås att lokal konstnär kan anlitas för uppdraget. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt 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 samarbete 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 100 000 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 överensstämmer med medborgarförslaget gällande 
motiv samt vilka konstnärer som kan vara aktuella föreslår förvaltningen tyvärr att 
medborgarförslaget avslås. 
 
En förutsättning för genomförande av upphandling är att muralmålningen beviljas 
bygglov. Att upphandlingen belastar budget 2023. 
 
 
Finansiering 
100 000 kr, Kommunstyrelsen, budget 2023 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande AB Boxholmshus 
Yttrande ordförande för kultur- och turismnämnden 
 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
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. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Administrativ chef 
VD AB Boxholmshus 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-09 KS 2020/261 109 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag angående utsmyckning av fasad på Folkets Hus 

byggnad  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Gunnar Andersson har inlämnat ett medborgarförslag angående att Folkets Hus 
fasaden mot rv. 32 rustas upp med en fasadmålning. Förslag på motiv är exempelvis 
något som anknyter till Folkets Hus rörelsen eller ostproduktionen (Glad bonde). 
Vidare föreslås att lokal konstnär kan anlitas för uppdraget. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt 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 
kommunen 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 
förvaltningen 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 utarbetas av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete 
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 100 000 kr, denna kostnad omfattar 
ej belysning som bör bekostas av fastighetsägaren AB Boxholmshus. AB 
Boxholmshus bör även vara den huvudsakliga kontakten med konstnären vid 
uppförandet av muralmålningen gällande de praktiska frågor som kan uppstå. 
 
Då förvaltningens ståndpunkt ej överensstämmer med medborgarförslaget gällande 
motiv samt vilka konstnärer som kan vara aktuella föreslår förvaltningen tyvärr att 
medborgarförslaget avslås. 
 
En förutsättning för genomförande av upphandling är att muralmålningen beviljas 
bygglov. Att upphandlingen belastar budget 2023. 
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Finansiering 
100 000 kr, Kommunstyrelsen, budget 2023 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget, 
 
att kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att genomföra en upphandling 
gällande konst på fasadväggen (muralmålning) på Folkets Hus i Boxholm mot rv. 32. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande AB Boxholmshus 
Yttrande ordförande för kultur- och turismnämnden 
 
 
 

Beslutet expedieras till 
Administrativ chef 
VD AB Boxholmshus 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 44       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 kommunalrådet att begära av trafikverket att utreda: 
 

 Rv. 32 – gällande sträckan, där anslutning sker av Kohltorpsvägen och Bruksga-
tan, att hastigheten på denna sträcka sänks från 70 km/tim till 50 km/tim. 

 
 Söderleden – gällande sträckan, där anslutning sker av Hjortstigen och Rödingvä-

gen, att hastigheten på denna sträcka sänks från 70 km/tim till 40 km/tim.  

 
 
Att uppdra till kommunalrådet att begära av polismyndigheten att utreda: 
 

 Söderleden – placering av trafiksäkerhetskameror. 

 
 
Förtydligande har inhämtats från Stefan Hallin (SD) angående vilka vägar som avses 
i motionen. 
 
Yttrande har inhämtats från Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 mätning av hastigheter på vissa sträckor.  
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens instämmer med motionen att det är viktigt med en säker trafikmiljö 
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 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden 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 beviljas. 
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Arbetsutskottet 2022-05-31

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 samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 
Förtydligande från Stefan Hallin 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att avslå motionen, 
 
att LOTS-gruppen ges uppdraget att utreda och föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
lämpliga åtgärder med anledning av motionen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
LOTS-gruppen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-06 KS 2021/324 311 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion - ändring av hastighetsbegränsningar  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Hallin (SD) har inlämnat en motion som föreslår följande: 
 
Att uppdra till kommunalrådet 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 
km/tim.  

 
 
Att uppdra till kommunalrådet att begära av polismyndigheten att utreda: 
 

 Söderleden – placering av trafiksäkerhetskameror. 
 
 
Förtydligande har inhämtats från Stefan Hallin (SD) angående vilka vägar som avses 
i motionen. 
 
Yttrande har inhämtats från Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 mätning av hastigheter på vissa sträckor.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens instämmer med motionen att det är viktigt med en säker trafikmiljö 
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 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om begäran från 
berörda myndigheter. I motionen föreslås att kommunalrådet ges uppdraget att 
begära av trafikverket och polismyndigheten att utreda. Tyvärr anser förvaltningen 
att motionen därför inte kan beviljas. 
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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 samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 
Förtydligande från Stefan Hallin 
 
 

Beslutet expedieras till 
LOTS-gruppen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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    1 (2) 
 Samhällsbyggnadsnämnden Datum  
  2022-05-02  

  

 Handläggare  
 Håkan Jonsson  
 Samhällsbyggnadschef  
   

 

Sammanfattning. 
Det har inkommit en motion av SD där man vill ha ändring av 
hastighetsbegränsningar. SD vill även ha trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder 
utförda. 
 
 
Yttrande: 
 
Stefan Hallin (SD) och Michael Stark (SD) har inkommit med en motion om att få till 
en sänkning av hastigheten från 70km/ tim. till 40km/ tim. på hela 
Malexandervägen. Efter samråd med Stefan Hallin har förtydligande inkommit att 
man menar Söderleden. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till LOTS- gruppen att 
vidare utreda detta. 
 
I motionen föreslås man att man vill att trafikverket utreder möjligheten att sätta 
ned hastigheten på väg 32 mellan Kohltorpsvägen ut på väg 32 till anslutningen 
Bruksgatan ut på väg 32 från 70 km/tim till 50 km/tim. Kommunstyrelsen ger i 
uppdrag till LOTS-gruppen att vidare utreda detta. 
 
Man vill uppdra till kommunalrådet att till polismyndigheten utreda 
förutsättningarna för placering av trafiksäkerhetskameror samt längs Söderleden 
för att på detta sätt minska mängden hastighetsöverträdelser.  
 
Polismyndigheten ansvarar för hanteringen av mobila fartkameror och Trafikverket 
ansvarar för drift och underhåll av fasta trafiksäkerhetskameror. 
Trafikverket och Polisen är gemensamt ansvarig för hur och i vilken omfattning alla 
kameror ska användas. 

I Polisens trygghetsmätningar så att det enskilt största problemet som trafikanter 
tar upp är bilar som kör för fort. Människor vill ha trygghet i trafiken. Minskade 
hastigheter ger inte bara tryggare miljö. Det bidrar även som en positiv bieffekt 
även till bättre luftkvalitet och lägre buller. 

Farthinder som gupp, actibump och avsmalnade körbanor ökar trafiksäkerheten. 
Målet med sådana åtgärder är att det ska vara lätt att göra rätt för trafikanterna. 
Mot dem som ändå kör i för höga hastigheter blir kameror ett utmärkt 
komplement. 
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Denna åtgärd bör föranledas av en mätning av hastigheten på plats för att på det 
sättet ha ett underlag till en ev. hemställan till Trafikverket. 
Förvaltningen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra en mätning 
av hastigheten på berörd sträcka. 

 
Ekonomi: 
Förslaget ryms ej inom befintlig budget. 
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(3)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 45       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 följande: 
 
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 kommunen ansöker om tillstånd för kamerabevakning vid 
Boxholms resecentrum. År 2020 ändrades dock kamerabevakningslagen 
(2018:1200), vilket innebär att stationsområden är undantagna tillståndskravet. 
 
Kommunen kan därmed själv avgöra huruvida de vill sätta upp kameror på 
kommunal mark som finns inom stationsområdet. Inom begreppet stationsområde 
inkluderas: 

 
 Busshållplats 
 Perrong 
 Tunnel 
 Cykelparkering 

 
Trots undantag skall fortfarande berörda lagar följas; 
 Kamerabevakningslag (2018:1200) 
 Dataskyddsförordningen 
 Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 
 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-

ning 

 
Dessa lagar ställer höga krav på att kommunen gjort bedömningar och avvägningar 
av att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Det betyder att 
kommunen vid kamerabevakning i brottsförebyggande syfte behöver kunna visa på 
att platsen är brottsutsatt och att kommunen genom andra åtgärder försökt åtgärda 
problemet. Lagarna ställer också höga krav på att anpassningar görs av 
kamerabevakningen för att minska integritetsintrånget. Kommunen är också skyldig 
att göra en konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen. 
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(3)

Arbetsutskottet 2022-05-31

Antalet anmälda brott kring resecentrum i Boxholm har under de senaste fyra 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 brott i 
området. Enkom brottsstatistiken bedöms utifrån det ej som tillräcklig för att lagligt 
kunna kamerabevaka området, utan ytterligare mätningar eller studier kan i så fall 
krävas. 
 
Huruvida kamerabevakning faktiskt bidrar till en minskning av brott är svårt att 
fastställa. Likaså huruvida den upplevda tryggheten ökar. Brå konstaterar att aktiv 
kamerabevakning och kamerabevakning tillsammans med flera kompletterande 
insatser sammantaget gett brottsförebyggande effekter, men däremot inte passiv 
kamerabevakning 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, kollektivtrafik 

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 drift och underhåll samt bildmaterial.  
 
Trygghets- och säkerhetsenheten bedömer att en översyn av andra möjliga åtgärder 
kopplat till resecentrum i Boxholm 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 i Boxholm och att detta kontinuerligt behöver ses över genom olika åtgärder. Mo-
tionen föreslår att kommunen skall söka tillstånd för kamerabevakning vid tågstatio-
nen, detta område är dock enligt yttrandet från trygghets- och säkerhetsenheten un-
dantaget tillståndskravet. Därmed anser förvaltningen att motionen bör avslås. 
 
Trygghets- och säkerhetsenheten 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 instämmer med. 
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Förvaltningen föreslår att organisation för hantering av kommunens samverkan kring 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (som har ersatt BRÅ) tar upp de 
problembeskrivningar som finns i motionen och behandlar dessa med lämpliga åtgär-
der. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från Trygghets- och säkerhetsenheten 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att avslå motionen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stefan Andersson 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-06 KS 2021/276 167 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion - tillstånd för kameraövervakning vid Boxholms 

resecentrum  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Andersson (M) har inlämnat en motion angående att kameraövervakning vid 
tågstationen borde kunna medföra en tryggare miljö. Motionen yrkar följande: 
 
att kommunen ansöker om tillstånd för kameraövervakning vid Boxholms 
resecentrum. 
 
 
Trygghets- och säkerhetsenheten har yttrat sig enligt följande angående motionen: 
 
”Motionen yrkar på att kommunen ansöker om tillstånd för kamerabevakning vid 
Boxholms resecentrum. År 2020 ändrades dock kamerabevakningslagen 
(2018:1200), vilket innebär att stationsområden är undantagna tillståndskravet. 
 
Kommunen kan därmed själv avgöra huruvida de vill sätta upp kameror på 
kommunal mark som finns inom stationsområdet. Inom begreppet stationsområde 
inkluderas: 

 
 Busshållplats 
 Perrong 
 Tunnel 
 Cykelparkering 

 
Trots undantag skall fortfarande berörda lagar följas; 

 Kamerabevakningslag (2018:1200) 
 Dataskyddsförordningen 
 Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 
 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 
 
Dessa lagar ställer höga krav på att kommunen gjort bedömningar och avvägningar 
av att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Det betyder att 
kommunen vid kamerabevakning i brottsförebyggande syfte behöver kunna visa på 
att platsen är brottsutsatt och att kommunen genom andra åtgärder försökt åtgärda 
problemet. Lagarna ställer också höga krav på att anpassningar görs av 
kamerabevakningen för att minska integritetsintrånget. Kommunen är också skyldig 
att göra en konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen. 
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Antalet anmälda brott kring resecentrum i Boxholm har under de senaste fyra 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 brott i 
området. Enkom brottsstatistiken bedöms utifrån det ej som tillräcklig för att lagligt 
kunna kamerabevaka området, utan ytterligare mätningar eller studier kan i så fall 
krävas. 
 
Huruvida kamerabevakning faktiskt bidrar till en minskning av brott är svårt att 
fastställa. Likaså huruvida den upplevda tryggheten ökar. Brå konstaterar att aktiv 
kamerabevakning och kamerabevakning tillsammans med flera kompletterande 
insatser sammantaget gett brottsförebyggande effekter, men däremot inte passiv 
kamerabevakning 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, 
kollektivtrafik 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 drift och underhåll samt bildmaterial.  
 
Trygghets- och säkerhetsenheten bedömer att en översyn av andra möjliga åtgärder 
kopplat till resecentrum i Boxholm 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 
tryggheten i Boxholm och att detta kontinuerligt behöver ses över genom olika 
åtgärder. Motionen föreslår att kommunen skall söka tillstånd för kamerabevakning 
vid tågstationen, detta område är dock enligt yttrandet från trygghets- och 
säkerhetsenheten undantaget tillståndskravet. Därmed anser förvaltningen att 
motionen bör avslås. 
 
Trygghets- och säkerhetsenheten anser att brottsstatistiken ej är tillräcklig för att 
lagligt 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 instämmer med. 
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Förvaltningen föreslår att organisation för hantering av kommunens samverkan kring 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (som har ersatt BRÅ) tar upp de 
problembeskrivningar som finns i motionen och behandlar dessa med lämpliga 
åtgärder. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande från Trygghets- och säkerhetsenheten 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stefan Andersson 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Gemensam service Datum Diarienummer

2022-01-12

Helena Westman
Säkerhetschef
Helena.westman@boxholm.se 

Yttrande motion gällande kamerabevakning på Boxholms 
resecentrum

Trygghets- och säkerhetsenheten har fått möjlighet att yttra sig på en inkommen 
motion där kamerabevakning efterfrågas på Boxholms resecentrum. 

Motionen yrkar på att kommunen ansöker om tillstånd för kamerabevakning vid 
Boxholms resecentrum. År 2020 ändrades dock kamerabevakningslagen 
(2018:1200), vilket innebär att stationsområden är undantagna tillståndskravet. 
Kommunen kan därmed själv avgöra huruvida de vill sätta upp kameror på 
kommunal mark som finns inom stationsområdet. Inom begreppet stationsområde 
inkluderas:

 Busshållplats
 Perrong
 Tunnel
 Cykelparkering

Trots undantag skall fortfarande berörda lagar följas; 
 Kamerabevakningslag (2018:1200)
 Dataskyddsförordningen
 Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)
 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning

Dessa lagar ställer höga krav på att kommunen gjort bedömningar och avvägningar 
av att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Det betyder att 
kommunen vid kamerabevakning i brottsförebyggande syfte behöver kunna visa på 
att platsen är brottsutsatt och att kommunen genom andra åtgärder försökt åtgärda 
problemet. Lagarna ställer också höga krav på att anpassningar görs av 
kamerabevakningen för att minska integritetsintrånget. Kommunen är också skyldig 
att göra en konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen.

Antalet anmälda brott kring resecentrum i Boxholm har under de senaste fyra 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 brott i 
området. Enkom brottsstatistiken bedöms utifrån det ej som tillräcklig för att lagligt 
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kunna kamerabevaka området, utan ytterligare mätningar eller studier kan i så fall 
krävas. 

Huruvida kamerabevakning faktiskt bidrar till en minskning av brott är svårt att 
fastställa. Likaså huruvida den upplevda tryggheten ökar. Brå konstaterar att aktiv 
kamerabevakning och kamerabevakning tillsammans med flera kompletterande 
insatser sammantaget gett brottsförebyggande effekter, men däremot inte passiv 
kamerabevakning 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, 
kollektivtrafik 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 drift och underhåll samt bildmaterial. Trygghets- och 
säkerhetsenheten bedömer att en översyn av andra möjliga åtgärder kopplat till 
resecentrum i Boxholm 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. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-23 KS 2022/209 027 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Mats Hansson KS 
 Personalchef 

073-0425565  
mats.hansson@boxholm.se 

 

   

Kompetensutveckling Räddningstjänsten Boxholm  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sen en tid tillbaka har Boxholm Kommun svårt att rekrytera deltidsbrandmän och är 
denna sommar kort på folk med risk att inte vara fullbemannade. Dessutom så har 
Boxholm kommuns Deltidsbrandmän brist på kompetensen C-körkort vilket gör 
styrkan sårbar vid sjukdom. I dagsläget så har 6 st ordinarie Deltidsbrandmän C-
körkort, vilket krävs för att kunna köra insatsbilen och tankbilen. 
 
För att möta kompetensbehoven på lång sikt så kommer HR att göra en 
rekryteringsfilm i syfte att attrahera både kommunanställda och andra 
kommunmedborgare. 
 
För att möta kompetensbehoven på kort sikt bör en ersättning om C-körkort för 
Deltidsbrandmän införas. 
Och Mats Hansson deltidsbrandman Aneby anställs för att vara reserv och täcka 3 av 
sommarveckorna då bemanningen är kritisk, för att sedan kunna vara reserv vid 
sjukdom. 
 
 

Finansiering 
Under 2022 bedöms kostnaden rymmas inom ram för RT. Under året 2023 och 
framåt utökas budgeten för RT med 75 000kr per år.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- KS föreslås att godkänna att 3 Deltidsbrandmän om året från och med 2022 

får ersättning från kommunen i form av kostnader för körlektioner mm upptill 
25.000kr per person, detta med återbetalningskrav om de säger upp sig från 
sin tjänst som deltidsbrandmän. 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Avtal ersättning C-körkort 
- Sommarschema för tjänstgörande deltidsbrandmän 

 
 

131



 
 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Mats Hansson, HR-chef 
Akt 
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Vecka Ordinarie Delade Vikarie
23 5 1
24 4 3
25 5 1 2 Grön= OK
26 5 1 Gul= Fara
27 5 2 Röd= Kritisk
28 5 2
29 5 1
30 4 2
31 5 2
32 4 1 Jour börjar 12.45 veckan innan på fredagen
33 5 2
34 5 1 1
35 4 1 1
36 4 3
37 5 1 2
38 4 1 1
39 4 3
40 5 1 2
41 4 1 1
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Avtal om Utbildning i C-körkort för personal inom Räddningstjänsten Boxholm
    

 

Boxholms Kommun har idag brist Deltidsbrandmän med C-körkort, därav tecknas 
detta avtal med Deltidsbrandman xxxxxx-xxxx i syfte att möta behovet. Boxholm 
kommun förbehåller sig rätten prioritera vilka Deltidsbrandmän som skall erbjudas 
detta och när de skall erbjudas. 

Boxholm kommun erbjuder utbildning till C-körkort under följande förutsättningar. 

Utbildningen ersätts med max 25.000 kr inklusive moms, kostnader utöver denna 
summa betalas av den enskilde. Kostnader som ersätts är studiematerial, körlektioner, 
teorilektioner samt uppkörning. Kostnader för resa till och från utbildning, samt 
kostnader för den tid som Deltidsbrandman behöver disponera för utbildningen står 
den enskilde Deltidsbrandmannen själv för. 

Väljer deltidsbrandman att avsluta sitt uppdrag som Deltidsbrandman i Boxholm 
Kommun så kommer den enskilde att bli återbetalningsskyldig till Boxholm Kommun 
enligt följande. 

