
BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum

2022-09-27

Plats och tid

Beslutande

Komrnunkontoret,  KS-salen,  tisdag  2022-09-27,  kl. 08:30-12:00

Claes  Sjökvist  (S),  ordförande

Stefan  Andersson  (M)

Gunnar  Malgeryd  (C)

Arne  Karlsson  (S)

Helena  Stålhandske  (S)

Sune  Blom  (C)

Hans  Sjögren  (S)

Åke  Karlsson  (M)

Ida  Lyckbåge  (S)

Övriga  deltagande

Utses att justera

Justeögens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare

Ordf'örande

Justerande

Åke  Sandberg  (M)

Linda  Harnmarström,  kommundirektör

Fredrik  Svaton,  sekreterare

Jan-Erik  Fors6n,  vice  räddningschef,  Fg 147

FredrikNoaksson,  VD, AB Boxholmsteknik,  Ffi 148-149
Dennis  Allvin,  VA-/Avfallschef,  AB  Boxholmsteknik,  Fg 148

Carin  Petersson,  ekonomichef,  e) 151-152

Helena  Stålhandske

Komrnunkontoret.  2022-10-03,  kl. 16:00

Fredrjk  Svaton
'C'  il

Helena  Ståföand!kei

Pgagrafer 147-162

ANSLAG/BEVIS

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har tillkäru'iagivits  genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum  för
anslagsuppsättande

Ft5rvaringsp1ats

för  protokollet

Underskrift

Kornmunstyrelsen

2022-09-27

2022-10-04

Kornmunkontoret

Fredrik  Svaton

Datum  för
anslags nedtagande 2022-10-27

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Innehållsförteckning

Ärende

fi 147 Mjölby  och Boxholms komrnuns hand-
lingsprogram  enligt  Lag  (2003:778)  om

skydd  mot  olyckor

F3 148 Information angående sluttäckning deponi
83 149 Reservkraft Boxholms kornmun
Ffi 150 Detaljplan Åsbo 2:1 del av - antagande
Fg 151  Godkännande  av delårsrapport  per  2022-

08-31  f?jr Boxholms  kornmun

Ffi 152 Avrapportering av deltagande i SKR-pro-
jekt  - Ny  budgetmodell  (resursfördelning

baserat  på prislappar)

F3 153 0vergripande mål och visioner för Box-
holms  kommun

Ffi 154 Distansarbetspolicy
fi 155 Motion - skapa järnställda mötesplatser för

alla  batn  och  unga  i Boxholms  kornmun

Fg 156  Avsiktsförklaring  rörande  omställningen

till  Nära  vård

fl 157 Nypolitiskorganisationförmiljönämnden
F3 158 Revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen

Boxholms Bruksmuseum samt bevi5ande
av ansvarsfrihet

fi 159 Delgivningar Kornrnunstyrelsen 2022
Ffi 160 DelegationsbeslutKornmunstyrelsen2022
Ffi 161 RapporterKornmunstyrelsen2022
F:3 162 0wigt  Kornrnunstyrelsen 2022

Dnr

KS  2022/306  179

KS  2022/307  455

KS2022/311  163

KS  2022/305  214

KS  2022/309  040

KS  2022/308  040

KS  2022/291  101

KS  2021/320  009

KS  2021/325  332

KS  2022/255  106

KS  2022/271  104

KS  2022/279  107

KS  2022/8  009

KS  2022/6  009

KS  2022/7  009

KS  2022/9  009

Sida

3-4

5

6-7

8

9 - 10

1l

12 - 13

14-15

16 - 17

18 - 19

20 - 21

22

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks  e) I47 Dnr  KS  2022/306  179

Mjölby  och  Boxholms  kommuns  handlingsprogram  enligt  Lag

(2003:778)  om  skydd  mot  olyckor

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Lagen  om  skydd  mot  olyckor  (LSO)  anger  att  en kornmun  ska  ha ett  handlingspro-

gram  för  förebyggande  verksamhet  och  för  räddningstjänst.  Den  I januari  2021

trädde  lagändringar  i LSO  i kraft.  I sarnband  med  detta  beslutade  Myndigheten  för

sarnhällsskydd  och  beredskaps  (MSB)  om  nya  föreskrifter  och  allmänna  råd  om  inne-

håll  och  s'fö*turikomrnunens  handlingsprogram  för  förebyggande  verksamhet  och

räddningstjänst  (MSBFS  2021  :1). Utifrån  dessa  förändringar  har  Räddningstjänsten

Mjölby/Boxholm  skapat  ett nytt  gemensamt  handlingsprogram  enligt  lag  (2003:778)

om  skydd  mot  olyckor  (LSO)  för  Mjölby  och  Boxholms  kornmun.