Slutar 1 år efter erhållet körkort - 20000kr 

Slutar 2 år efter erhållet körkort - 15000kr 

Slutar 3 år efter erhållet körkort - 10000kr 

Slutar 4 år efter erhållet körkort - 5000kr 

 

Detta avtal undertecknas av: 

 

För RT Boxholm Kommun                                                        Deltidsbrandman 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-19 KS 2022/204 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Helena Westman KS/ 
 Säkerhetschef 

010-234 59 09  
Helena.westman@boxholm.se 

 

   

Utvärdering hanteringen av covid-19 - till Kommunstyrelsen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som smittade människor. 
Sjukdomen som det nya viruset gav upphov till fick namnet covid-19. I slutet av 
januari 2020 klassade WHO utbrottet av covid-19 som ett internationellt hot mot 
människors hälsa. 
 
I början av februari 2020 fick Sverige sitt första bekräftade fall av covid-19. Den 10 
mars 2020 bedömde Folkhälsomyndigheten att det fanns mycket hög risk för 
samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Med anledning av den mycket höga risken 
för smittspridning infördes då en rad restriktioner och förbud som påverkade hela det 
svenska samhället.  
 
Boxholms kommun aktiverade sin krisledningsorganisation i mitten av mars 2020, då 
behovet sågs av gemensam inriktning och samordning inom kommunen för att 
hantera situationen. Boxholms kommun har genomfört en utvärdering av sin 
hantering vid utbrottet av covid-19 med stöd av en extern konsult. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Utvärderingens fokus har varit att svara på hur kommunens krisorganisation och 
arbetssätt, samordning och samverkan samt kommunikation har fungerat i hanteringen 
av Covid-19 från mars 2020 till hösten 2021.  
 
Underlag till utvärderingen har samlats in genom sammanställning av dokumentation 
från hanteringen, intervjuer med nyckelpersoner samt ett erfarenhetsseminarium med 
kommunens krisledningsstab.  
 
I utvärderingen konstateras att det samlade intrycket är att hanteringen av Covid-19 
fungerat bra i kommunen. Saker som lyfts fram som framgångsfaktorer är:  
 

 En tidig start av krisorganisationen 
 Väl inövad stabsstruktur och metodik 
 Befintlig pandemiplan att utgå från 
 Väl fungerande samordning av resurser så som personal och skyddsmaterial 

 
Utvecklingsområden som identifieras i utvärderingen är: 
 

 Skapa redundans och uthållighet i krisorganisationen 
 Förstärkning av kommunikationsresurser 
 Skriftliga rutiner för lägesrapporter från verksamheterna 
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 Kontinuitetsplanering för bemanning och resursfördelning 
 
Vissa av utvecklingsområdena har kommunen redan vidtagit åtgärder kring, så som 
kommunikationsresurser och kontinuitetsplanering. Övriga utvecklingsområden 
kommer att omhändertas genom en handlingsplan. 
 
 
 

Finansiering 
Eventuella åtgärdsbehov som identifieras i handlingsplanen förväntas kunna 
finansieras av det statliga bidrag kommunen får årligen för arbetet med krisberedskap 
och civilt försvar. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av utvärderingen av 
kommunens hantering av covid-19. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av hanteringen av Covid-19 i Boxholms kommun. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akt
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Stefan Karlsson beställde och initierade utvärderingen. Konsulterna 

Markus Axelsson och Vida Jordén från VSL Systems AB genomförde 

utvärderingen och sammanställde denna rapport. 

Stefan Karlsson Markus Axelsson 

stefan.karlsson@mjolby.se markus.axelsson@vsl.se 

Boxholms kommun 

595 03 Boxholm 
VSL Systems AB 

Datalinjen 1 

583 30 Linköping 

www.boxholm.se www.vsl.se 
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Utvärdering av hanteringen av covid-19 i Boxholms kommun 

Sida 1 (20) 

 

 

 

1 Inledning 

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen 

som det nya viruset ger upphov till har fått namnet covid-19. I slutet av januari 2020 klassade 

WHO utbrottet av covid-19 som ett internationellt hot mot människors hälsa. 

I början av februari 2020 fick Sverige sitt första bekräftade fall av covid-19. Den 10 mars 202 

bedömde Folkhälsomyndigheten att det fanns mycket hög risk för samhällsspridning av 

covid-19 i Sverige. Med anledning av den mycket höga risken för smittspridning infördes då 

en rad restriktioner och förbud som påverkade hela det svenska samhället. Boxholms 

kommun aktiverade sin krisledningsorganisation i mitten av mars, då man såg behov av 

gemensam inriktning och samordning inom kommunen för att hantera situationen. 

Boxholms kommun har beslutat att utvärdera sin hantering vid utbrottet av covid-19 med stöd 

av en extern konsult. Kommunen har gett VSL Systems AB (VSL) uppdraget att utvärdera 

hanteringen. Inom VSL har konsulterna Vida Jordén och Markus Axelsson arbetat med 

uppdraget. 

1.1 Uppdraget 

Uppdraget omfattade datainsamling i form av inläsning av skriftligt underlag, enskilda 

intervjuer och ett erfarenhetsseminarium med nyckelpersoner som deltagit i kommunens 

hantering. Därefter genomfördes sammanställning och analys av utredningsunderlaget och 

skrivandet av denna utvärderingsrapport. Uppdraget avslutades med en redovisning. 

Utvärderingen omfattar tidsperioden från mars 2020 till september 2021 och fokuserade på 

följande övergripande frågeställningar: 

• Hur fungerade kommunens organisation och arbetssätt under händelsens olika skeden? 

• Hur fungerade inriktning och samordning inom kommunen? 

• Hur fungerade kommunikationsarbetet inom kommunen, i krisledningsorganisationen 

och ute i verksamheterna? 

• Hur fungerade arbetet med och rapporteringen av samlad lägesbild inom kommunen? 

1.2 Översikt av rapporten 

Kapitel 2 beskriver hur rapportförfattarna har genomfört datainsamling och analys. Kapitel 3 

presenterar erfarenheter och reflektioner som har kommit fram under intervjuerna grupperade 

efter olika frågeområden. Kapitel 4 presenterar de erfarenheter och reflektioner som kom fram 

under seminariet. Avslutningsvis innehåller kapitel 5 slutsatser och förslag till förbättrings-

åtgärder. 
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2 Genomförande 

Den inledande datainsamlingen genomfördes genom inläsning av skriftligt underlag och 

intervjuer med nyckelpersoner i kommunen.  

2.1 Skriftligt underlag 

Det skriftliga underlaget bestod av: 

• Krisledningsstabens handböcker 

o roller och ansvar 

o det operativa skedet 

o kommunens kriskommunikationsplan 

• Ett urval ur kommunens lägesbilder 

• Protokoll från krisledningsstabens stabsmöten 

• Krisledningsstabens stabsarbetsplan 

2.2 Intervjuer 

Fem nyckelpersoner som hade deltagit i krisledningsarbetet intervjuades enskilt under 

perioden januari till mars 2022. 

Namn Befattning Funktion i krisorganisationen 

vid hanteringen av Covid-19 

Jan Erik Forsén Vice räddningschef Stabschef 

Linda Hammarström Kommundirektör 

Tidigare socialchef  

Representant från individ- och 

familjeomsorg 

Beslutsfattare 

Conny Oskarsson Skolchef Representant från barn- och 

utbildning 

Fredrik Svaton Kultur- och turismchef Informationsansvarig samt 

representant från förvaltning 

Gunnel Ekström Burenby Pensionerad Dokumentatör 

Intervjuerna genomfördes som videosamtal eller telefonsamtal med en samtalsledare och en 

dokumentatör. Anteckningar fördes löpande under intervjun. Varje intervju tog cirka 1,5 

timme att genomföra. 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen fick berätta om sin ordinarie befattning i 

kommunen och funktion i Boxholms kommuns krisledningsorganisation. Därefter handlade 

frågorna om intervjupersonens erfarenheter av händelsen och hanteringen inom följande 

frågeområden: 

• Organisation och arbetssätt - frågor om hur kommunens krisorganisation fungerat 

under händelsens olika skeden. 

• Intern inriktning och samordning - frågor om hur inriktning, samordning och 

samverkan fungerat internt inom kommunen. 
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• Intern kommunikation - frågor om hur kommunens kommunikationsarbete i 

krisorganisationen och ute i verksamheterna fungerat.  

• Extern samverkan – frågor om hur kommunikation till allmänhet, särskilda 

målgrupper, media och lägesrapportering till Samverkan Östergötland har fungerat. 

2.3 Erfarenhetsseminarium 

Redogörelserna från intervjuerna användes som underlag för det seminarium som 

genomfördes den 6 april 2022. Vid seminariet deltog personer som varit en del av 

kommunens krisledningsstab för att ta vara på deras erfarenheterna från hanteringen. Vid 

seminariet genomfördes gruppdiskussioner där deltagarna fick möjlighet att diskutera vad 

som fungerat bra, mindre bra och förslag till förbättringar inom områdena organisation och 

arbetssätt, inriktning och samordning av hanteringen samt kommunikation. 

Namn Befattning Funktion i krisorganisationen och 

vid hanteringen av Covid-19  

Linda Hammarström Kommundirektör 

Tidigare socialchef  

Beslutsfattare 

Representant från individ- och 

familjeomsorg 

Claes Sjöqvist Kommunalråd  

Conny Oskarsson Skolchef Representant från barn- och utbildning 

Fredrik Svaton Kultur- och turismchef Informationsansvarig samt 

representant från förvaltning 

Mats Hansson Personalchef  

Susanna Kullman Socialchef  

 

2.4 Analys 

Materialet analyserades i olika steg, först genom inläsning av underlag i form av 

dokumentation från hanteringen. I nästa steg formulerades erfarenheter baserat på 

intervjupersonernas redogörelser och samlades under olika rubriker för att belysa olika 

aspekter av hanteringen. 

Erfarenheterna är kopplade till områden, händelser eller faser i hanteringen och innehåller 

intervjupersonernas värderingar av vad som fungerat bra respektive vad som behöver 

förbättras eller utvecklas. Därefter samlades redogörelserna för gruppernas erfarenheter från 

seminariet. 

Erfarenheterna är kopplade till de tre områden som diskuterades vid seminariet: organisation 

och arbetssätt, inriktning och samordning av hanteringen samt kommunikation. Med hela 

materialet som underlag formulerade rapportförfattarna slutsatser och förslag till 

förbättringsåtgärder. 
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3 Redogörelse av erfarenheter från intervjuer 

Detta avsnitt redovisar intervjupersonernas erfarenheter. Erfarenheterna sammanfattas i 

strecksatser. I de fall flera personer har redovisat liknande erfarenheter sammanfattas dessa i 

samma strecksats. Erfarenheterna har grupperats i tematiska avsnitt där varje avsnitt avslutas 

med en sammanfattande kommentar från författarna. Redogörelserna från intervjuerna 

användes även som underlag och inriktning för seminariet. 

3.1 Organisation och arbetssätt 

I denna del samlas erfarenheterna som berör hur kommunen har organiserat sig under 

händelsens olika skeden, vad som har fungerat bra, vad som har fungerat dåligt och vad som 

kan förbättras med organisation och arbetssätt. 

- Över lag har det fungerat bra, vi har en inarbetad metodik som vi är trygga med. Vi 

har haft övningar och skarpa fall tidigare där vi har använt metodiken.  

- Vid krisledningsstabsarbete arbetar vi med Whiteboard men det fungerade inte i detta 

fall. Vi kom på tidigt att vi kunde använda samma metodik fast ändra formen till en 

mötesform där vi kunde dokumentera på ett annat sätt och använda digitala dokument 

i stället för Whiteboard. 

- Strukturen på möten styrdes av syfte / mål / beslut i stort / lägesbild. 

- Det övergripande och organisationen kring att dra i gång krisledningen fungerade väl. 

Ledningen av krisorganisationen fungerade väl. Metodiken stödjer att arbetssätt som 

gör att uppgifter hanteras på ett strukturerat sätt, vi följer alltid upp vad som har gjorts. 

- Vi uppdaterade arbetssättet så att vi kunde arbeta på distans, det var framför allt hur 

stabsarbetsplanen utformade som behövde anpassas. Numera finns det en digital 

stabsarbetsplan för som kan användas framöver. 

- I början hade vi fysiska möten men ganska snart gick vi över till digitala möten. Det 

finns fördelar med digitala möten. Till exempel blir det effektiv och man måste följa 

en agenda för att det ska fungera. 

- Vår stabschef är jättebra. Han håller ordning och låter alla komma till tals. Vi lämnar 

inte ett möte innan vi har en plan för arbetet. 

- Vi har haft regelbundna stabsmöten under vissa perioder och behovsstyrda mötestider 

under andra perioder. Anpassningen till digitala möten har fungerat bra och vi har 

dokumenterat vårt arbete på samma sätt under hela hanteringen. Jag upplevde aldrig 

att vi behövde arbeta med Whiteboard som vi gör med en kortare kris. 

- Vi har inte haft behov av att aktivera krisledningsnämnden men det skulle ha kunnat 

bli så. 

- Alla berörda förvaltningschefer och i förlängningen dess nämnder har varit överens 

om vad som behövde göras. Vi ringade tidigt in att vi ska hålla oss till de nationella 

riktlinjerna och det har varit en bra inriktning för arbetet. 

- I början kom det upp frågor till staben som kunde ha hanterats på förvaltningsnivå 

men det har inte varit något större problem. 

- I Boxholm är staben mer operativ än vid en större kommun. Det blir både strategiska 

frågor och operativa beslut. Efterhand tog förvaltningarna ett större ansvar och skötte 

mer själva. 
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- Utöver de fasta rollerna i staben hade vi en representant från varje förvaltning. 

Beslutsfattare var också med på stabsmötena. Göran från start fram till hösten 2021 

och sen Linda. Linda har varit med i staben innan i en annan roll. 

- Vi hade en stabsarbetsplan som vi följde upp varje vecka. Förvaltningarna fick 

redogöra för sitt arbetet och vad de behövde hjälp med. Vi prioriterade uppgifter och 

bestämde om det var stabens uppgifter eller om det skulle skötas i linjen. 

- Säkerhetsenheten i Mjölby kommun gjorde ett jättebra jobb med att ta fram en modell 

för lägesbilden som uppdaterades inför varje möte. 

- Vi har haft fysiska möten och vår metodik beskriver arbetet på detta sätt men från och 

med december 2020 gick vi över till digitala möten. 

- Vi har inte aktiverat vår krisledningsnämnd. Vår kommun är liten och det gör att vi 

har snabba beslutsvägar. 

- I förvaltningen var vi proaktiva och började snabbt att fattade snabba beslut i vård- 

och omsorgsverksamheterna, vi låg ofta en vecka före de nationella besluten. 

- Inom Barn och utbildning har valt att använda förvaltningens ledningsgrupp i stället 

för en separat krisgrupp. En krisgrupp skulle ha bemannats av samma personal så det 

har ingen praktisk betydelse. 

- I det regionala samarbetet har vi inte kunnat agera på samma sätt som de stora 

kommunerna. De har en inbyggd tröghet som inte vi har. Hade vi anpassat oss till dem 

hade vi fått bromsa vår agenda. 

- Krisledningsstaben avvecklades 20 september 2021. Finns det behov av att aktivera 

staben igen så kan vi göra det på kort varsel. Anledningen till att vi hade krislednings-

staben aktiverad så pass länge var nog att den var ganska operativ och att det inte finns 

någon stabsfunktion på förvaltningarna. Mötesfrekvensen anpassades efter behovet. Vi 

hade preliminära bokningar som vi kunde använda om behov uppstod. Även om vi var 

aktiverade så hade vi inte särskilt många möten. 

3.1.1 Författarnas kommentarer 

Krisledningsstabens arbete har fungerat bra. Arbetet har kunnat bedrivas med stöd av 

fungerande planer och rutiner. Ledningen av stabsarbetet har varit strukturerat och arbetet har 

prioriterats med hjälp av kommunens inriktning i hantering av covid-19. Arbetssättet i staben 

har kunnat anpassats till distansarbete. På förvaltningsnivå har man inte särskilda krisgrupper, 

utan ordinarie ledning har tagit ansvar för arbetet. Att kunna och att våga ta snabba beslut har 

varit en framgångsfaktor i arbetet. 

3.2 Planer och rutiner 

I denna del samlas erfarenheterna som berör hur planer och rutiner har fungerat, vad som 

har fungerat bra, vad som har fungerat dåligt och hur planer och rutiner kan förbättras. 

- Våra planer och rutiner för stabsarbetet har fungerat, vi kunde arbeta på samma sätt 

som vi skulle göra vid en normal kris. Det enda som vi gjorde var att ta fram digitala 

mallar som ersatte Whiteboard. Vi har dokumenterat hur vi använder dessa dokument 

och de har fastställts i kommunen. Vi använder samma metodik oavsett vem som leder 

arbetet. 
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- Vi startade med att uppdatera kommunens pandemiplaner. Boxholm hade en 

pandemiplan som var gammal (2004) som vi utgick från. Varje förvaltning har brutit 

ner planen med fokus på den egna verksamheten.  

- Vi reviderar planen nu (2021) för att ta vara på erfarenheter och se till att 

kontaktuppgifter och prioriteringar är uppdaterade. Det är många handlingsplaner 

inom en förvaltning som behöver uppdateras kontinuerligt. 

- Jag har full förståelse för att olika förvaltningar har olika lägen. Vi skulle kunna vara 

lite mer förberedda på om vi skulle vara tvungna att omfördela resurser. 

- En av våra utgångspunkter var hur vi skulle prioritera och omfördela personal i det fall 

då många måste vara hemma vid symptom. 

- Vi började med att ta fram planer för prioritering av verksamheter och planer på hur 

man skulle kunna omfördela personal inom och mellan förvaltningarna. Arbetet 

genomfördes av Stöd & Omsorg tillsammans med Barn & Utbildning. Planerna kan 

återanvändas om ett liknande läge skulle uppstå igen. 

- På socialförvaltningen har vi haft en krisgrupp. Vi använde samma metodik som 

används i den centrala krisledningsstaben. Det som skiljer mest är att vi hade mycket 

täta möten. 

- Prioritering, det finns ett motstånd till att avveckla viss verksamhet och flytta personal. 

Man vill inte stänga ner sin verksamhet. Vi behöver ta fram en plan med prioriteringar 

inför nästa händelse så att vi alltid kan utföra vårt grunduppdrag 

3.2.1 Författarnas kommentarer 

De planer och rutiner för stabsarbetet som fanns har fungerat väl och använts som stöd i 

hanteringen. Nya arbetssätt som till exempel en ny mall för stabsarbetsplan för distansarbete 

behöver dokumenteras. Planer för prioritering av kommunens verksamheter och omfördelning 

av personal som tagits fram och använts under pandemin bör dokumenteras på sådant sätt så 

att de kan användas om det uppstår en liknande situation.  

3.3 Inriktning och samordning 

I denna del samlas erfarenheterna som berör vilka samordningsbehov som har diskuterats, 

övergripande inriktning (beslut i stort), vad som har fungerat bra, vad som har fungerat 

dåligt och vad som kan förbättras vad gäller inriktning och samordning. 

- I krisledningsstaben hade vi en tydligt uttalad inriktning, den repeterade vi vid varje 

möte. Arbetet har prioriterats utifrån inriktningen. 

- Vi har använt inriktningen för att fokusera stabens arbete. Den första inriktningen var: 

att säkerhetsställa samhällsviktiga verksamheter, fördröja smittspridning, skydda 

riskgrupper. Min uppgift som stabschef är ju att se till att staben arbetar efter 

inriktningsbeslutet. Efterhand uppdaterades inriktningen med till att vi skulle främja 

en hög vaccinationsgrad i kommunen. 

- En nyckelfråga har varit att hindra att smitta kommer in i verksamheterna. Boxholm 

har lyckats hålla smittan borta väldigt länge. Det har varit stärkande i arbetet. 

- I Boxholm är det korta beslutsvägar, chefen är närvarande på stabsmöten och kan 

direkt förmedla informationen ut i verksamheten. Det har inte varit några speciella 

problem när det gäller samverkan. 
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- Omfördelning av resurser har fungerat, personal från stängda verksamheter har fått ta 

nya arbetsuppgifter. Bemanningsfrågan har varit en av huvudfrågorna under 

pandemin. 

- Samverkan mellan förvaltningar har fungerat väl. Alla har varit delaktiga. Varje 

verksamhet har tagit ansvar för sitt område. Vi fördelade om folk från bostadsbolaget 

till kommunens övriga verksamheter och även mellan verksamheterna. Beslut om 

omfördelning av personal togs centralt. 

- Omfördelningen krävde att jag och skolchefen tittade övergripande och gjorde en 

prioritering. När vi hade gjort det så fungerade det. Vi stoppade en del verksamheter 

för att täcka upp på personalsidan. Beslutet om omfördelning förankrades tidigt bland 

personalen så att de skulle vara förberedda på att det kunde hända. (Det verkar ha varit 

en framgångsfaktor). 

- Ansvarsfördelningen och arbetsbördan blir olika på olika förvaltningar eftersom olika 

förvaltningar drabbas olika. För min del tycker jag att det var tydligt vad som skulle 

hanteras i förvaltningen eller tas upp centralt.  

3.3.1 Författarnas kommentarer 

Krisledningsstaben har använt inriktningen för att fokusera och prioritera stabens arbete. Det 

har underlättat arbetet och varit ett stöd. I en kommun där personalresurser kan vara en av de 

största utmaningarna är prioritering av tillgängliga resurser en viktig del av arbetet. 

Samverkan inom kommen har fungerat, förvaltningarna har tagit stort ansvar i hanteringen 

och samverkat både på planeringsstadiet och i genomförandet. Arbetet har varit proaktivt 

vilket har varit en framgångsfaktor. 

3.4 Kommunikation 

I denna del samlas erfarenheterna som berör krisledningsorganisationens medverkan i 

kommunikationsarbetet, kommunikationsarbetet i verksamheterna, vad som har fungerat bra, 

vad som har fungerat dåligt och vad som kan förbättras vad gäller arbetet med 

kommunikation. 

- I staben hade vi inte någon informationsplan men det fanns punkter på uppgiftslistan 

som fördelades till Fredrik som var informationsansvarig. 

- Hur och vad som behövde kommuniceras bestämdes löpande av krisledningsstaben. 

Vi har informerat olika målgrupper med specifik information. Sammanfattningsvis har 

vi både tagit fram riktad och allmän information. 

- Vi hade en person som var ansvarig för hemsida och intranät, där fick man hjälp om 

man hade ny information som skulle läggas upp. Detta är ett område som behöver 

förbättras. 

- Ingen av förvaltningarna har sagt att de har behövt mer stöd i kommunikationsarbetet. 

Jag vet inte om man har tagit fram informationsmaterial centralt. Informationskanaler 

som har använts är:  

o Extern publik webbsida 

o Intranät 

o Förvaltningschefer 

o Veckobrev 

o Personalbrev 
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- Vi har försökt att hålla ner antalet kanaler. Vi hade som strategi att inte kopiera 

information från Folkhälsomyndigheten utan istället hänvisa till dem. Vi har inte 

översatt vår information till olika språk utan i stället hänvisat till de nationella 

översättningarna. 

- Underlag till den lokala lägesbilden kom från det som rapporterades under 

stabsgenomgångarna av förvaltningscheferna. Dokumentatören skrev upp 

förvaltningarnas redogörelser som sedan skrevs in i den lokala lägesbilden. Detta blev 

dokumentationen av underlag till lägesbilden. Detta arbetssätt gjorde att vi fick 

förståelses för vad som hände i andra förvaltningen och hur man kunde samverka. 

- Ur ett informationsperspektiv har respektive förvaltningschef ett ansvar att 

information sprids inom sin förvaltning. Övergripande information har tagits fram 

centralt. Den övergripande informationen har främst kommunicerats via hemsidan. 

- Inom Stöd & Omsorg gjordes veckorapporter till personalen där extern och 

kommungemensam information sammanfattades. Veckobrevet skickades även till 

facket, kommundirektören och till politikerna. Jag har försökt att se till att 

informationen sprids till alla medarbetare som jag varit chef över. Det har varit viktigt 

att informeraregelbundet och ha i åtanke att olika personer uppfattar saker på olika 

sätt. Veckobreven har varit ett bra sätt att förmedla information 

- Inom Barn och utbildning använde vi en IT-strateg som skötte all form av utskick. 

Han mejlar personal och vårdnadshavare samt lägger ut information på hemsidan. I 

början gjorde vi även pappersutskick och affischer för att påminna om till exempel 

handhygien. Vi gjorde ett extra utskick för att påminna om detta. Vi fick även en text 

från Skolverket med olika översättningar som vi skickade ut. I en liten kommun får 

man förlita sig på de översättningar som finns. Vi har inga egna resurser för att 

översätta.  

- I Boxholm finns det ingen renodlad kommunikationsavdelning, det blir på ett enklare 

sätt. Det är en brist i en liten kommun. Jag tycker ändå att den mest nödvändiga 

informationen har funnits tillgänglig. Kommunens interna och externa hemsida har 

använts tillsammans med kommunens Facebooksida.  

- Jag tror att man alltid kan ge mer information och det har nog funnits brister. Vi har 

kommit ut med information och det har inte kommit upp till oss i staben att det har 

varit oroligt i verksamheterna på grund av informationsbrist. 

- Eftersom det är en så stor händelse där vår kommun inte var i fokus så använde vi 

lägesbilden för att se vad som hände runt omkring oss. 

3.4.1 Författarnas kommentarer 

Personalresurserna för kommunikationsarbetet har varit begränsade, vilket har medfört att 

arbetet inom detta område har hållits på en lägre ambitionsnivå. Krisledningen har ansvarat 

för det centrala övergripande kommunikationsarbetet och förvaltningarna har tagit ansvar för 

kommunikationsarbetet inom sin verksamhet. Det finns behov av att ha en större resurs till 

kommunikationsarbetet, dels för att kunna samordna behovet inom flera verksamheter, dels 

för att kunna höja ambitionsnivån.  
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3.5 Extern samverkan 

I denna del samlas erfarenheter som berör kommunens samverkan med olika aktörer i forum 

och nätverk utanför den egna organisationen. 

- Göran har hållit i alla kontakter i det externa arbetet. Han har ett stort nätverk och han 

genomfört detta arbete själv. Jag kan känna att vi kunde avlastat honom men han ville 

ta det arbetet. Göran skötte rapporteringen till Samverkan Östergötland, underlag har 

varit dokumentation från staben. 

- Den samlade lägesbilden som vi fick tillbaka från trygghets och säkerhetsavdelningen 

använde vi i stabsarbetet för att stämma av vårt arbete. Vi hade en god bild av vad som 

hände omkring oss. 

- Samverkan har framför allt skett inom ordinarie kanaler som till exempel 

kommundirektörsnätverket, Vidar-E, skolchefsnätverket och LGVO. 

- Vidar-E nätverket har jag varit med i. Det har varit bra att det har funnits även om jag 

inte har hunnit att vara med på alla möten. Eftersom jag har en bred tjänst har jag fått 

information som förvaltningschef och som kommunens representant på ISF-möten. 

Jag behövde hitta en balans i arbetet med Vidar-E. Jag har inte haft behov att vara med 

på alla möten. Olika förslag på informationsmaterial har kommit genom Vidar-E och 

det har varit bra. 

- ISF-möten var i början mer som ett sammanträde där ingen hade så mycket att säga 

utöver det som fanns i lägesbilden. Frågorna som behandlades i ISF hade man inte 

alltid mandat att behandla. Ibland kunde man tycka att det kändes lite meningslöst att 

ha ISF men det var nog mest att syftet var otydligt i början.  

- Det var lite knöligt i början att förstå att ISF var huvudkanalen för ny information som 

skulle sammanfattas och spridas ut i kommunen. Information spreds och diskuterade 

även i ordinarie nätverk som till exempel ISF, LGVO, Socialchefsnätverket, 

kommundirektörsnätverket. 

- En del frågor som de stora kommunerna hade svårt att hantera kunde vi hantera 

snabbt. Ibland hade vi nog haft nytta av att dela upp oss i små och stora kommuner. 

- Vi har inte riktigt haft behov av att samverka genom till exempel POSOM. 

Räddningstjänsten var representerad i staben. 

- I en liten kommun som det här hjälps vi åt med att ha en dialog med näringslivet. Vi 

har inte haft några regelbundna möten med näringslivet. 

- Vi har samverkat med vårdcentralen, det har fungerat jättebra. Vi har inga privata 

aktörer i kommunen när det gäller vård och omsorg. 

- Vi har samverkat med Ica och Coop så att hemtjänsten kunde hämta färdigpackade 

matkassar. 

- Det märktes att vi hade en fungerande och bra samverkan redan innan pandemin, vi 

kunde samverka i redan upparbetade kanaler. 

- Vi hade kommunikation med näringslivet, men inget som berörde oss i socialtjänsten. 

- Vi har ett skolchefsnätverk och ett gymnasiechefsnätverk som jag samverkar i. Vi 

delar information och utskick och jag har haft nytta av information från Mjölby 

kommun. Samarbetet är djupare än covid-19. Det är Östergötlands kommuner plus 

Tranås kommun som medverkar. Det har varit till stor nytta för Boxholm. Att 

samverka med andra är en förutsättning för en liten kommun som Boxholm. 
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3.5.1 Författarnas kommentarer 

En viktigt del i hantering har varit samverkan med andra aktörer. I arbetet med egen lägesbild 

har kommunen haft stor nytta av den samverkan som man har med Mjölby kommun som har 

skött sammanställningen av lägesbilden. Vidare-E nätverket har använts för att samverka om 

informationsmaterial i olika former. Ordinarie chefsnätverk har utnyttjats för den externa 

samverkan när det gäller specifika frågor på förvaltningsnivå.  
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4 Redogörelse av erfarenheter från seminariet 

Detta avsnitt redovisar de erfarenheter som kom fram vid seminariet. Deltagarna fick 

diskutera i två grupper och sedan redovisa sina erfarenheter för varandra. Erfarenheterna från 

seminariet har samlats i tematiska avsnitt. Deltagarna i seminariet fick efter avslutade 

gruppdiskussioner skriva sina egna erfarenheter i en enkät. Enkätsvaren sammanfattas i slutet 

av avsnittet.  

4.1 Organisation och arbetssätt 

4.1.1 Vad har fungerat bra? Varför? 

• Det fanns en fungerande stabstruktur och en plan för stabens arbete som man övat 

tillsammans och en duktig stabschef. Krisledningen har en bra sammansättning vilket 

var en framgångsfaktor. 

• Arbetet i krisledningsstaben sattes igång fort, man såg tidigt att krisorganisationen 

behövdes, den tidiga starten var en framgång. Omställning från fysiska till digitala 

möte gick mycket bra. 

• Beslutsvägarna är korta och snabba i kommunen. Det fanns en samsyn mellan 

politiker och tjänstemän vilket var en framgång. Man har tagit modiga beslut och 

vågat gå utanför boxen. 

• Ansvarsfull personal som arbetade hårt med att hindra smittspridningen. 

• Det fanns en pandemiplan som gick att revidera. Denna kompletterades med planer 

och rutiner som krävdes ute i verksamheterna. 

• Ledningsgruppen i Socialförvaltningen fungerade som en liten krisgrupp. Under vissa 

intensiva perioder hade man möte två gånger per dag för att hantera händelsen. 

4.1.2 Hur kan ni ta vara på dessa erfarenheter i organisationen? 

• Strukturen och organisationen – den fanns på plats och fungerade även för denna 

långvariga händelse. Vi tar med oss stabens arbetssätt. 

• Snabbheten - viktigt att även fortsatt komma igång med staben tidigt. 

• Flexibiliteten. 

• Kan ta beslut snabbt och i besvärliga situationer. 

• Jobbar mer som en lärande organisation. 

• Personalen har blivit mer flexibel efter att de har fått lov att prova andra 

arbetsuppgifter under pandemin. 

• Digital undervisning fungerar vid de tillfällen som det kan behövas. Konceptet finns 

klart om det behövs för vissa elever. 

• Digitala möten är bra när det fungerar, tjänar tid. 

• Ta stöd av andra förvaltningar är viktigt. 

• Hygien är viktigt för att minska sjukdomar. 

• Har jobbat mycket tillsammans tidigare i stab och vi vågar ta besvärliga beslut. 
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• Mycket av erfarenheterna har formaliserats i planer och rutiner som kan användas vid 

framtida kriser. Framför allt ute i de mest påverkade verksamheterna. 

• Fungerade bra vid den tredje vågen det var tydligt vad som gäller just nu och det fanns 

planer och rutiner att utgå ifrån. Det har även tagits fram processkartor. Detta 

fungerade bra. Trots att tredje vågen var nästan värre på ett sätt för personalen då man 

var trött och inte riktigt orkade mer. 

• Krisorganisationens (staben) struktur fungerar och det gick snabbt att kalla in den igen 

vid exempelvis början av kriget i Ukraina. 

• Digitalt möte för samtlig personal genomfördes också då kriget i Ukraina var ett 

faktum. Vilket uppskattades. Detta möte kunna kallas samman och hållas snabb 

utifrån de erfarenheter som vi fått under pandemin. 

4.1.3 Vad har fungerat mindre bra? Varför? 

• Svårt att bemanna utifrån att det ibland har varit stor frånvaro på arbetsplatserna upp 

till 40 % frånvaro. Vikariebrist. Vi borde ha kunnat göra mer här. Lade mycket arbete 

på detta varje dag. Bemanningen var mycket tuff. 

• Resursfördelningen hade kunnat göras på ett annat sätt. Cheferna kan behöva peka 

med hela handen för att avlasta. 

• Arbetsfördelning och arbetstyngd. Det finns mer att göra inom detta område. 

• Det märks att man inte har haft arbetsplatsträffar (APT) regelbundet vilket innebär att 

det ibland har börjat spreta lite ute i arbetsgrupperna. Lite subkulturer har skapats. 

• Svårt att hålla ihop arbetet i skolverksamheten. 

• Arbetsmiljöarbetet har varit svårt 

• Att behålla och hålla ihop helheten i vår organisation var svår då vi isolerade grupper 

från varandra för att hindra smittspridning. Det skapades subkulturer. 

• Regeländringar främst kring detta med karantän skapade en osäkerhet i grupperna ute i 

skolans verksamhet. 

• Fanns inte riktig någon plan för att ta hand om oroliga människor.  

• Uthålligheten är en utmaning. 

4.1.4 Hur kan det förbättras? 

• Ledarskapet behöver utvecklas ytterligare. Chefer behöver ta reda på fakta och 

kartlägga i större utsträckning samt våga ta beslut och våga fördela resurser utifrån 

detta.  

• Kontinuitetsplanering till vardags. 

• Kartläggning av behov av resurser är grunden för bra beslut i staben. 

• Hur skapa uthållighet i stabsarbetet om man behöver avlösning. Samtliga i staben kan 

behöva ta ett större helhetsansvar så att man kan kliva in förvarandra i större 

utsträckning.  

• Det behövs en grundberedskap. 
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• Man behöver ha en plan både för att lämna ifrån sig resurser och att kunna ta emot 

resurser. 

4.2 Inriktning och samordning av hanteringen 

4.2.1 Vad har fungerat bra? Varför? 

• Ett tydligt inriktningsbeslut togs tidigt och man höll fast vid detta beslut. Inriktningen 

reviderades i samband med vaccinationerna. Det var bra med uthållighet med 

inriktningsbeslutet. De hjälper till att hålla fokus, så man vet vilka bollar man ska 

springa på. 

• Det fanns direktkontakt mellan krisledning och alla förvaltningarna genom att 

samtliga förvaltningar var representerade i krisledningsstaben. 

• Bra representation och sammansättning av krisledningen ledde till bra samordning. 

• Planering av samhällsviktiga funktioner i kommunen genomfördes i tidigt skede. 

• Omfördelning av personal planerades det för tidigt under händelsen. 

• Bra facklig samverkan genomfördes varje vecka. 

• God tillgång till skyddsmaterial under hela händelsen då detta hanterades tidigt. Man 

har känt att det alltid har funnits skyddsutrustning. 

• Särskilda boende stängdes för besökare tidigt (innan det nationella beslutet). Särskilda 

besöksrum anordnades. Ingen smitta på särskilda boendet förrän efter 10 månader. 

• Följde tidigt de riktlinjer som kom nationellt ifrån vilket var en framgång. 

• Började jobba hemifrån tidigt för att inte riskera hög smittspridning i ledningsgrupp 

etc. 

• Skolan träffade smittskydd kontinuerligt. Denna samverkan var mycket viktig och 

värdefull för att kunna informera och samordna i verksamheten. Beslut om visir för 

skolpersonal togs tidigt. 

• MAS och MAR utarbetade rutiner. 

4.2.2 Hur kan ni ta vara på dessa erfarenheter i organisationen? 

• Ta inriktningsbeslut och att vara uthållig i det beslutet. 

• Hålla fokus och inte springa på alla bollar. 

• Facklig samverkan var och är väldigt viktig att ta med sig. 

• Viktiga att öppna upp mellan förvaltningarna och fortsätta den goda samverkan 

• Bra med tydliga rutiner. Behöver alltid hållas aktuella genom att de uppdateras. 

• Ta med sig att många i personalen varit oroliga och att det kan behövas lite med 

riktade insatser.  
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4.2.3 Vad har fungerat mindre bra? Varför? 

• Uthålligheten, vissa funktioner och verksamheten blev mer belastade än andra och det 

fanns ingen plan för hur de skulle avlastats. 

• Resursfördelningen 

• Lägesbild och kartläggning ute i verksamheterna som kan användas för att exempelvis 

ta beslut om omfördelning av resurser. 

• Tillräckligt bra måste få vara rätt ambitionsnivå ibland. 

• Prioriteringslista över samhällsviktiga verksamheter påbörjades tidigt men den 

färdigställdes inte riktigt. Den användes men det finns olika uppfattning om den var 

klar. 

• Inget tydligt ställe där man kan hitta alla processer, riktlinjer, planer etc. 

4.2.4 Hur kan det förbättras? 

• Ökat helhetsansvar i krisledningsorganisationen och i ledningsgruppen i stort. Chefer 

borde kunna gå in mer för varandra. Det större helhetsansvaret skulle leda till att en 

medlem inte bara är där för sin egen verksamhet utan man ska kunna ta ansvar för 

uppgifter i en annan verksamhet också. 