Räddningstjänsten  har  utifrån  den  tidigare  handlingsplanen  för  Trygghet  och  säkerhet

2019-2022,  delplan  Räddningstjänst  2019-2022  samt  förändringar  iriskbild  och  sta-

tistik,  samarbetat  med  trygg-  och  säkerhetsenheten  i arbetet  med  att  ta frarn  förslag

till  ett  nytt  handlingsprogram  för  skydd  mot  olyckor  2022.

Förvaltningens  ståndpunkt

Prograrnmet  föreslås  ersätta  tidigare  handlingsplaner  och  behandlar  både  förebyg-

gande  och  operativa  uppgifter  inom  räddningstjänstens  ansvarsornråde.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  handlingsprogram  enligt  lag  (2003:778)  om skydd  mot  olyckor  (LSO)

för  Mjölby  och  Boxholms  kornmun.

Beslutsunderlag

Mjölby  och  Boxholms  kornmuns  handlingsprogram  enligt  Lag  (2003:778)  om  skydd

mot  olyckor

Samråd

Internt  som  ett  externt  samråd  har  skett  gällande  Mjölby  och  Boxholms  kornmuns

handlingsprogram  för  förebyggande  verksamhet  och  räddningstjänst  enligt  lag

(2003:778)  om  skydd  mot  olyckor.  Tiden  för  sarnråd  pågick  t.o.m.  2022-09-09.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Bilaga

- MjöIby  och  BoxhoIms  kommuns  handlingsprogram  enligt  Lag  (2003:778)  om

skydd  mot  olyckor

- Samrnanfattning  yttranden

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  handlingsprogram  enligt  lag  (2003:778)  om  skydd  mot  olyckor  (LSO)

för  Mjölby  och  Boxholms  kornmun.

Beslut  till:

Vice  räddningschef

Komrnundirektör

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-09-27

Ks fi 148 Dnr  KS 2022/307  455

Information  angående  sluttäckning  deponi

VD  Fredrik  Noaksson  sarnt VA/Avfallschef  Dennis  Allvin  från  AB  Boxholmsteknik
informerar  om  sluttäckning  deponi.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  deI av informationen

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks  e) 149 DnrKS2022/3I1  163

Reservkraft  Boxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

I Boxholms  kornmun  finns  behov  av att  investera  i en reservkraftsan1äggning  och  AB

Boxholmshus  har  projekterat  för  att  en permanent  anläggning  byggs  vid  Bjursdalens

kök.  Alla  belopp  nedan  är exkl  moms.

AB  Boxholmshus  har  tillsammans  med  extern  firma  arbetat  med  att  ta frarn  besluts-

underlag  för  att  kunna  investera  i en reservkraftsan1äggning  men  även  tagit  frarn  en

kalkyl,  En  inventering  har  skett  av vilka  behov  vi  har för  att  säkra  kraftförsörjningen

vid  köket  i Bjursdalen  dvs att försörja  tillagningskök  vid  energibortfall.

AB  Boxholmshus  ser även  att  det  fii'ins  behov  av värmeförsörjning  för  att säkra

värme  i lokalerna  den  kalla  årstiden.  Det  kan  förhoppningsvis  ske genom  ett sidopro-

jekt med lokala f3ärrvärmeleverantören Adven (särskilt projekt).

Kalkylen  som  upprättats  påverkas  av rådande  tider  då priset  fluktuerar  beroende  på

marknadsläget,  vi  ser även  att  det  är långa  leveranstider  på den  här  typen  av utrust-

ning  vilket  kan  medföra  att  investeringsbeloppet  blir  högre  vid  upphandling.

Investeringsbelopp  beräknas  uppgå  till  3 mkr  där  AB  Boxholmshus  eventuellt  kan

vara  med  och  ta del  av årlig  driftskostnad.  Anläggningen  kan  användas  för  att  för-

sörja  värmecentral  (purnpar).

Anläggningen  behöver  månatliga  tillsyner  och  underhåll  med  driftspersonal.  Det  fö-

reslås  att  AB  Boxholmshus  som  fastighetsägare,  markägare  står  för  investering  och

hyresgäst  Boxholm  kommun  för  hyresjustering  med  c:a  285  tkr/år  (fastslås  vid  ge-

nomförd  investering).

Förvaltningens  ståndpunkt

Boxholms  komrnun  har  behov  av reservkraftsanläggning  för  att  skapa  en beredskap

vid  strömbortfall.  Detta  är särskilt  angeläget  beroende  på rådande  omvärld.  Tillag-

ningsköket  är en kritisk  verksamhet  som  behöver  säkerställas.  Även  en fungerande

värmecentral  är viktig.  Leveranstiden  är lång  och  detta  kräver  god  fratnförhållning.