• Bättre lägesbild och kartläggning av läget ute i verksamheterna som kan ligga till 

bättre grund för prioriteringar och resursfördelning samt insatser. Detta behöver man 

även kommunicera ut till både personal och kanske även till allmänhet. 

• Uthålligheten löses genom att alla kan ta ett större helhetsansvar. Helhetsansvaret 

behöver finnas redan i vardagen för att det ska fungera även i kris. 

• Policys och planer för skolans verksamhet har ingen självklar plats idag. 

• Nytt intranät är under uppbyggnad behöver tas med var process och planer kan 

arkiveras. 

• Ledningssystem håller på att byggas på socialförvaltningen där de kommer att kunna 

samla alla sina processer och rutiner. 

4.3 Kommunikation och information 

4.3.1 Vad har fungerat bra? Varför? 

• Informationsflödet har fungerat, det har gått ut riktad information till olika 

målgrupper. Det har fungerat väldigt väl. 

• Vi har en platt organisation, nära till hela organisationen vilket underlättar 

kommunikationsarbetet. 

• Personalen har känt tydlighet med ledningen och att det kommer ut information snabbt 

till personalen i verksamheterna. Både politik och tjänstemän har tagit ansvar. 

• Hade både övergripande och verksamhetsnära direktriktad information ute i 

förvaltningarna. Bra att det fanns både och. 

• Vi har varit konsekventa med att följa de nationella riktlinjerna vilket förenklat 

kommunikationsarbetet i kommunen. Har länkat till information från myndigheter. 
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• Många gånger flöt den kommuninterna informationen ihop med det som även behöver 

kommuniceras ut till allmänheten.  

• Jobbat proaktivt med information. 

• Mycket lite inspel från allmänheten till politiken. 

• Personer som inte läser på hemsida fångades upp genom de insatser de behövde i sin 

vardag. 

• Mat kördes ut till dem som vanligen brukar gå och äta på äldreboendet och då fanns 

det även möjlighet att kommunicera med dessa. 

• Verksamhetsnära information fungerade mycket bra och man hade koll på sina 

mottagare i respektive verksamhet. 

• Skolan gick ut med information när regler och restriktioner som påverkade skolans 

elever förändrades eller när man behövde påminna om vad som gäller. Detta 

fungerade bra och var tillräckligt. Skolan har haft väldigt lite förfrågningar och tryck 

utifrån från föräldrar vilket visar på att man upplevt att informationen varit tillräcklig. 

• Fler frågor från personal än från vårdnadshavare. 

• Veckobrev från Socialchefen en gång per vecka var en framgångsfaktor. 

• Det användes checklistor för att säkerställa smittförebyggande åtgärder. 

• Regionala samordning har varit värdefull framför allt i början. Bra strategisk 

information till krisledningen. Man kan behöva behovspröva uppdateringsfrekvens 

och innehåll. Gått lite på tomgång mot slutet. 

• Vidar-E har varit värdefullt. Lilla kommunen har en annan snabbhet och hinner ibland 

inte vänta på det materialet då när behöver tröskas i de större kommunerna. 

• Skolchefsnätverket har varit helt nödvändigt för lägesbild och tankar som man har i 

större kommuner. Fått lov att bolla med smittskydd. Bra kommunikation i detta 

nätverk. 

• Bra samverkan med regionen. 

4.3.2 Hur kan ni ta vara på dessa erfarenheter i organisationen? 

• Att vara snabb ut med digital information till alla via ett digitalt möte är något som vi 

har lärt oss fungerar bra. Detta praktiserades när kriget började i Ukraina. Det är 

viktigt att samma information finns tillgängligt skriftligt eftersom alla inte kan närvara 

på mötet. 

• Man behöver försäkra sig om att folk har förstått, främst genom enhetscheferna. De 

behövde ibland ha enskilda samtal för att kolla om man förstått. 

• Informera brett. 

• Viktigt att strukturera informationen rätt och att den är tydlig. 

• Peppa och uppmuntra i kommunikationen är viktig. 

4.3.3 Vad har fungerat mindre bra? Varför? 

• Olika personer uppfattar info på olika sätt, detta kan man behöva ta hänsyn till i större 

utsträckning. 
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• Behöver vara kortfattade och konkret och den behöver följas upp. 

• Media var urusla och bidrog till hysterin under pandemin. De ringde varje vecka och 

frågade om smitta. De ville inte ha någon intervju när vi inte hade smitta. Detta hade 

varit lämpligt att lyfta fram även oss som klarade oss länge utan smitta i våra särskilda 

boenden. 

• Skolan införde visir tidigt. Skolchefen blev uppringd av media i Skåne och Värmland 

kring detta men media i Östergötland var helt ointresserad. 

• Visst dubbelarbete med informationsmaterial kan ha skett. Detta kommer att bli bättre 

när vi har en kommunikatör i den centrala krisledningsstaben. 

• Växelvis arbeta hemma har fungerat fullt ut. Det har varit en tendens att många har 

varit på kontoret i början av veckan. För hemarbete var inriktningen för alla som 

kunde skulle jobba hemifrån men det gick inte hela vägen fram i kommunhuset. Ute i 

verksamheterna fungerade detta bra då man gjorde upp scheman för vem som skulle 

vara på plats och vem som skulle jobba hemma. 

• Har krävt mycket kommunikation av alla chefer att leda på distans. 

• Skolan använder sociala medier för att informera i sin verksamhet. 

4.3.4 Hur kan det förbättras? 

• Mer riktad information på hemsida och sociala medier. Använda fler kanaler i 

kommunens centrala kommunikationsarbete. 

• Det finns nu en anställd kommunikatör om kan arbeta fokuserat med information. 

Kommunikatören är en del av krisledningsstaben. 

• Ett arbete med nytt intranät och hemsida har inletts. 

• Framgång i Ukraina-händelsen att kommundirektören sitter i alla nätverk. Får en 

bättre förståelse för helheten och kan informera vidare. 
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4.4 Enkätsvar 

Samtliga deltagare i seminariet besvarade en enkät med tre frågor. Den första frågan var 

inriktad på deltagarens egen kunskapsinhämtning: Vilka är dina tre viktigaste lärdomar från 

hanteringen av covid-19? Fråga två syftade till att fånga upp deltagarnas syn på utvecklings-

behoven: Hur kan kommunens krisberedskap stärkas? Avsikten med Övrigt var att fånga upp 

andra aspekter som inte har fångats av seminariet. Detta avsnitt redovisar deltagarnas svar i 

sammanställd form. Likartade svar redovisas sammanslagna. 

4.4.1 Vilka är dina tre viktigaste lärdomar från hanteringen av covid-19? 

• Flexibilitet i krisledningsarbetet, att våga aktivera organisationen i tid när behov 

uppstår. 

• Viktigt med tydlighet, att den sammanhållna ledningen med helhetsansvaret arbetar 

med detta i åtanke hela tiden. 

• Vikten av ett tydligt inriktningsbeslut. 

• Vikten av förutsättningar för en uthållig krisorganisation. 

• Samsyn innan information delas. 

• Information och kommunikation. 

• Snabb, tydlig och konkret information. 

• Hur viktigt det är att kommunicera tydligt. 

• Tydligt ledarskap genom att utnyttja krisorganisationen. 

• Vikten av att ha en tydlig övergripande inriktning för arbetet. 

• Samverkan över förvaltningsgränser gynnar alla. 

• Våga vara modig och se möjligheter. 

• Stabila riktlinjer med hänvisning till Folkhälsomyndigheten med flera. 

• Skapa uthållighet med de resurser som finns. 

• Verksamhetsnära information via förvaltningschefer fungerar. 

• Vikten av att ha dokumenterade planer för att minska oro bland personal. 

• Vikten av att kontinuerligt uppdatera information till allmänheten. 

4.4.2 Hur kan kommunens krisberedskap stärkas? 

• Tydlighet i krisorganisationens totala uppdrag och ansvar i syfte att skapa uthållighet 

med små resurser. 

• Förstärkt helhetstänk i arbetet, resursfördelning och ansvarsfördelning. 

• Tydligare planering av ställföreträdande. 

• Använda fler kommunikationskanaler för kriskommunikation, till exempel Facebook. 

• Stabschef från egna organisationen. 

• Lägesrapporter från verksamheterna behöver bli korrekta och levereras tätare. 
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• Att tydliggöra för alla anställda i kommunen att om kommunen hamnar i kris kan man 

få andra arbetsuppgifter. 

• Skapa medvetenhet och stärk känslan av delaktighet brett i organisationen. 

• Tydligare kommungemensam information på hemsidan. 

• Utnyttja utökade kommunikatörsresurser till att bygga bra grundförutsättningar för 

kriskommunikation. 

• Genom en inventering av vilka resurser som finns tillgängliga. 

4.4.3 Övrigt 

• Vi känner oss starka i att arbeta med kriser. God samverkan och en stor vilja. 
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5 Slutsatser och förslag till åtgärder 

Utvärderingens fokus har varit att svara på hur kommunens krisorganisation och arbetssätt, 

samordning och samverkan samt kommunikation har fungerat i hanteringen av Covid-19 från 

mars 2020 till hösten 2021. 

Det samlade intrycket som utvärderingen ger är att arbetet med hanteringen av covid-19 har 

fungerat bra i kommunen. Kommunen startade upp sin krisorganisation i ett tidigt skede vilket 

stämmer väl överens med det proaktiva arbetssätt som finns i kommunen. Att ha en central 

krisledningsstab där samtliga förvaltningar är representerade har fungerat bra. På 

förvaltningsnivå har det inte funnits någon särskild krisorganisation utan ordinarie lednings-

grupper har använts vilket också har fungerat.  

Den stabsmetodik som används i krisorganisationen är väl inövad och har fungerat bra. Även 

om stabsmetodikens rutiner beskriver fysiska möten har den kunnat anpassats till digitala 

distansmöten. En digital stabsarbetsplan har tagits fram som stöd i arbetet. Kommunen har 

valt att använda en extern stabschef från räddningstjänsten i Mjölby/Boxholm. Stabschefen 

har varit noga med att följa kommunens stabsmetodik och har i arbetet använt kommunens 

inriktning för att göra prioriteringar av uppgifter samt för att fokusera arbetet. Detta har 

fungerat bra. 

En sårbarhet i krisledningsstaben är att det inte finns ersättare till alla funktioner i staben. 

Kommunen hade en gällande övergripande pandemiplan som efter uppdatering kunde 

användas i hanteringen av covid-19. På förvaltningsnivå har pandemiplanen brutits ner och 

anpassats till förvaltningarnas verksamheter. 

Samordningen har fungerat på ett bra sätt under hanteringen. Omfördelning av personal har 

varit en viktig fråga under hanteringen och har gjorts både inom förvaltningar, mellan 

förvaltningar och med personal från det kommunala bostadsbolaget. Fördelning av resurser i 

form av skyddsutrustning har fungerat bra. Snabba beslut och ett proaktivt arbete har lett till 

att kommunen inte har haft brist på skyddsutrustning under hanteringen av covid-19. 

Personalresurserna för kommunikationsarbetet har varit begränsade vilket har medfört att 

arbetet inom detta område har hållits på en lägre ambitionsnivå. Krisledningen har ansvarat 

för det centrala övergripande kommunikationsarbetet och förvaltningarna har tagit ansvar för 

kommunikationsarbetet inom sina områden. Kommunen har detekterat att det finns behov av 

att förstärka denna funktion och en ny kommunikatör har anställts. Kommunikatören har en 

fast roll som informationsansvarig i krisledningsstaben. Med förstärkta resurser inom 

kommunikation och information finns det förutsättningar för bättre samordning av 

informationsarbetet inom kommunen. 

Säkerhetsenheten i Mjölby sammanställde en samlad lägesbild för Boxholms kommun. Denna 

lägesbild var på en övergripande nivå och gav framför allt staben en bra överblick av läget i 

regionen och smittläget i kommunen. Läget på kommunens förvaltningar rapporterades 

muntligt vid stabsgenomgångarna och dokumenterades i stabens protokoll. För att få ett ännu 

bättre beslutsunderlag kan den muntliga redovisningen kompletteras med en kortfattad 

strukturerad skriftlig lägesrapport från varje förvaltning som beskriver läget ute i 

verksamheterna. Denna rapportering kan då ligga till grund för kommunens gemensamma 

lägesbild som grund för prioriteringar samt fördelning av resurser. 

Samverkan med externa aktörer och Samverkan Östergötland har genomförts regelbundet 

under hanteringen, i ordinarie nätverk och i funktioner som har varit aktiverade på grund av 

pandemin. I kommunens stabsmetodik ingår denna uppgift i kommundirektörens rollkort. 
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Kommundirektören har under hanteringen skött detta enskilt och resultatet har rapporterats 

vid stabsorienteringarna. Under hanteringen har krishanteringsrådet sammankallats vid ett 

tillfälle. 

Förslag till åtgärder inom området organisation och arbetssätt: 

• En framgångsfaktor i hanteringen har varit att kommunens stabsmetodik har varit 

välkänd och övad bland stabsmedlemmarna. Fortsätt med regelbundna övningar i 

stabsarbete för att vidmakthålla denna förmåga och för att nya medarbetare får samma 

förmåga. 

• Analysen visar att det är viktigt att aktivera krisledningsstaben tidigt. Kommun-

direktören är ansvarig för att aktivera krisledningsstaben, men i rollkortet saknas det 

kriterier för aktivering. Uppdatera rollkortet med kriterier för aktivering från tidigare 

kriser. 

• För att minska sårbarheten i krisledningsorganisationen behöver medlemmar ta ett 

ökat helhetsansvar. Det skulle leda till att en förvaltningschef inte bara är representant 

för sin egen förvaltning utan vid behov ska kunna ta ansvar för uppgifter i en annan 

del av krisledningen. Till exempel som informationsbärare mellan krisledningsstaben 

och en annan förvaltning. 

• Ta fram kontinuitetsplaner för alla verksamheter som är prioriterade samt en rutin för 

hur de hålls uppdaterade. 

Förslag till åtgärder inom området inriktning och samordning: 

• Lägesrapporter från förvaltningarna förmedlas idag muntligt vid stabsorienteringarna. 

Detta arbetssätt är sårbart eftersom det är personberoende. Ta fram en rutin för 

skriftlig lägesrapportering som underlag till kommunens lägesbild från 

förvaltningarna. Den samlade lägesbilden kan sedan ligga till grund för prioriteringar, 

fördelning av resurser samt utgöra underlag i kommunikationsarbetet. 

Förslag till åtgärder inom området kommunikation: 

• Se över behovet av att ha förberedda målgruppsanpassade kommunikationskanaler. 
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
Au § 40       Dnr KS 2022/196 042 
 
Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning 2021 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultatet för år 2021 uppgår till 1 020 836 kr. Budgetramen var 14 932 000 kr. 
 
Under 2021 har 334 deltagare fått del av förbundets individinriktade insatser. De 
strukturövergripande insatserna (kompetensutveckling/verksamhets- och metodut-
veckling mm.) har under året engagerat 1 559 deltagare.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfri-
het.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att godkänna 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 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 
Styrelseprotokoll 
 
 
Arbetsutskottet  beslutar kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att godkänna årsredovisningen 2021 i Samordningsförbundet Västra Östergötland, 
 
att styrelsen och dess enskilda ledamöter i Samordningsförbundet Västra Östergöt-
land beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-05-31

 
________ 
 
Beslut till: 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-17 KS 2022/196 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultatet för år 2021 uppgår till 1 020 836 kr. Budgetramen var 14 932 000 kr. 
 
Under 2021 har 334 deltagare fått del av förbundets individinriktade insatser. De 
strukturövergripande insatserna (kompetensutveckling/verksamhets- och 
metodutveckling mm.) har under året engagerat 1 559 deltagare.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
styrelsen 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 
Östergötland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 
Styrelseprotokoll 
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Beslutet expedieras till 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 59 
Sammanträdesdatum 2022-04-29 
 

 

 

   
   

 

 Utdragsbestyrkan 
  

Protokoll 2022-04-29 nr 59 

1 

Plats och tid Teams (digitalt) 
 Fredagen den 29 april, kl. 09.00-11.00 

Beslutande Anna Johansson 
Anna Ydrevik 
Håkan Ljungberg 

 Mjölby kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 Madeleine Johansson   Region Östergötland 
 Sören Norrby 

 
 

 Boxholms kommun 
 

     
    
    
    
    
    
Utses att justera Håkan Ljungberg 

Justeringens 
plats och tid 

 
Linköping den 10 maj 

 Paragrafer  

     
Sekreterare     
 Jakob Rönnqvist    

Ordförande     
 Anna Johansson    

Justerande     
 Håkan Ljungberg    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Samordningsförbundet Västra Östergötland 

Sammanträdesdatum 2022-04-29 

Datum för 
anslags uppsättande 

 Datum för 
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala 

Underskrift   
 Namn 
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Sammanträdesdatum 2022-04-29 

 

 
 
 

 

   

 

 Utdragsbestyrkan 
 
Protokoll 2022-04-29 nr 59 

 

 

 

Övriga närvarande 
Ulla Karlsson 
Ulla Ordell 
Elizabeth Olivares (§7) 

 
Mjölby kommun, ersättare 
Region Östergötland, ersättare 
Motala Fontänhus 

 
 
Frånvarande 

 

Maths Andersson 
Johan Kollberg 
Barbro Henricson 
Mattias Schwerdt 
Sara Skilberg 
Marianne Walter 
Margit Berggren Silvheden 
Annsofie Ramevik 
Maria Gustafsson 
 

Motala kommun, ordinarie 
Ödeshögs kommun, ordinarie 
Vadstena kommun, ordinarie 
Försäkringskassan, ordinarie 
Arbetsförmedlingen, ersättare 
Motala kommun, ersättare 
Vadstena kommun, ersättare 
Boxholms kommun, ersättare 
Ödeshögs kommun, ersättare 
 

  
  
  
Tjänstgörande tjänstemän  
Jakob Rönnqvist 
Christian Nyenger 
 

Förbundsansvarig 
Verksamhetsutvecklare 
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Sammanträdesprotokoll nr 59 
Sammanträdesdatum 2022-04-29  

    
   

 

Protokoll 2022-04-29 nr 59 

§1 
Ordförande öppnar mötet 
Ordförande öppnar mötet. 
 
§2 
Föreslagen dagordning fastställs efter tillägg av en kännedomspunkt om förbundets hemsida. 
 
§3 
Val av justerare 
 
Beslut 
Håkan Ljungberg väljs att justera protokoll. 
 
§4 
Föregående protokoll 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§5 
Internkontrollplan 
Genomgång görs utifrån internkontrollplanen. Noterbart från genomgången: Årets 
styrelseturné/insatsbesök är planerat till augusti. Mer information om datum och upplägg lämnas på 
nästa styrelsemöte. Gällande arbetsmiljöarbetet, genomför vid den årliga uppföljningen på nästa 
styrelsemöte. Årets första ekonomi- och insatsuppföljning (för kvartal 1) presenteras på dagens möte.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad rapport. 
 
§6 
Uppföljning av ekonomi och insatser för kvartal 1 
En uppföljning av ekonomi och insatser för kvartal 1 presenteras. Gällande den ekonomiska 
uppföljningen, ligger vi under budgeterad nivå för första kvartalet. Kostnaderna för kvartal 1 uppgår 
till 2 746 541 kr. En del kostnader släpar så här i början av året (utbildningskostnader, 
medarbetarkostnader samt kostnad för konferens etc.). Vad gäller utökningen av budget och 
möjligheten till utveckling av förstegsinsatser, har samtal inletts med berörda medlemmar. Gällande 
insatsuppföljningen, ser vi ett bra flöde i flera av våra insatser, framförallt i förstegsinsatserna. 
Inflödet av nya SIP-ärenden har dock under en tid varit relativt lågt. Gällande samverkan med 
parterna, råder det fortsatta oklarheter kring Arbetsförmedlingens möjligheter till samarbete med de 
förbundsfinansierade insatserna. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner presenterad uppföljning.  
 
§7 
Information om Motala Fontänhus verksamhet 
Verksamhetschefen för Motala Fontänhus deltar för att presentera Fontänhusets verksamhet och för 
att ge en uppdatering om arbetet med unga vuxna. Efter sammanträdet skickas bildspel ut till 
styrelsen.  
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Protokoll 2022-04-29 nr 59 

 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§8 
Fördjupad insatsuppföljning (årsredovisningen) 
Verksamhetsutvecklare deltar för att presentera en fördjupad insatsuppföljning utifrån 
årsredovisningen för 2021. Efter sammanträdet skickas bildspel ut till styrelsen. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§9 
Kännedom: 

• Återkoppling ges från revisionsmötet med revisorerna och deras biträde. Inom kort väntas 
granskningsrapport och revisionsberättelse (avseende årsredovisningen) vara klar för utskick 
till medlemmarna. I samband med detta kommer åtgärdsplan/hantering av rekommendationer 
att presenteras för styrelsen. 

• Återkoppling ges från medlemsrådet den 21 april. Noterbart från medlemsrådet är att 3 av 5 
kommuner var frånvarande. I samband med medlemsrådet har kansliet bjudit in 
medlemsrepresentanterna till fortsatt dialog om förbundets inriktning kommande år.  

• Information ges om att samtal kopplat till utveckling av förstegsinsatser har påbörjats med 
berörda medlemmar under april månad. 

• Information ges om att vi planerar för en lunch till lunch-konferens på Starby Hotell den 22–
23 september. En preliminärbokning har gjorts. Planen är att i år även bjuda in Chefsgruppen. 

• Information ges om att frågan om digitala underskrifter har lyfts med revisorerna. Vi är 
rekommenderade att även fortsättningsvis avstå från digitala underskrifter när det kommer till 
styrelseprotokoll, årsredovisningar m.m.  

• Information ges om att samordningsförbunden i Östergötland just nu ser över möjligheterna 
till att uppdatera hemsidan/flytta till annan plattform. Styrelsen kommer att hållas underrättad 
om arbetet med ny hemsida. 

Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§10 
Ordförande avslutar dagens möte 
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Ordförande	har	ordet	
	
Så	ska	ett	år	läggas	till	handlingarna	igen.	Ett	år	som	återigen	präglats	av	en	pågående	
pandemi	med	allt	vad	det	innebär	av	utmaningar	och	anpassningar	för	att	vidmakthålla	den	
verksamhet	som	vi	är	satta	att	värna	om.	Vårt	förbund	har	oförtrutet	jobbat	på	enligt	de	
intentioner	vi	har	i	styrelsen	och	enligt	våra	ramar.	Det	vill	säga	en	samordnad	rehabilitering	
för	personer	som	står	långt	från	arbetsmarknaden	som	ska	hjälpa	dem	på	vägen	mot	ett	
självständigt	liv,	en	egen	försörjning	och	därmed	också	en	ökad	delaktighet	i	samhällslivet.		
Under	året	har	vi	fortsatt	styra	vår	budget	mot	företrädesvis	de	individinriktade	insatserna.	
Styrelsen	vill	att	så	stor	del	som	möjligt	av	våra	resurser	ska	finnas	nära	de	personer	som	är	i	
behov	av	våra	insatser.	Vid	sidan	av	det	är	de	strukturövergripande	insatserna	fortsatt	viktiga,	
i	form	av	exempelvis	föreläsningar,	frukostmöten	och	som	en	arena	för	våra	medlemmar	att	
träffas	och	utbyta	erfarenheter	med	varandra.	
	
Styrelsen	har	haft	sina	möten	digitalt	under	i	stort	sett	hela	året.	Det	har	varit	viktigt	för	oss	
att	fortsätta	ses	för	möten	kontinuerligt	och	då	har	den	digitala	tekniken	varit	oss	till	gagn.	I	
september	tillät	dock	smittläge	och	restriktioner	att	vi	kunde	träffas	fysiskt	för	den	årliga	
planeringen	av	vår	verksamhet	och	budget,	vilket	i	det	sammanhanget	ledde	till	bra	och	
konstruktiva	diskussioner	om	vårt	fortsatta	arbete	de	kommande	åren.	
	
Avslutningsvis	stänger	vi	böckerna	för	2021	med	tillfredsställelse.	Vi	har	hållit	i	även	detta	år,	
och	anpassat	oss	efter	rådande	läge.	Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	gör	både	
skillnad	och	avtryck	i	arbetet	med	att	samordna	våra	gemensamma	resurser	till	förmån	för	
våra	medborgare.	För	det	arbetet	vill	vi	rikta	ett	stort	tack	till	förbundsledning,	medarbetare	
och	medlemmar	som	gjort	det	hela	möjligt.	
	
	
Anna	Johansson,	ordförande		
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1. Förvaltningsberättelse	
Årsredovisningen	innehåller	en	översiktlig	redogörelse	av	verksamhet	och	resultat	samt	en	
redovisning	av	det	ekonomiska	utfallet	för	2021.		
	
Till	redovisningen	hör	en	bilaga	med	sammanställd	insatsstatistik	för	2021.	
	
1.1	Sammanfattning	av	verksamhetsåret		
Det	ekonomiska	resultatet	för	2021	är	1	020	836	kr.	Budgetramen	för	2021	var	14	932	000	
kr.	Verksamhetsåret	2021	var	det	andra	året	med	nuvarande	verksamhetsplan.	
Samordningsförbundet	har	under	året	fortsatt	att	tillhandahålla	och	finansiera	insatser	på	
både	struktur-	och	individnivå.	Även	i	redovisningen	av	2021	är	det	relevant	att	inledningsvis	
beröra	den	påverkan	som	pandemin	har	haft	på	de	förbundsfinansierade	insatserna	och	det	
ekonomiska	utfallet	för	året.	Pandemin	har	även	detta	år	fortsatt	att	påverka	organiseringen	
och	genomförandet	av	förbundets	arbete	genom	en	ökad	omställning	till	digitala	forum	och	
mötesplatser.	I	sammanfattningen	av	2021	är	det	samtidigt	ändå	värt	att	betona	att	vi	
genomgående	under	hela	året	har	försökt	att	hålla	i	och	tillhandahålla	så	mycket	och	så	många	
insatser	som	möjligt.	Det	är	också	värt	att	lyfta	fram	att	vi	under	delar	av	året,	då	
smittspridningen	var	lägre	och	restriktionerna	färre,	kunde	se	en	ökning	av	antalet	deltagare	
som	påbörjade	insatser	och	som	gick	vidare	till	arbete	eller	studier.		
	
Sett	till	de	strukturövergripande	insatserna,	vilka	i	huvudsak	är	inriktade	på	verksamhets-	
och	metodutveckling	samt	kompetensutveckling,	har	de	sammanlagt	engagerat	1	559	
deltagare	under	året.	Det	strukturövergripande	arbetet	under	2021	har	till	stor	del	fått	
genomföras	digitalt.	Trots	omställningen,	kan	vi	se	att	antalet	deltagare	överträffade	
budgeterad	volym	med	god	marginal.	Vad	gäller	de	förbundsfinansierade	insatserna	på	
individnivå,	har	sammanlagt	334	deltagare	fått	del	av	dem	under	2021.	Utöver	de	334	
deltagarna,	har	81	möten	registrerats	på	SIP-insatsen	och	253	kontakter	på	insatsen	
Förstegskoordinator.	De	individinriktade	insatser	som	mäter	antal	deltagare	har	överträffat	
budgeterad	volym.	
	
De	förbundsfinansierade	insatserna	utgör	en	gemensam	resursplattform	för	
Samordningsförbundets	medlemmar.	Uppsatta	mål	och	förväntade	resultat	på	struktur-	och	
individnivå	följs	upp	övergripande.	Deltagare	förväntas	genom	insatserna	på	individnivå	få	
bättre	förutsättningar	att	nå	egen	försörjning.	De	strukturövergripande	insatserna	förväntas	
utveckla	samverkan	mellan	medlemmarna	samt	generera	ny	kunskap	och	bidra	till	metod-	
och	kompetensutveckling	i	ordinarie	verksamhet.	Uppföljningen	av	förbundets	verksamhet	
görs	i	första	hand	med	hjälp	av	SUS1.	Av	de	totalt	334	deltagarna	i	de	individinriktade	
insatserna,	är	266	registrerade	på	personnivå	(varav	4	anonyma).	Registreringen	på	
personnivå	ger	viss	möjlighet	att	följa	målgruppens	sammansättning	och	resultat.	
Könsfördelningen	i	deltagargruppen	är	jämn	även	detta	år:	126	kvinnor	och	140	män.	Precis	
som	föregående	år,	hade	nästan	hälften	av	deltagarna	vid	tiden	för	inskrivning	ännu	inte	fyllt	
30	år,	vilket	visar	att	en	betydande	del	av	vår	målgrupp	fortsatt	består	av	unga	vuxna.		
	
Gällande	deltagarnas	utbildningsbakgrund,	saknar	ungefär	en	tredjedel	av	deltagarna	
gymnasiekompetens.	Under	aktuell	period	har	123	deltagare	avslutats2,	50	av	dessa	har	
avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande.	Observera	att	det	förekommer	

	
1	SUS	är	ett	myndighetsgemensamt	uppföljningssystem	som	används	för	att	följa	upp	resultaten	av	samverkan	
och	finansiell	samordning	av	rehabiliteringsinsatser.	Försäkringskassan	är	systemägare.		
2	125	deltagare	totalt,	123	av	dessa	125	har	avslutats	med	mätning,	dvs.	registrerat	resultat.	
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dubbelregistrering	av	personer	som	har	avslutats	från	insatsen	ISA	Västra	till	insatsen	ISA-
navigator	här.	Dubbelregistreringen	innebär	att	siffran	kan	vara	något	för	hög	för	avslutade	
deltagare	till	arbete,	studier	och	arbetssökande.	Noterbart	är	ändå	att	37	deltagare	påbörjade	
antingen	anställning	eller	studier	efter	avslutad	insats	under	året,	vilket	är	15	fler	än	
föregående	år.	
	
Utvecklingen	av	verksamheten	har	under	2021	varit	fokuserad	på	följande	områden:	

• En	fortsatt	satsning	för	att	stödja	och	utveckla	medlemmarnas	arbete	med	samordnad	
individuell	plan,	SIP.	Under	2021	har	SIP-stöd	börjat	erbjudas	digitalt.	Vi	har	även	
genomfört	riktade	SIP-utbildningar	för	medarbetare	inom	region	och	kommun	samt	
föreläst	om	SIP	på	socionomprogrammet	(Linköpings	universitet).	

• En	fortsatt	satsning	på	den	Supported	employment-inspirerade	insatsen	Individuellt	
stöd	till	arbete	eller	studier,	ISA,	för	att	ge	fler	individer	möjlighet	att	göra	inträde	på	
arbetsmarknaden/fullfölja	studier.	Vi	har	under	2021	utökat	ISA-insatsen	med	0,5	
heltidstjänst.	I	dagsläget	arbetar	tre	koordinatorer	med	ISA	i	västra	länsdelen.	Utöver	
utökningen	av	ISA-insatsen,	har	vi	under	året	erbjudit	kommunerna	i	vårt	
upptagningsområde	utbildning	i	Supported	employment.	

• Uppstart	av	insats	som	syftar	till	att	underlätta	bedömning	av	aktivitets-	och	
arbetsförmåga	hos	individer	som	uppbär	försörjningsstöd.	

• Utveckling	av	det	länsgemensamma	arbetet	med	kompetensutveckling.	
• Utveckling	av	fler	samverkansforum	för	medlemmarna	i	västra	länsdelen.		
• Fortsatt	deltagande	i	förbundsnätverket	ÖMS	(Östra	Mellansverige)	och	det	nationella	

SIP-nätverket	för	samordningsförbund.		
	

Årets	tilldelning	innebar	en	fortsatt	nedtrappning	av	medlemsbidrag,	vilket	skedde	till	följd	av	
den	tilldelningsmodell	som	staten	tillämpar.	För	oss	innebär	det	att	tilldelningen	minskar	med	
10	procent	per	år	under	kommande	år.	Tilldelningsmodellen	bygger	på	en	grundtilldelning	i	
kombination	med	att	hänsyn	tas	till	försörjningsmått	och	befolkningsmängd.		
	
1.2	Om	förbundet		
1.2.1	Organisation		
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	är	en	fristående	juridisk	organisation	med	
Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	Region	Östergötland	samt	kommunerna	Boxholm,	
Mjölby,	Motala,	Vadstena	och	Ödeshög	som	medlemmar.	Förbundets	organisation	består	av	en	
styrelse	som	utses	av	medlemmarna.	Samordningsförbundets	kansli	omfattar	två	
heltidstjänster.	
	
1.2.2	Historik	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	bildades	den	1	januari	2015.	
	
1.2.3	Lagrum	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	finns	och	verkar	enligt	lagen	om	finansiell	
samordning	av	rehabiliteringsinsatser	(2003:1210)	och	den	förbundsordning	som	
medlemmarna	har	beslutat	om.	Lagen	syftar	till	att	ge	lokala	aktörer	bättre	förutsättningar	för	
samverkan	inom	rehabiliteringsområdet	samt	att	underlätta	en	effektiv	resursanvändning	
och	bidra	till	utveckling	av	gemensamma	insatser	riktade	till	individer	i	behov	av	samordnad	
rehabilitering.	Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	följer	även	lagen	om	kommunal	
bokföring	och	redovisning	(2018:597)	och	kommunallagen	(1991:900)	i	tillämpliga	delar.	
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1.2.4	Uppdrag	
Samordningsförbundets	uppgift	är	i	första	hand	att	verka	för	att	medborgare	ska	få	stöd	och	
rehabilitering	till	egen	försörjning.	På	individnivå	verkar	Samordningsförbundet	genom	att	
finansiera	insatser	som	bedrivs	av	eller	med	nära	koppling	till	medlemmarna.	
Samordningsförbundet	finansierar	också	insatser	som	syftar	till	att	skapa	strukturella	
förutsättningar	för	bättre	samarbete	och	samverkan.	Det	kan	t.ex.	handla	om	
kompetensutveckling	eller	kunskapsutbyte	genom	olika	former	av	utbildningsinsatser.	
	
1.2.5	Finansiering/medlemsavgifter	
Årets	tilldelning	från	förbundsmedlemmarna	uppgår	till	13	432	000	kr.	Försäkringskassan	
och	Arbetsförmedlingen	bidrar	med	hälften	av	medlen,	Region	Östergötland	med	en	fjärdedel	
och	kommunerna	med	resterande	fjärdedel.	I	samband	med	beslut	om	bokslut	för	2020,	
utökades	budgeten	för	2021	med	1	500	000	kr,	vilket	innebär	att	budgetramen	för	2021	var	
14	932	000	kr.	
	
1.2.6	Verksamhetsidé	och	vision	
Verksamhetsidén	är	en	gränsöverskridande	samverkan	som	bereder	möjlighet	för	en	
gemensam	resursmobilisering	runt	medborgare	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
Samordningsförbundet	ska	arbeta	för	etablering	av	insatser	och	samverkansformer	som	är	
hållbara	över	tid	och	som	bidrar	till	utveckling	av	välfärden	i	stort.	Arbetet	ska	präglas	av	
respekt	för	varandras	kompetenser	och	med	fokus	på	att	stärka	individers	möjligheter	till	
ökad	delaktighet	i	samhällslivet.		
	
1.3 Översikt	över	verksamhetens	utveckling	
	 2021	 2020	 2019	 2018	 2017	
Verksamhetens	intäkter	 13	485	 14	924	 16	649	 18	440	 19	620	
Verksamhetens	kostnader	 12	464	 11	662	 16	911	 18	246	 20	034	
Årets	resultat	 1	021	 3	262	 -263	 194	 -414	
Soliditet	 94%	 94%	 77%	 74%	 82%	
Antal	anställda	 2	 2	 3	 3	 1	
Kommentar:	Samordningsförbundets	ekonomiska	utveckling	2017–2021.	
	
1.4 Viktiga	förhållanden	för	resultat	och	ekonomisk	ställning	
Vid	ingången	till	2021	rådde	en	stor	osäkerhet	kring	pandemiläget	och	vilka	möjligheter	vi	
skulle	ha	att	tillhandahålla	och	genomföra	planerade	insatser	under	året.	Denna	osäkerhet	
innebar	att	vi	planerade	för	att	fortsätta	omställningen	till	digitala	forum	och	mötesplatser.	
Inledningsvis	under	året	pausade	vi	SIP-insatsen	för	att	sedan	under	våren	börja	erbjuda	
samordning	och	mötesledning	digitalt.	Pandemiläget	fortsatte	att	påverka	även	andra	
insatser,	vilket	innebar	en	del	begränsningar	i	intag	samt	svårigheter	med	planerade	avslut	
(inför	fortsatta	insatser).	Tillfälliga	nedstängningar	på	grund	av	sjukdom	förekom	också	
under	första	delen	av	2021.	
	
Den	osäkerhet	som	kom	att	omge	pandemiläget	under	stora	delar	av	2021,	resulterade	i	att	
nästan	alla	utbildningsinsatser	genomfördes	digitalt.	Att	anordna	utbildningar	digitalt	visade	
sig	också	ha	fördelar.	Genom	att	anordna	utbildningarna	digitalt	kunde	vi	samköra	med	de	
andra	samordningsförbunden	i	länet	och	därmed	bjuda	in	fler	deltagare.	Att	anordna	
utbildningarna	gemensamt	visade	sig	vara	både	tids-	och	kostnadseffektivt.	På	samma	sätt	
som	med	utbildningarna,	ställdes	nästan	alla	styrelse-	och	chefsgruppsträffar	om	till	digitala	
forum.	Även	de	nationella	möten	och	konferenser	som	inte	ställdes	in,	genomfördes	digitalt.		
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Trots	periodvisa	svårigheter	att	genomföra	insatser	som	planerat	under	2021,	är	det	viktigt	
att	understryka	att	Samordningsförbundet,	tillsammans	med	medlemmarna,	hela	tiden	har	
försökt	att	erbjuda	så	mycket	och	så	många	insatser	som	möjligt.	Vi	har	under	året	till	och	
med	kunnat	starta	upp	två	nya	insatser:	en	förstegsinsats	och	en	arbetsterapeut-insats.	
Utöver	de	satsningarna,	har	vi	även	utökat	ISA-insatsen	med	0,5	heltidstjänst.	
	