Finansiering

Hyresavtal  med  AB  Boxholmshus  2023,  hyresjustering  ca 285  tkr  per  år.

Fönraltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  att upphandling  av reservkraftsan1äggning  genomförs  av AB  Box-

holmshus.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Beslutsunderlag

Arendeberedning  AB  Boxholmshus

VD  AB  Boxholmshus,  Fredrik  Noaksson,  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  att  upphandling  av reservkraftsanföggning  genomförs  av

AB  Boxholmshus.

Beslut  till:

VD,  AJ3 Boxholmshus

Kornmundirektör

Alct

Justerare

i4('25
Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 150 Dnr KS 2022/305 214

Detaljplan  Åsbo  2:1 del  av  - antagande

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

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

banan.

Syftet  med  detaljplanen  % att  möjliggöra  avstyckning  från  stamfastigheten.

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

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

Antagandehandlingen  finns  framtagen.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (Shbn Ffi 10I, 2022-09-13) att godkänna an-
tagandehandlingen  och detaljplanen  och  föreslå  kommunfullrnäktige  att anta  detalj-

planen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att ärendet  bör  beslutas  enligt  samhä1lsbyggnadsnämn-

dens  förslag.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  detaljplanen.

Beslutsunderlag

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden (Shbn F3 101, 2022-09-13)
Antagandehandling.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  detaljplanen.

Beslut  till:

Samhällsbyggnadschef

Akt

Justerare

C-C"  ;;J(l,%
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-09-27

Ks F3 151 Dnr  KS  2022/309  040

Godkännande  av  delårsrapport  per  2022-08-31  för  Boxholms

kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Delårsbokslutet  för  år januari-augusti  2022  med  tillhörande  helårsbedömning  och

delårsrapport  är nu  klar.  Delårsbokslut  och  delårsrapport  kornmer  att granskas  av

sakkunniga  revisorer  i slutet  av vecka  38 vilket  innebär  att den  ännu  inte  är helt  slut-

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

delårsrapport  kunna  läggas  fram.

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

serad  budget.  För  samrna  period  2021 var  resultatet  7 437  tkr,  dvs en försärnring  från

föregående  år med  1170  tkr.  Viktigt  är att  kornma  ihåg  att delårsresultaten  innehål-

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

förbättrar  resultatet  kraftigt.  Upplösningen  av semesterlöneskulden  uppgår  till  6 783

tkr  något  som  innebär  att kornmiu'ien,  rensat  för  semesterlöneskulden,  efter  åtta  må-

nader  har  en negativ  budgetavvikelse.

Förvaltningatna  redovisar  tillsarnmans  en negativ  budgetavvikelse  på minus  15 027

tkr,  medan  finansförvaltningen  har  ett överskott  på 17 914  tkr  (inkl  semesterlönes-

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

sarnheten  IFO  där  kostnaderna  för  placeringar  och  försörjningsstöd  överstiger  budge-

ten.

I samband  med  delårsbokslutet  har  en helårsbedömning  gjorts.  Helårsbedömningen

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

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

poni  innehåller  helårsbedömningen  en ytterligare  delavsättning  på  4 000  tkr,  vilken

inte  fanns  med  i budgeten.

Förvaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Påverkas  ej

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

delårsrapport.

Justerare

Cj:

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Beslutsunderlag

Bilaga  l:  Delårsrapport  2022-08  Boxholms  kommun

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar  flireslå  kommunfullmäktige  besluta

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

delårsrapport.

Beslut  till:

Ekonomichef

Kornmundirektör

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-09-27

Ks fi I52 Dnr  KS  2022/308  040

Avrapportering  av deltagande  i SKR-projekt  - Ny  budgetmodell  (re-

sursfördelning  baserat  på prislappar)

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Boxholms  kommun  är i behov  av en mer  effektiv  och  transparent  budgetmodell.

Boxholms  kornmun  har  stora  ekonomiska  utmaningar  frarnåt  med  hänsyn  tagen  till

den  demografiska  utvecklingen  och  har  behov  av att utveckla  såväl  planering  som

analys  av verksarnheterna.  Resursfördelning  baserad  på prislappar  har  införts  i ett  an-

tal  kornmuner  med  gott  resultat,  framförallt  i dialogen  mellan  politiker  och  förvalt-

ningschefer.  Därför  beslutade  KS  den 14  juni  2022  att  Boxholms  kommun  skulle

delta  i SKR-projektet.