Under	våren	2020	uppmärksammade	flera	av	våra	medlemmar	behovet	av	tidiga	insatser	för	
gruppen	unga	vuxna.	Mot	bakgrund	av	det	ökade	behovet	av	tidiga	insatser,	genomförde	
Samordningsförbundet	tillsammans	med	Motala	Fontänhus	under	2021	en	satsning	(Ung	i	
Huset)	för	att	locka	fler	unga	vuxna	till	Motala	Fontänhus.	Gällande	unga	vuxnas	ställning	på	
arbetsmarknaden,	såg	vi	att	det	under	perioder	av	mindre	smittspridning	och	färre	
restriktioner	var	lättare	att	jobba	ut	deltagare	i	praktik	och	arbete.	
	
1.5 Händelser	av	väsentlig	betydelse	
Det	är	även	i	det	här	avsnittet	värt	att	lyfta	fram	pandemins	påverkan	på	verksamheten.	
Pandemins	påverkan	kan	också	ses	på	det	ekonomiska	resultatet	(1	020	836	kr)	för	året.	
Precis	som	föregående	år,	är	omställningen	till	digitala	möten	med	färre	resor	en	viktig	
förklaring	till	att	Samordningsförbundet	har	förbrukat	mindre	medel	än	förväntat.	En	annan	
viktig	förklaring	är	att	de	medel	som	avsattes	för	verksamhets-	och	metodutveckling	inte	har	
använts	i	budgeterad	omfattning.	Detta	kan	dels	förklaras	av	pandemiläget,	dels	av	
omorganisationer	och	förändringar	hos	våra	medlemmar.		
	
Det	ansträngda	läget	hos	flera	av	våra	medlemmar,	där	Arbetsförmedlingens	reformering	
märks	allra	tydligast,	har	i	flera	fall	inneburit	en	tydlig	prioritering	av	kärnuppdraget	framför	
att	delta	i	olika	samverkansforum	och	arbeta	med	verksamhets-	och	metodutveckling.	
Tillfälliga	svårigheter	med	bemanning	i	insatser,	främst	kopplat	till	arbetet	med	SIP,	har	även	
bidragit	till	minskade	kostnader.		
	
1.6 Styrning	och	uppföljning	av	verksamheten	
Styrelsen	2021	
Anna	Johansson	 ordförande	 Mjölby	kommun	
Madeleine	Johansson	 vice	ordförande	 Region	Östergötland	
Maths	Andersson	 ledamot	 Motala	kommun	
Sören	Norrby		 ledamot	 Boxholms	kommun	
Barbro	Henricson	 ledamot	 Vadstena	kommun	
Johan	Kollberg	 ledamot	 Ödeshögs	kommun	
Mattias	Schwerdt	 ledamot	 Försäkringskassan	
Håkan	Ljungberg	 ledamot	 Arbetsförmedlingen	
Ulla	Karlsson	 ersättare	 Mjölby	kommun	
Ulla	Ordell	 ersättare	 Region	Östergötland	
Marianne	Walter	 ersättare	 Motala	kommun	
Annsofie	Ramevik	 ersättare	 Boxholms	kommun	
Margit	Berggren	Silvheden	 ersättare	 Vadstena	kommun	
Maria	Gustafsson	 ersättare	 Ödeshögs	kommun	
Anna	Ydrevik	 ersättare	 Försäkringskassan	
Sara	Skilberg	 ersättare	 Arbetsförmedlingen	
	
Förbundsstyrelsen	ansvarar	för	den	övergripande	styrningen	av	Samordningsförbundet.	
Styrelsen	har	tillsatt	en	förbundsansvarig	som	ansvarar	för	kansliverksamheten	och	det	
operativa	arbetet.	I	kansliet	arbetar	även	en	verksamhetsutvecklare.	Stöd	gällande	bokföring	
och	bokslut	erhålls	genom	köp	av	tjänst	externt.	
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Styrelsen	sammanträder	varje	månad	(med	undantag	för	sommarmånaderna	och	december).	
Förbundsansvarig	deltar	vid	alla	styrelsemöten.	Under	2021	hölls	9	styrelsemöten.	Utöver	
styrelsemöten	hålls	månadsvisa	presidiemöten	där	ordförande,	vice	ordförande,	
förbundsansvarig	och	verksamhetsutvecklare	deltar.	I	september	genomfördes	en	lunch	till	
lunch-konferens	till	vilken	hela	styrelsen	och	även	Chefsgruppen	var	inbjuden	för	att	planera	
nästkommande	verksamhetsår.	Samordningsförbundets	chefsgrupp	har	träffats	fem	gånger	
under	2021.	Årets	medlemsråd	genomfördes	den	23	april	och	den	28	oktober.	Båda	
medlemsråden	genomfördes	digitalt.	
	
När	det	kommer	till	planeringen	av	verksamheten,	är	det	styrelsen	som	upprättar	och	
beslutar	om	verksamhetsplan.	Förbundsansvarig	bistår	med	stöd	i	upprättandet	av	
verksamhetsplan.	Gällande	budgetarbetet,	fattas	budgetbeslut	inför	varje	verksamhetsår	vid	
årets	sista	styrelsemöte,	budgeten	fastställs	sedan	på	styrelsemötet	i	mars	innevarande	år.	
Uppföljning	och	internkontroll	av	verksamheten	hanteras	löpande	(vid	varje	styrelsemöte).	
Alla	förbundsfinansierade	insatser	följs	upp	med	hjälp	av	SUS.	Återrapportering	om	
insatserna	görs	vid	varje	styrelsemöte	i	samband	med	genomgång	av	internkontrollplan.		
	
Som	ett	led	i	det	systematiska	arbetsmiljöarbetet,	har	kansliet	under	2021	genomfört	
utbildning	i	Första	hjälpen/HLR.	Arbetsmiljöarbetet	i	Samordningsförbundet	finns	alltjämt	
med	som	en	stående	punkt	på	alla	styrelse-	och	presidiemöten.	
	
Revisorer	2021	
Agneta	Larsson	 revisor,	ordförande	 Motala	kommun	
Anna-Lena	Sörenson	 revisor	 Region	Östergötland	
Ylwa	Söderström	 revisor	 Boxholms	kommun	
Anna-Stina	Palm	 revisor	 Mjölby	kommun	
Birgitta	Granath	 revisor	 Vadstena	kommun	
Gunilla	Mikaelsson	 revisor	 Ödeshögs	kommun	
John	Johansson	 revisor	 Försäkringskassan	
	
Revisorerna	har	inför	årsbokslutet	gjort	klart	med	nytt	revisorsbiträde	(Deloitte).		
	
1.7 God	ekonomisk	hushållning,	måluppfyllelse	och	ekonomisk	

ställning	
	
Kostnadsfördelning	
Kostnadsfördelningen	i	årets	budget	har	en	tyngdpunkt	på	individinriktade	insatser.	
Ändamålsparagrafen	i	förbundsordningen	beskriver	att	Samordningsförbundet	också	har	ett	
uppdrag	med	fokus	på	strukturövergripande	insatser,	därtill	tillkommer	kostnad	för	
administration	(kopplad	till	driften	av	förbundet).	
	
Administration	 7%	
Strukturövergripande	insatser	 20%	
Individinriktade	insatser	 73%	
	
Målgrupper	
Samordningsförbundets	prioriterade	målgrupper	är:	

• Unga	vuxna	i	åldern	16–30	år	med	offentlig	försörjning	i	behov	av	samordnad	
rehabilitering.	

• Personer	med	psykisk	ohälsa	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
• Långtidssjukskrivna	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
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• Utrikes	födda	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
	
Inventeringen	av	insatsbehov	sker	löpande.	I	aktuell	verksamhetsplan	lyfts	tre	inriktningar	
fram	som	viktiga	(på	individnivå):	planera,	förbereda,	arbeta.	Utifrån	dessa	tre	inriktningar,	
prioriteras	just	nu	följande	insatsformer:	

• Insatser	som	erbjuder	möjlighet	till	samordnad	rehabilitering.	
• Insatser	som	erbjuder	långsiktigt	stöd	för	att	närma	sig	egen	försörjning.	
• Insatser	som	erbjuder	utredning	av	aktivitets-	och	arbetsförmåga.	
• Insatser	som	erbjuder	individer	möjlighet	att	prova	förutsättningarna	att	gå	vidare	till	

annan	arbetslivsinriktad	rehabilitering.	
• Insatser	som	erbjuder	individer	lönearbete	med	hög	anpassningsgrad.	
• Tillgänglighet	och	rörlighet	över	kommungränserna	för	att	öka	insatsutbudet	och	

därmed	möjligheterna	till	individuella	anpassningar.		
	
Insatser	
Tabellerna	nedan	visar	aktuella	insatser.		
	
Individinriktade	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Förebyggande	 Motala	Fontänhus	
Förberedande	 Försteg	Gröna	projektet	Boxholm	
	 Natursteget	i	Motala	
	 Försteg	Ödeshög	
	 Vadstena	försteg	
	 Förstegskoordinator	
Rehab	mot	arbete/utbildning	 ISA-Västra	
	 SMC	–	inträdet	på	arbetsmarknaden3	
	 Vadstena	Folkhögskola	
	 Skänninge	
Kartläggning	av	individer	 Arbetsförmågebedömningar	AT	
Annan	inriktning	 SIP	–	samordnad	individuell	plan	
	 ISA-navigator	
	 Stöd	mot	sysselsättning	
	
Motala	Fontänhus	
Motala	Fontänhus	verksamhet	riktar	sig	till	personer	med	psykisk	ohälsa.	Allt	deltagande	i	
verksamheten	är	frivilligt	och	syftar	till	att	främja	individers	möjligheter	till	ökad	livskvalitet	
och	återgång	till	arbete	eller	studier.	Motala	Fontänhus	drivs	som	en	ideell	förening	och	det	är	
medlemmarna	(deltagarna)	som	tillsammans	med	handledarna	sköter	den	dagliga	driften	av	
huset.	Under	året	har	satsningar	gjorts	för	att	öka	andelen	unga	vuxna	i	verksamheten.	Målet	
med	verksamheten	är	att	medlemmarna	ska	få	en	ökad	livskvalitet	och	bättre	möjligheter	till	
återgång	i	arbete	eller	studier.		
	
Försteg	Gröna	projektet	Boxholm	
Gröna	projektet	är	en	förstegsinsats	förlagd	till	Stora	Målen	i	Boxholm.	Insatsen	drivs	av	
Boxholms	kommun	och	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	
sig	arbetsmarknaden.	Arbetsuppgifterna	är	i	huvudsak	relaterade	till	trädgård	och	odling.	
Målet	med	insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
	

	
3	SMC	–	inträdet	på	arbetsmarknaden	avser	insatsen	Digitaliseringscenter.	
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Natursteget	i	Motala	
Natursteget	är	en	förstegsinsats	förlagd	till	torpet	Sjöbo-Knäppan	som	ligger	i	naturreservatet	
med	samma	namn.	Insatsen	drivs	av	Motala	kommun	och	riktar	sig	till	personer	som	är	i	
behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	arbetsmarknaden.	Arbetsuppgifterna	är	relaterade	
till	trädgård,	odling	och	arbete	i	förhållande	till	naturen.	Målet	med	insatsen	är	att	utreda	
förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
Försteg	Ödeshög	
Försteg	Ödeshög,	eller	Klockargårdsängen	som	insatsen	kallas,	är	en	förstegsinsats.	Insatsen	
drivs	av	Ödeshögs	kommun	och	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	
närma	sig	arbetsmarknaden.	Verksamheten	omfattar	i	huvudsak	odling	och	parkskötsel	samt	
biltvätt.	Verksamheten	har	ett	nära	samarbete	med	Ödeshögs	kommuns	olika	förvaltningar	
och	kan	erbjuda	arbetsuppgifter	inom	ytterligare	områden	såsom	bakning	och	enklare	
snickerier.	Målet	med	insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	
studier.	
	
Vadstena	försteg	
Vadstena	försteg	är	en	förstegsinsats	som	startades	upp	under	hösten	2021.	Insatsen	drivs	av	
Vadstena	kommun	och	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	
sig	arbetsmarknaden.	Verksamheten	omfattar	arbetsuppgifter	inom	bland	annat	snickeri	och	
tvätthantering	samt	ansvar	för	kommunens	tipsrunda.	Målet	med	insatsen	är	att	utreda	
förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
Förstegskoordinator	
Förstegskoordinatorn	är	Samordningsförbundets	kontaktperson	mot	alla	
förbundsfinansierade	förstegsinsatser	samt	en	resurs	för	medlemmarna	i	planeringen	av	
förstegsträning.	Inom	ramen	för	uppdraget	ansvarar	förstegskoordinatorn	också	för	
uppföljning	av	de	förstegsinsatserna	gentemot	Samordningsförbundets	kansli.	
Förstegskoordinatorn	är	sammankallade	för	det	lokala	kunskapsutbytet	mellan	
förstegsinsatserna	i	västra	länsdelen.	
	
ISA	(Västra	och	navigator)	
Individuellt	stöd	till	arbete	eller	studier,	mer	känd	som	ISA,	är	en	insats	som	riktar	sig	till	unga	
vuxna	som	är	i	behov	av	långsiktigt	stöd	för	att	nå	egen	försörjning.	Insatsen	tar	sin	
utgångspunkt	i	metoden	Supported	employment	och	målsättningen	är	att	varje	deltagare	ska	
prövas	mot	den	öppna	arbetsmarknaden	och	på	sikt	nå	egen	försörjning	genom	arbete	eller	
studier.	I	dagsläget	arbetar	tre	koordinatorer	med	ISA	i	västra	länsdelen.	Inregistreringen	på	
ISA-navigator	avser	deltagare	som	ännu	inte	har	påbörjat	ISA-insatsen,	alternativt	är	i	behov	
av	stöd	även	efter	påbörjad	anställning/studier.		
	
SMC	–	inträdet	på	arbetsmarknaden	
SMC,	eller	Digitaliseringscenter	som	insatsen	vanligtvis	kallas,	vänder	sig	till	personer	med	
utredd	funktionsnedsättning	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	den	öppna	
arbetsmarknaden.	En	placering	i	verksamheten	inleds	med	praktik	eller	arbetsträning	som	
sedan	kan	övergå	i	en	tidsbegränsad	anställning	på	ett	år,	med	möjlighet	till	förlängning.	På	
Digitaliseringscenter	arbetar	man	med	skanning	och	digitalisering	av	material	från	i	huvudsak	
Riksarkivet	och	folkbokföringen.	Samarbete	sker	även	med	lokala	föreningar	och	företag.	
Målet	med	insatsen	är	att	öka	deltagarnas	möjigheter	till	inträde	på	den	öppna	
arbetsmarknaden	(eller	studier).	
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Vadstena	Folkhögskola	
Insatsen	Vadstena	Folkhögskola	avser	en	allmän	kurs	med	inriktning	vård	och	omsorg.	
Kursen	ges	av	Vadstena	Folkhögskola	(i	samarbete	med	Vadstena	kommun).	Kursen	vänder	
sig	till	språksvaga	som	planerar	att	arbeta	inom	vård	och	omsorg.	Målet	med	insatsen	är	att	
öka	deltagarnas	möjligheter	till	arbete	eller	vidare	studier.	
	
Skänninge	
Skänninge	är	en	förstegsinsats	som	drivs	av	Mjölby	kommun.	Insatsen	riktar	sig	till	personer	
som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	arbetsmarknaden.	Skänninge	kan	erbjuda	
varierade	arbetsuppgifter	inom	ett	flertal	områden.	Fastighetsskötsel,	trädgårdsarbete,	
lokalvård,	inventering	samt	sömnad	utgör	några	av	arbetsuppgifterna	i	verksamheten.	Under	
början	av	2021	utökades	insatsen	med	en	filial	i	Mjölby.	Målet	med	insatsen	är	att	utreda	
förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
Arbetsförmågebedömningar	AT	
Arbetsförmågebedömningar	AT	är	ny	insats	som	startades	upp	under	våren	2021.	Insatsen	
omfattar	två	arbetsterapeuter	(om	vardera	0,5	heltidstjänst)	som	erbjuder	kommunernas	
försörjningsstödsenheter	hjälp	med	utredning	av	arbets-	och	aktivitetsförmåga.	Målet	med	
insatsen	är	att	erbjuda	deltagare	som	uppbär	försörjningsstöd	bättre	möjligheter	till	
bedömning	av	aktivitets-	och/eller	arbetsförmåga.	
	
SIP	–	samordnad	individuell	plan	
Samordningsförbundet	arbetar	sedan	2017	med	utveckling	av	det	lagstadgade	SIP-verktyget.	
Insatsen	vänder	sig	till	personer	med	behov	av	samordnade	insatser.	SIP-teamet	erbjuder	
hjälp	och	stöd	i	att	samordna	och	genomföra	SIP-möten.	Målet	med	insatsen	är	att	erbjuda	
deltagare	en	samordnad	rehabilitering.	Från	och	med	2021	erbjuds	insatsen	även	digitalt.	
	
Stöd	mot	sysselsättning	
Stöd	mot	sysselsättning	är	en	insats	som	vänder	sig	till	patienter	inom	psykiatrin	i	västra	
länsdelen.	Insatsen	består	av	en	arbetsterapeut-resurs	som	hjälper	och	stöttar	individer	att	
påbörja	och	genomföra	aktivitet	för	att	närma	sig	arbete	eller	studier.	Målet	med	insatsen	är	
att	individer	ska	påbörja	och	genomföra	aktivitet/sysselsättning	för	att	närma	sig	arbete	eller	
studier.	
	
Strukturövergripande	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Utbildning	till	personal	 Utbildning-Väst	
Dialog	&	kommunikation	 Nätverket	Västra	
	 Utveckling-struktur	
	
Utbildning-Väst	
Insatsen	Utbildning-Väst	avser	de	kompetenshöjande	insatser	som	Samordningsförbundet	
erbjuder	medlemmarna.	De	kompetenshöjande	insatserna	syftar	till	att	höja	kunskapsnivån	
inom	relevanta	ämnen	och	områden	samt	att	öka	kunskapsutbytet	mellan	medlemmarna.	
Under	2021	har	vi	anordnat	digitala	utbildningsinsatser	tillsammans	med	de	andra	
samordningsförbunden	i	länet,	kombinerat	med	lokala,	digitala	frukostmöten.	Utöver	de	
digitala	utbildningsinsatserna	har	vi	genomfört	en	föreläsning	på	plats	i	Mjölby	samt	erbjudit	
medlemmarna	utbildning	i	SIP	och	Supported	employment.	Målet	med	insatsen	är	att	främja	
kompetensutveckling	och	att	öka	kunskapsutbytet	inom	och	mellan	Samordningsförbundets	
medlemmar.		
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Nätverket-Västra	
Nätverket	västra	samlar	de	medarbetare	som	arbetar	i	eller	i	anslutning	till	de	
förbundsfinansierade	insatserna.	Nätverket	träffas	varannan	vecka	med	undantag	för	
sommarmånaderna.	En	viktig	del	av	nätverksuppdraget	är	uppföljningen	av	
Samordningsförbundets	insatser.	Nätverksträffarna	har	under	2021	genomförts	digitalt.	
	
Utveckling-struktur	
Utveckling-struktur	avser	de	medel	som	avsätts	för	verksamhets-	och	metodutveckling.	
Pandemiläget	har	fortsatt	påverkat	medlemmarnas	prioriteringar	och	därmed	möjligheterna	
till	verksamhets-	och	metodutveckling	under	2021.	Trots	de	begränsningar	som	följt	av	
pandemin,	har	vi	tillsammans	med	medlemmarna	planerat	för	och	startat	upp	två	nya	
förbundsinsatser	under	2021.	Vi	har	under	året	också	gjort	informationsfilmer	om	våra	
insatser.	Gällande	samverkan	och	samarbete	med	andra	samordningsförbund,	har	vi	under	
året	deltagit	i	det	nationella	SIP-nätverkets	arbete	samt	fortsatt	att	arbeta	med	kartläggningen	
av	bättre	samarbetsmöjligheter	inom	Östra	Mellansverige-området.	Det	senare	arbetet	har	
genomförts	genom	en	ESF-förstudie	som	avslutades	under	hösten.	Gällande	den	lokala	
samverkan	med	medlemmarna,	har	vi	fortsatt	arbetet	i	det	nyligen	uppstartade	
arbetsmarknads-	och	försörjningsstödsnätverket	för	kommunerna	i	västra	länsdelen.	
	
Uppföljning	och	resultat	för	individinriktade	insatser	
Alla	individinriktade	insatser	har	ett	gemensamt	mål	i	att	erbjuda	personer	med	behov	av	
samordnad	rehabilitering	bättre	förutsättningar	att	nå	egen	försörjning.	Förväntat	resultat	är	
ökade	förutsättningar	till	egen	försörjning	och/eller	ökad	livskvalitet.	
	
Resultat	
Individinriktade	insatser	som	registrerats	på	personnivå	
Antal	deltagare	 Totalt	 Kvinna	 Man	
Helåret	2021	 262	 124	 138	
Påbörjade	2021	 164	 75	 89	
Avslutade	2021	 125	 58	 67	
Aktuella	2021-12-31	 137	 65	 72	
Kommentar:	213	unika	deltagare	(107	kvinnor	och	106	män).	En	person	kan	ta	del	av	fler	än	en	insats.	4	
deltagare	har	inregistrerats	som	anonyma	(2	kvinnor,	2	män)	under	året,	dessa	medräknas	inte	här.	
	
Individinriktade	volyminsatser	
Insats	 Deltagare/möten/tillfällen	
SIP	 81	möten	
Fontänhuset	 57	deltagare	
Arbetsförmågebedömningar	AT	 11	deltagare	
Förstegskoordinator	 253	tillfällen	
	
Under	2021	har	sammanlagt	334	personer	deltagit	i	de	individinriktade	insatserna,	2664	av	
dem	har	registrerats	in	på	personnivå.	125	deltagare	har	avslutats	under	året,	2	av	dem	
avslutats	utan	mätning.	I	genomgången	av	antalet	deltagare	som	har	avslutats	till	arbete,	
studier	eller	aktivt	arbetssökande	är	det	därför	relevant	att	utgå	från	123	deltagare.	
Uppföljningen	visar	att	50	av	dessa	123	har	avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	
arbetssökande,	vilket	motsvarar	41	procent.	Observera	att	det	förekommer	
dubbelregistrering	av	personer	som	har	avslutats	från	insatsen	ISA	Västra	till	insatsen	ISA-
navigator	här.	Dubbelregistreringen	innebär	att	siffran	kan	vara	något	för	hög	för	avslutade	

	
4	4	deltagare	har	inregistrerats	som	anonyma.	
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deltagare	till	arbete,	studier	och	arbetssökande.	Noterbart	är	ändå	att	37	deltagare	påbörjade	
antingen	anställning	eller	studier	under	2021,	vilket	är	15	fler	än	föregående	år.		
	
I	likhet	med	tidigare	år	är	könsfördelningen	i	deltagargruppen	jämn:	126	kvinnor	och	140	
män.	Gällande	deltagarnas	utbildningsbakgrund,	saknade	cirka	en	tredjedel	av	deltagarna	
gymnasiekompetens	vid	inskrivning	i	insats.	Sett	till	deltagargruppens	ålder,	har	knappt	
hälften	av	deltagarna	ännu	inte	fyllt	30	år,	vilket	visar	att	en	betydande	del	av	vår	målgrupp	
fortsatt	består	av	unga	vuxna.	
	
Insatsen	Motala	Fontänhus	medräknas	i	ovanstående	registrering.	Nytt	för	i	år	är	att	vi	
registrerar	unika	deltagare	som	har	deltagit	i	aktivitet	på	Motala	Fontänhus	under	2021.	
Tidigare	år	har	registrering	gjorts	av	aktuella	medlemmar,	vilket	ger	en	något	högre	siffra	(det	
skulle	varit	så	även	för	detta	år).	
	
Ovan	redovisas	även	statistik	för	SIP-insatsen.	SIP-statistiken	räknas	inte	in	i	det	totala	
deltagarantalet	då	registreringen	avser	antal	genomförda	möten.	Inledningsvis	under	2021	
pausade	vi	insatsen	under	några	månader	på	grund	av	pandemiläget.	Under	våren	återupptog	
vi	arbetet	med	SIP-insatsen	genom	att	erbjuda	samordning	och	mötesledning	digitalt.		
	
Precis	som	med	SIP-insatsen,	räknas	inte	heller	insatsen	Förstegskoordinator	in	i	det	totala	
deltagarantalet.	Insatsen	Förstegskoordinator	avser	en	personalresurs	som	är	kontaktperson	
mot	alla	förstegsinsatser	och	som	hjälper	medlemmarna	med	planering/frågor	kopplade	till	
intag	av	nya	deltagare.	Förstegskoordinatorn	ansvarar	även	för	uppföljningen	av	de	olika	
förstegsinsatserna.	Registreringen	i	insatsen	avser	antalet	förstegsrelaterade	kontakter	(med	
medlemmarna)	som	har	tagits	under	2021.	Noterbart	är	att	insatsen	var	vilande	några	
månader	under	hösten	då	aktuell	personalresurs	bytte	arbetsgivare.	
	
Under	2021	startades	insatsen	Arbetsförmågebedömningar	AT	upp.	Insatsen	är	organiserad	
så	att	arbetsterapeuter	bedömer	aktivitets-	och	arbetsförmåga	hos	individer	som	uppbär	
försörjningsstöd	(fokus	på	kommuninvånare	i	Motala,	Vadstena	och	Boxholm).	Uppföljningen	
görs	på	volymnivå	där	varje	individ	som	är	aktuell	för	en	bedömning	registreras	som	1	
deltagare.		
	
Måluppfyllelse	
Det	sammanlagda	antalet	registreringar	(deltagare,	kontakter	och	möten)	på	individnivå	
under	2021	är	något	under	budgeterad	nivå	(816).	Det	är	framförallt	SIP-insatsen	och	
insatsen	Förstegskoordinator	som	inte	når	budgeterad	nivå.	Att	dessa	insatser	inte	når	
budgeterad	nivå,	kan	förklaras	av	att	båda	insatserna	pausades	under	del	av	året	(med	
anledning	av	pandemiläget	samt	organisatoriska	förändringar	hos	medlemmarna).	Sett	till	de	
individinriktade	insatser	som	mäts	i	antal	deltagare	(ink.	Motala	Fontänhus	och	
Arbetsförmågebedömningar	AT),	överträffar	de	budgeterad	volym	(316)	för	2021.	Gällande	
antalet	deltagare	som	har	avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande,	är	siffran	41	
procent.	Mot	bakgrund	av	pandemiläget	och	de	begränsningar	som	följt	av	det,	är	vi	ändå	
nöjda	med	utfallet	av	de	individinriktade	insatserna	under	2021.	Sett	till	rådande	
omständigheter,	bedöms	målet	vara	uppfyllt	för	2021.	
	
Utvecklingsområden	
Av	resultatet	kan	tre	utvecklingsområden	identifieras:	

• Att	när	pandemiläget	är	mer	stabilt	öka	antalet	deltagare	i	våra	insatser.	
• Att	fortsätta	arbeta	för	att	fler	individer	ska	närma	sig	egen	försörjning.	
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• Att	stödja	medlemmarnas	långsiktiga	arbete	med	förstegsinsatser	i	västra	länsdelen.	
	
Uppföljning	och	resultat	för	strukturövergripande	insatser	
De	strukturövergripande	insatserna	syftar	till	att	utveckla	medlemmarnas	arbete	inom	
rehabiliteringsområdet.	Detta	ska	uppnås	genom	metod-	och	kompetensutveckling	samt	
bättre	förutsättningar	för	samverkan.		
	
Resultat	
Strukturövergripande	insatser	
Insats	 Deltagare	
Nätverket	västra	 209	deltagare	
Utbildning	 971	deltagare	
Utveckling-struktur	 379	deltagare	
	
De	strukturövergripande	insatserna	under	2021	avser	arbetet	i	Nätverket	västra	(mäts	i	antal	
deltagare	på	nätverksträffarna),	förbundets	kompetenshöjande	insatser	(mäts	i	antal	
deltagare	på	utbildningar)	och	det	arbete	som	är	fokuserat	mot	verksamhets-	och	
metodutveckling.	Till	verksamhets-	och	metodutveckling	räknas	bland	annat	arbetet	i	
Chefsgruppen	och	styrelsen,	samt	utbytet	med	andra	samordningsförbund	och	andra	
samarbetsparter.	Utveckling-struktur	mäts	i	antal	deltagare	som	deltar	i	de	aktiviteter	som	
avser	verksamhets-	och	metodutveckling.		
	
Pandemiläget	har	även	detta	år	inneburit	att	det	strukturövergripande	arbetet	till	stor	del	har	
fått	genomföras	digitalt.	Trots	pandemins	påverkan	på	verksamheten,	har	vi	under	året,	
tillsammans	med	medlemmarna,	startat	upp	två	nya	insatser.	Vi	har	även	genomfört	såväl	
breda	som	mer	riktade	utbildningsinsatser	för	medlemmarna.	Utbildningsinsatserna	
engagerade	knappt	tusen	deltagare,	vilket	är	en	betydande	ökning	från	föregående	år	(2020:	
273	deltagare).	Nytt	för	2021	var	att	vi	anordnade	gemensamma	föreläsningsserier	med	de	
andra	samordningsförbunden	i	länet,	vilka	visade	sig	vara	både	tids-	och	kostnadseffektivt.		
	
Gällande	samarbetet	över	förbundsgränserna,	är	det	värt	att	också	lyfta	fram	den	ökade	
samverkan	som	har	tagit	form	både	med	de	andra	samordningsförbunden	i	Östra	
Mellansverige-nätverket	och	i	det	nationella	SIP-nätverket.	Vi	har	genomgående	under	året	
sökt	utbyte	och	samarbete	med	andra	samordningsförbund	i	frågor	som	tangerar	varandras	
uppdrag	och	intressen.		
	
Måluppfyllelse	
Det	fanns	inför	2021	en	stor	osäkerhet	kring	vilka	möjligheter	vi	skulle	ha	att	bedriva	
verksamhet	på	plats	under	året.	Osäkerheten	kring	pandemiläget	gjorde	att	vi	redan	inför	året	
planerade	för	att	genomföra	mycket	av	det	strukturövergripande	arbetet	digitalt.	
Sammanfattningsvis	är	vi	mycket	nöjda	med	utfallet	av	det	strukturövergripande	arbetet	
under	2021.	Budgeterad	volym	(890)	överträffas	med	god	marginal.	Vi	har	under	2021	också	
fortsatt	se	vikten	av	att	mötas	för	att	utveckla	samverkan	och	medlemmarnas	arbete	inom	
rehabiliteringsområdet.	Insatserna	har	bidragit	till	metod-	och	kompetensutveckling	i	
förväntad	omfattning.	Målet	bedöms	därmed	vara	uppfyllt	för	2021.	
	
Utvecklingsområden	
Av	resultatet	kan	följande	utvecklingsområden	identifieras:	

• Att	fortsätta	stödja	medlemmarnas	samverkan	i	frågor	som	rör	rehabiliterings-	och	
arbetsmarknadsinsatser	för	aktuella	målgrupper.	
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• Att	fortsätta	arbeta	för	att	möta	medlemmarnas	behov	av	kompetens-	och	
metodutveckling	(med	särskild	fokus	på	SIP).	

• Att	fortsätta	arbeta	för	att	öka	medlemmarnas	delaktighet	och	engagemang	i	
Samordningsförbundet,	framförallt	när	det	kommer	till	medlemsråden	och	
medlemmarnas	delaktighet	i	den	långsiktiga	utvecklingen	av	förbundets	verksamhet.	

	
Ekonomiskt	resultat	och	balanskravstämning	
Samordningsförbundets	finansiella	mål	är	att	verksamhetens	kostnader	inte	ska	överstiga	
intäkterna	samt	att	verksamheten	utifrån	aktuell	budget	ska	bedrivas	med	god	ekonomisk	
hushållning.	Om	Samordningsförbundet	får	ett	negativt	resultat	ska	detta	regleras	och	det	
egna	kapitalet	återställas	under	de	kommande	tre	åren.	Vid	avstämningen	mot	balanskravet	
räknas	inte	realiserade	vinster	och	orealiserade	förluster	med	i	resultatet.	Resultatet	efter	
balanskravsjusteringar	är	1	020	836	kr.	Det	finns	därmed	inget	balanskravsresultat	för	2021	
som	behöver	återställas	och	de	finansiella	målen	bedöms	vara	uppfyllda.	
	
1.8 Väsentliga	personalförhållanden	
Samordningsförbundet	har	under	året	haft	två	personer	anställda	på	heltid	
(tillsvidareanställningar)	i	kansliet.	Kansliet	har	inte	haft	någon	sjukfrånvaro	under	året.	
Årets	medarbetar-	och	lönesamtal	genomfördes	i	mars.	
	
1.9 Förväntad	utveckling	
Nästkommande	verksamhetsår	blir	det	tredje	och	sista	året	med	nuvarande	verksamhetsplan.	
Vi	planerar	för	att	inleda	2022	med	samma	insatsutbud	som	vi	avslutar	2021	med.	Även	vid	
detta	årsskifte	råder	en	stor	osäkerhet	kring	hur	pandemin	med	följande	restriktioner	och	
rekommendationer	kommer	att	påverka	vår	verksamhet	och	de	insatser	som	vi	
tillhandahåller	och	finansierar.	Vår	förhoppning	är	att	vi	kan	fortsätta	erbjuda	en	stor	del	av	
de	insatser	som	vi	tillhandahåller	och	med	tiden	återgå	till	fler	möten	och	insatser	på	plats.	
Inledningsvis	under	2022	kommer	dock	en	stor	del	av	planerade	utbildningar	och	möten	att	
genomföras	digitalt.	
	
En	viktig	del	i	Samordningsförbundets	arbete	under	2022	blir	arbetet	med	ny	
verksamhetsplan	för	kommande	år	(2023–2025).	I	spåren	av	pandemin	och	förändringarna	
hos	flera	av	våra	parter,	behöver	vi	tillsammans	med	medlemmarna	identifiera	aktuella	
insatsbehov	och	lägga	grunden	för	verksamheten	under	kommande	treårsperiod.	
	
Gällande	de	ekonomiska	förutsättningarna	för	2022,	väntas	tilldelningen	från	medlemmarna	
minska	med	motsvarande	10	procent	jämfört	2021.	Vi	planerar	för	en	tilldelning	om	
sammanlagt	12	090	000	kr.	Sett	till	det	ekonomiska	resultatet	för	2021	och	
Samordningsförbundets	eget	kapital,	finns	goda	möjligheter	att	i	samband	med	bokslutet	
utöka	verksamhetsbudgeten.	
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2. Driftsredovisning	
	

Belopp	tkr	

	

	

Utfall	jan-dec	

2021	

Aktuell	budget	

jan-dec	2021	

Avvikelse	utfall	–	

budget	

Bokslut	helår	

2020	

Nettokostnad	
	

-12	464	 -14	932	 2	468	 -11	662	

Anslag/bidrag	
	

13	485	 13	432	 53	 14	924	

Resultat	
	

1	021	 -1	500	 	2	521	 3	262	

Utgående	eget	
kapital		

6	403	 3	882	 	2	521	 5	382	

Likvida	medel	
	

6	627	 	 	 5	570	

Kommentar:	I	anslag/bidrag	för	2021	medräknas	intäkt	om	53	tkr	avseende	fakturering	för	gemensamma	
utbildningar.	
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Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Org.nr 222000-1750     

2 (6) 
  

          
Resultaträkning Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Verksamhetens intäkter 1 13 485 150   14 924 000   
Verksamhetens kostnader 2, 3 -12 464 186   -11 662 011   
Verksamhetens nettokostnader   1 020 964   3 261 989   
            
Finansiella kostnader   -128   -11   
            
Årets resultat   1 020 836   3 261 978   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar   500   500   
Summar anläggningstillgångar   500   500   
            
Omsättningstillgångar           
Övriga kortfristiga fordringar 4 100 039   156 051   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   62 000   8 550   
Kassa och bank   6 626 643   5 570 056   
Summa omsättningstillgångar   6 788 682   5 734 657   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   6 789 182   5 735 157   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Balanserat eget kapital   5 382 088   2 120 110   
Årets resultat   1 020 836   3 261 978   
Summa eget kapital   6 402 925   5 382 088   
            
Skulder           
Leverantörsskulder   17 438   39 951   
Kortfristiga skulder   76 940   60 313   
            
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 291 879   252 805   
    386 257   353 069   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 789 182   5 735 157   
            

  
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Årets resultat   1 020 836   3 261 978   
            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   2 562   17 329   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   33 188   -287 471   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 056 586   2 991 836   
Årets kassaflöde   1 056 586   2 991 836   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   5 570 056   2 578 220   
Likvida medel vid årets slut   6 626 643   5 570 056   
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Redovisningsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
i tillämpliga delar. 
  
  
Noter 
  
  
Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag 
  2021 2020   
        
Region Östergötland 3 358 000 3 731 000   
Försäkringskassan 6 716 000 7 462 000   
Motala Kommun 1 638 704 1 820 728   
Vadstena Kommun 278 714 309 674   
Ödeshög Kommun 201 480 223 860   
Mjölby Kommun 1 034 264 1 149 148   
Boxholms Kommun 204 838 227 590   
Övriga intäkter 53 150 0   
Summa verksamhetens intäkter 13 485 150 14 924 000   
        

  
Not 2 Verksamhetens kostnader 
  2021 2020   
        
Kansli 1 032 783 1 072 475   
Utv, strukturfrågor 1 289 357 374 944   
Utbildning 319 510 45 065   
Nätverk 3 387 630 3 473 593   
Vägen till arbete 2 834 914 2 795 934   
Vägen till UVA 2 800 000 3 000 000   
Fontänhuset 799 992 900 000   
Summa verksamhetens kostnader 12 464 186 11 662 011   
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Not 3 Löner och ersättningar 
  2021 2020   
        
Styrelsen 0 0   
Övriga anställda 996 122 895 232   
Sociala kostnader 430 372 295 673   
Varav pensionskostnader 101 164 45 725   
    
        

  
Not 4 Övriga kortfristiga fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Mervärdeskattefordringar 88 854 156 051   
Övriga kortfristiga fordringar 11 185 0   
  100 039 156 051   
        

  
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
        
Upplupna personalrelaterade kostnader 105 996 95 857   
Övriga interimsskulder 185 883 156 948   
  291 879 252 805   
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Sammanfattning 

Deloitte AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i samordningsförbundet 

Västra Östergötland genomför en redovisnings- och verksamhetsrevision under 2021. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed samt med beaktande av de regler om 

revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. 

Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen 

[2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisionssed. 

Revisionsfråga 

Har styrelsen i samordningsförbundet Västra Östergötland bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Har styrelsen bedrivit 

en tillräcklig intern kontroll? Är verksamhetens räkenskaper i allt väsentligt rättvisande? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i samordningsförbundet Västra 

Östergötland har  

 

• i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt,  

• till stor del haft en tillräcklig intern kontroll,  

• räkenskaper som är i allt väsentligt rättvisande. 

Iakttagelser och bedömning 

• Förbundet har antagit en förbundsordning i samband med förbundets bildande (år 

2015). Vår uppfattning är att förbundsordningen innehåller de delar som lagstiftningen 

efterfrågar.)  

• Förbundet har antagit två verksamhetsmål, en på samhällsnivå ”Att finansierade 

insatser bidrar till kompetens- och metodutveckling i ordinarie verksamhet ”och en på 

individnivå ”att minst 50 procent av deltagarna efter avslutad insats ska ha förbättrat 

sina förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete”.  

• Årsredovisningen innehåller styrelsens bedömning av måluppfyllelsen för båda 

verksamhetsmålen. Styrelsen bedömer att båda verksamhetsmålen är uppfyllda för 

2021. Styrelsen använder sig av antal deltagande i olika insatser som mått på 

bedömning av måluppfyllelse. Vi noterar dock att målformuleringen för målet på 

samhällsnivå inte anger målvärdet eller hur måluppfyllelsen ska mätas och bedömas. 

Det blir därför svårt för oss att uttala oss om måluppfyllelsen.  

• Enligt styrelsens bedömning har 41% av deltagarna efter avslutad insats förbättrat sina 

förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete under 2021, dvs. 9% lägre 

än målvärdet på 50%: Sett till rådande omständigheter, bedöms målet vara uppfyllt för 

2021. Vi delar styrelsens bedömning.  

• Utöver de två verksamhetsmål har styrelsen antagit två finansiella mål; 1) att 

verksamhetens kostnader inte ska överstiga intäkterna (ink. egna medel) och 2) att 

verksamheten ska utifrån aktuellt budgetläge bedrivas med god ekonomisk 

hushållning. Då förbundet redovisar positiv resultat för 2021 bedöms båda målen som 

uppfyllda. Vi delar styrelsens bedömning.  

• Vi noterar att förbundets eget kapital per balansdagen 2021 uppgår till 6,4 mnkr, vilket 

motsvarar över 45% av förbundets årliga budgetram, som i sin tur innebär att det egna 

kapitalet överstiger den av Nationella rådet rekommenderade högstanivå på sparade 

medel.  

• Styrelsen följer upp ekonomi och verksamhet genom flera olika forum/kanaler, bland 

annat genom förbundets chefsgrupp och nätverket västra, dels genom SUS och med 

hjälp av NNS indikatorer.  Men också genom självskattningsenkät. Vi bedömer att 

styrelsens uppföljning och utvärdering är i allt väsentligt varit tillfredställande.  

• Förbundet har tagit fram en internkontrollplan. Enligt årsredovisningen hanterar 

styrelsen intern kontroll löpande i samband med styrelsemöte. Vi noterar dock att 

årsredovisningen saknar uppföljning och utvärdering av internkontrollarbetet under 

året. 
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Rekommendationer 

Vi rekommenderar samordningsförbundet att  

• Ta fram indikatorer och mål/mätvärden för verksamhetsmål på samhällsnivå.  

• Att fortsätta arbeta för att fler individer ska närma sig egen försörjning. 

• Att fortsätta arbeta för att öka medlemmarnas delaktighet och engagemang i 

Samordningsförbundet. 

• Att tydliggöra återkopplingen av internkontrollplanen i årsredovisningen. 

• Att under 2022 arbeta för att minska det egna kapitalets storlek. Detta genom att 

använda de medel som erhållits till verksamhet som är inom förbundets 

verksamhetsidé. 

 

 

Jönköping den 6 april 2022 

 

DELOITTE AB 

 

Revsul Dedic       Annika C Karlsson 
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Bakgrund  

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210) (Finsam) i kraft. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan samverkande parterna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, kommun och region. Samordningsförbundets 

uppgifter framgår av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I deras 

uppdrag ingår att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan 

myndigheterna så att den fungerar hållbart över tid.  

Förbundet bidrar till parternas ökande samverkanskunskap och kunskap om varandras 

uppdrag, ansvar och arbetssätt. Förbundet ska i första hand arbeta för att medborgare ska 

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att 

finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 

Förtroendevalda revisorer ska bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

med tillräcklig intern kontroll och styrning samt att styrelsen har upprättat rättvisande 

räkenskaperna. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att ge revisorn underlag för uttalanden i den enligt Lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser föreskrivna granskningsrapporten genom 

att svara på om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är 

rättvisande. Granskningen avser styrelsen för Samordningsförbundet Västra Östergötland. 

 

 

 

Revisionsfrågor 

• Är räkenskaperna rättvisande?  

• Har styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

• Har styrelsen bedrivit en tillfredställande intern kontroll och styrning? 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgör utgångspunkt för granskningsmålen och är de 

bedömningsgrunder som revisorernas granskning mäter och bedömer vilka resultat 

verksamheten ska nå upp till. Vår bedömning har utgått från: 

• Kommunallagen. 

• Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

• Lag om Kommunal bokföring och redovisning (2018:597). 

• Normering från Rådet för Kommunal Redovisning. 

• Aktuella styrdokument för förbundet. 

Genomförande 

Granskningen har utförts genom inhämtning och granskning av styrande dokument, 

protokoll, delårs- och årsrapporter, intervjuer samt inhämtning av skriftliga svar på frågor.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har 

även kvalitetssäkrats av förbundschefen.  

1. Inledning 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 

redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

 

Är räkenskaper rättvisande? 

2.1    Är räkenskaper rättvisande? 

Vi har bedömt att verksamhetens intäkter, kostnader, kassa/bank, kortfristiga fordringar och 

skulder är de mest väsentliga posterna. Vi har valt att substansgranska dessa poster. 

Verifikationer har gåtts igenom samt bankkonto har stämts av mot utdrag från bank. Vi har 

även sett på attester av verifikationer samt stämt av löner mot anställningsavtal. Vi har 

även verifierat att det för utbetalningar i bank krävs dualitet. 

Årsredovisningen bedöms vara upprättad enligt det regelverk som finns, dvs. lagen om 

kommunal bokföring och redovisning samt RKRs rekommendationer. 

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande. Vi har granskat förbundets 

resultaträkning och balansräkning och inte funnit något att anmärka emot. 

Har styrelsen bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

Förbundsordningen 

På förbundets hemsida presenteras förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra 

Östergötland. Vi noterar att förbundsordningen är antagen inför förbundets bildandet 2015. 

Av förordningen framgår att förbundet består av 4 parter och 8 medlemmar: Region 

Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Boxholms, Mjölby, Motala, 

Vadstena och Ödeshögs kommuner. 

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att inom det geografiska området för 

medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i 

syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

Målsättning 

De övergripande verksamhetsmålen för Samordningsförbundet Västra Östergötland 

beskrivs i förbundets verksamhetsplan och gäller för perioden 2020-2022. Förbundet har 

konkretiserat den övergripande målet med finansiell samordning i två verksamhetsmål, ett 

på samhällsnivå och ett på individnivå samt två finansiella mål. 

Verksamhetsmål 

Syfte med verksamhetsmål på samhällsnivå är enligt förbundet att de strukturövergripande 

insatserna förväntas utveckla samverkan mellan medlemmarna samt generera ny kunskap 

och bidra till metod och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Målet är att finansiera 

insatser som bidrar till att utveckla medlemmarnas arbete inom rehabiliteringsområdet. 

Förväntat slutresultat/effekt är att insatserna ska bidra till kompetens- och metodutveckling i 

ordinarie verksamhet. Målbeskrivningen anger dock inte målvärdet och inte heller hur 

måluppfyllelsen av verksamhetsmål på samhällsnivå ska mätas och bedömas.  

Syfte med verksamhetsmål på individnivå är enligt förbundet att deltagare genom 

insatserna på individnivå får bättre förutsättningar att nå egen försörjning. Målet och 

förväntad resultat är att minst 50 % av deltagarna efter avslutad insats ska ha förbättrat 

sina förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete. 

Finansiella mål 

Utöver verksamhetsmålen anger förbundets verksamhetsplan även två finansiella mål för 

verksamheten: 1) Verksamhetens kostnader ska inte överstiga intäkterna (ink. egna medel) 

samt 2) verksamheten ska utifrån aktuellt budgetläge bedrivas med god ekonomisk 

hushållning. 

 

2. Granskningsresultat 
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Organisation 

Samordningsförbundet Västra Östergötland leds av en styrelse bestående av åtta 

ledamöter och åtta ersättare med representation från alla medlemmar. På styrelsens 

uppdrag har en förbundsansvarig det övergripande verksamhetsansvaret.  

En chefsgrupp med representation från alla medlemmar utgör organisatorisk länk mellan 

förbundet och ordinarie verksamhet. 

Ekonomi 
Finansieringen av förbundets verksamhet sker genom en årlig insats från medlemmarna. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar tillsammans med hälften av medlen, 

Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Årets 

tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 13,4 mnkr. I samband med beslut om 

bokslut för 2020, utökades budgeten för 2021 med 1,5 mnkr, vilket innebär att budgetramen 

för 2021 var 14,9 mnkr. 

Av årsredovisningen 2021 framgår att förbundets totala intäkter uppgick till 13,5 mnkr och 

totala nettokostnad för till 12,5 mnkr.  

Förbundet redovisar ett positiv resultat om ca 1 mnkr för verksamhetsår 2021. Tillsammans 

med balanserat eget kapital uppgår förbundets eget kapital per 31/12 2021 till 6,4 mnkr, 

vilket motsvarar 47% av verksamhetens intäkter för 2021.  

Antal deltagare som under 2021 deltagit i förbundets strukturövergripande insatserna, 

uppgår till 1559. Det strukturövergripande arbetet under 2021 har till stor del fått 

genomföras digitalt. Totalt har 334 individer fått insatser på individnivå under 2021, varav 

46% kvinnor och 54% män. Ca hälften av deltagarna ännu inte fyllt 30 år.  

Utöver de 334 deltagarna, har 81 möten registrerats på SIP-insatsen och 253 kontakter på 

insatsen Förstegskoordinator.  

Ett förbund ska enligt KL stämma av balansresultatet och redovisa detta i 

förvaltningsberättelsen. Ev negativa resultat ska återställas inom 3 år. Förbundet redovisar 

en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Det finansiella målet att 

ekonomin ska vara i balans är uppfyllt då verksamheten visar överskott. 

 

Eget kapital 

Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så 

ska varje förbund ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget kapital 

menar Nationella rådet är 20 % av en medelstilldelning på mellan 0-7 mkr plus 15 % på 

belopp därutöver på medelstilldelning mellan 7,1-15 mkr samt ytterligare 10% på 

medelstilldelning överstigande 15 mkr. 

Samordningsförbundet Västra Östergötland redovisar ett eget kapital om 6,4 mnkr. De 

totala intäkterna för 2021 uppgår till 13,5 mnkr. Dvs relationen mellan intäkter och eget 

kapital blir 47,5 % vilket är över vad riktlinjen föreslår. 

Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till 

ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Vi 

bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning. 

Vi rekommenderar att samordningsförbundet under 2022 arbetar för att minska det egna 

kapitalets storlek. Detta genom att använda de medel som erhållits till verksamhet som är 

inom förbundets verksamhetsidé. 

Målgrupp och insatser 

Samordningsförbundet Västra Östergötland arbetar med flera olika målgrupper som är i 

behov av samordnad rehabilitering, såsom unga vuxna i åldern 16–30 år med offentlig 

försörjning, Personer med psykisk ohälsa i åldern 16–64 år, långtidssjukskrivna i åldern 16–

64 år samt utrikes födda i åldern 16–64 år. 

I aktuell verksamhetsplan lyfts tre inriktningar fram som viktiga (på individnivå). Utifrån 

dessa tre inriktningar, prioriteras insatsformer.  

Samordningsförbundet Västra Östergötland erbjuder 14 individinriktade och 2 

strukturövergripande insatser. På individnivå erbjuds förebyggande, förberedande, rehab 

mot arbete/utbildning, kartläggning av individer samt övriga insatser. På 

strukturövergripande nivån erbjud utbildning till personal samt dialog & kommunikation. 

Av förbundets verksamhetsplan framgår att förbundet avsätter 73% av budgetram för 

individinriktade insatser, 20% för strukturövergripande insatser 20% samt 7% för 

administration. 
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Antal deltagare som under 2021 deltagit i förbundets strukturövergripande insatserna, 

uppgår till 1559. Det strukturövergripande arbetet under 2021 har till stor del fått 

genomföras digitalt. Totalt har 334 individer fått insatser på individnivå under 2021, varav 

46% kvinnor och 54% män. Ca hälften av deltagarna ännu inte fyllt 30 år.  

Utöver de 334 deltagarna, har 81 möten registrerats på SIP-insatsen och 253 kontakter på 

insatsen Förstegskoordinator.  

Har styrelsen bedrivit en tillfredställande intern kontroll och styrning? 

Uppföljning 

Av verksamhetsplanen 2020-2022 framgår att uppföljningen av insatser görs genom olika 

kanaler; dels genom förbundets chefsgrupp och nätverket västra, dels genom SUS och 

med hjälp av NNS indikatorer. Vid behov kan det även bli aktuellt att avsätta medel för 

externa utvärderingar eller motsvarande. Vidare, följs förbundets insatser även upp genom 

nätverket västra som samlar de medarbetare som arbetar i eller i anslutning till de 

förbundsfinansierade insatserna.  

Utöver ovannämnda genomför förbundet självskattningsenkät för två insatser; ISA och 

digitaliseringscenter vid två tillfällen, en under pågående insats (oktober) och vid avslut av 

insats, utförs för två insatser; ISA och digitaliseringscenter.  

Individinriktade insatser 

Enligt årsredovisningen är det sammanlagda antalet registreringar på individnivå något 

under budgeterad nivå för 2021. Det är framförallt SIP-insatsen och insatsen 

Förstegskoordinator som inte når budgeterad nivå. Pga. pandemiläget och organisatoriska 

förändringar hos medlemmarna har dessa insatser pausades under del av året. 

De individinriktade insatserna (mät i antal deltagare) har dock överträffat de budgeterad för 

2021.Antalet deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande 

uppgår till 41 %, vilket är något lägre än målet på 50%. Sett till rådande omständigheter, 

bedömer styrelsen att målet är uppfyllt för 2021. Räknat i antal deltagare är det fler 

personer som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande 2021 jämfört med 

2020.  

 

 

Strukturövergripande insatser 

De strukturövergripande insatserna avser arbetet i Nätverket västra, förbundets 

kompetenshöjande insatser samt verksamhets- och metodutveckling. Resultatet mäts i 

antal deltagande personer.  

Styrelsen har identifierat tre utvecklingsområden kopplat till strukturövergripande insatser. 

Ett av dessa är att förbundet fortsätter med att arbeta för att öka medlemmarnas delaktighet 

och engagemang i Samordningsförbundet, framförallt när det kommer till medlemsråden 

och medlemmarnas delaktighet i den långsiktiga utvecklingen av förbundets verksamhet. 

Återapportering  

Förbundsstyrelsen har tagit del av förbundets verksamhet och ekonomi genom 

delårsrapport och årsredovisningen. Vidare, av de underlag vi tagit del noteras att 

uppföljningen och diskussioner har även skett i samband med samtliga ordinarie 

sammanträden. (9 sammanträden under 2021).  

Vidare, diskuteras och redovisas förbundets verksamhet och ekonomi även vid 

presidiemötena som genomförs en gång per månad samt i samband med lunch till lunch-

konferens som genomförs med hela styrelsen. 

Information och återrapportering till styrelsen och medlemmarna har även skett genom 

chefsgruppsmöte (5 ggr per år) samt medlemsråd (2 ggr per år). 

Intern kontroll  

Vi har tagit del av förbundets internkontrollplan. Planen innehåller de delar som en intern 

kontrollplan bör innehålla, dvs. risker, kontrollmoment, uppföljning, etc. Vidare visar vår 

genomgång av styrelsens sammanträdesprotokoll under 2021 att styrelse i samband med 

varje sammanträde följer upp internkontrollplanen. 
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-06-14 
 
 
   
Diarienummer  Ärende Avsändare 
 
2022/202 000 Begäran om yttrande gällande Transportstyrelsen 
 försök med längre fordonståg 
 
2022/218 308 Remiss för ansökan om tävling  Länsstyrelsen Östergötland 
 på väg – Stenbocksturen 2022 den  
 2 oktober 
 
4/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 Trafikföreskrift 
 
5/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
6/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
7/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
8/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
9/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
10/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
 
11/2022 Bekräftelse av dispens från lokal Trafikavdelningen 
 trafikföreskrift 
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-06-14 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-06-14 
 

Diarienummer Ärende Avsändare 

2022/200 040  Beslut i delegationsärende –   Ekonomienheten 
Kundfordringar inom Barn- och  
utbildningsverksamheter 

 

2022/215 049 Skrivelse från Famna och Fremia om   Fremia 
IOP som modell för samverkan med  
civilsamhället och idéburen sektor i  
mottagandet av flyktingar från Ukraina 

2022/211 009 Minnesanteckningar ANDTS-rådet den Länsstyrelsen Östergötland 
12 maj 

 

2022/213 119 Val 2022 kontakt med Polismyndigheten Mjölby kommun 
i ärenden som avser polisanmälningar 
för förtroendevalda inom kommuner och  
regioner 

2022/201 106 Protokoll Smånet  Smånet Aktiebolag 

 

2022/208 010 Meddelande 8/2022 – Sammanträdes-  Sveriges kommuner och 
plan för Sveriges kommuner och   Regioner 
Regioner 2023 

2022/207 104 Beslut om ny ledamot i Boxholms  Länsstyrelsen Östergötland 
kommun 

 

2022/173 106 Medborgarlöfte i Boxholms kommun  Polisen 
2022/2023 

 

2022/181 609 Ansökan till Carl Tryggers stipendie-  Fritidsgården i Boxholm 
stiftelse – Boxholms kommun, Fritidsgård 
skolavslutningsresa till Liseberg 

 

2022/172 042 Räddningstjänsten Östra Götaland -   Räddningstjänsten Östra 
Årsredovisning 2021  Götaland 
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2022/180 042 Expediering av FF 2022-04-08 § 2  Kommunalförbundet 
Årsredovisning 2021  Sydarkivera 

 

2022/169 000 Arbete med fördelningsantal till   Linköpings kommun 
kommuner med anledning av  
kriget i Ukraina 

 

2022/203 042 Folkungaland och budgetönskemål  Folkungaland  
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-06-14 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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