Bilaga  1-  presentation  av budgetmodellen  och  projektupplägget  baserad  på prislap-

par  (Bifogade  underlag  är en uppdatering  och  awapportering  av projektet.)

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  del  av avrapporteringen.

Justerare Utdragsbestyrkande

'I1



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Satnmanträdesdatum

2022-09-27

Ks  e) I53 Dnr  KS  2022/291  101

Overgripande  mål  och  visioner  för  Boxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Overgripande  mål-  och  visioner  för  Boxholms  komrnun  har  fratnarbetats  tillsammans

med  tjänstemän  och  politiska  företrädare  på särskilda  dagar  under  2022.  Det  har  varit

en process  med  workshops  och  redovisningar  tillsammans  med  konsult.  Vision,  vi-

sionsmål  och  fokusornråden  har  tagits  fram  av politiska  företrädare.  Öwiga  delar  har

tagits  fram  av politiska  företrädare  och  tjänstemän  tillsammans.  Arbetet  har  samrnan-

ställts  i förslag  tilI  övergripande  mål  och  visioner.

Förvaltningens  ståndpunkt

Boxholms  komrnun  är i behov  av nya  övergripande  mål-  och  visioner  för  kornrnunen.

Dessa  skall  sedan  vara  en grund  för  fortsatt  arbete  genom  att övergripande  mål-  och

visioner  bryts  ned  till  stödjande  mål  på  respektive  nämnd/förvaltning.

Implementering  av nya  övergripande  mål-  och  visioner,  exempelvis  startdatum,  hur

nuvarande  mål  påverkas,  mätetal  etc. bör  behandlas  i en ytterligare  beredning  av led-

ningsgruppen.  Inför  att  ledningsgruppen  hanterar  dessa  behövs  ett  ställningstagande

från  KS-AU.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att ställa  sig bakom  f'örslag  till  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms  kom-

mun.

Beslutsunderlag

Förslag  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms  kommun.

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta

att  ställa  sig  bakom  förslag  till  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms

komrnun.

Kornmundirektör  Linda  Harnmarström  föredrar  ärendet.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ställa  sig  bakom  förslag  till  övergripande  mål  och  visioner  för  Boxholms

komrnun.

Beslut  till:

Kommundirektör

Akt

Justerare

CS 8C.S
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 154

Distansarbetspolicy

Dnr  KS  2021/320  009

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Coronapandemin  har  påskyndat  den  digitala  utvecklingen  och  nya  digitala  arbetslös-

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

talt  i möten.  utbildningar  och  konferenser  sarnt  utföra  arbete  på annan  plats  än ordi-

narie  arbetsplats.  För  många  komrnuner  och  företag  gäller  det  nu att  ställa  om  och

fö5a med trenden och utvecklingen av nya arbetssätt. Boxholms kommun vill  ta till-
vara  förändrade  digitala  och  flexibla  arbetssätt  eftersom  de bidrar  till  ett  hållbart  ar-

betsliv  och  sarnhälle,  dessutom  utvecklas  vår  attraktivitet  som  arbetsgivare.

Policyn  med  riktlinjer  presenterar  två  alternativ  av flexibelt  arbete;  hemarbete  och  di-

stansarbete.  Distansarbete  innebär  en mer  permanent  arbetsform  där  arbetet  utförs

mer  regelbundet  under  en längre  period.  Hemarbete  är det "nya  normala"  där  medar-

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

Båda  alternativen  kräver  överenskornmelse  mellan  ansvarig  chef  och  medarbetare.

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

som  avgör  om  och  i vilken  utsträckning  flexibelt  arbete  är möjligt.  Chefens  bevil-

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

samt  individuell  bedömning.

Ärendet  med  förslag  på  ny distansarbetspolicy  har  tidigare  behandlats  av kornrnun-

fullmäktige (2021-12-06, !S3 133) med en återremittering av ärendet med hänvisning
till  brister  i förslaget.

En  revidering  har  genomförts  och  föreslagen  ny  version  av distansarbetspolicy  är en

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

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

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

Förvaltningenq  'lf"oP'lpuJil

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

uppnå  en gemensam  syn  på  flexibelt  arbetssätt  i Boxholms  kornmun.

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

årsski:ttet  2023/2024.  En  utvärdering  bör  genomföras  i slutet  av 2023  och  därefter

fattas  ett  nytt  beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kornrnun.

Finansiering

Justerare

(, ,:fC /J:S
Utdragsbestyrkande

IÅ



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

tillföllen  i Boxholms  kornmun,

att  anta  policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje,

att  policyn  med  riktlinje  skall  gälla  frarn  till  årsskiftet  2023/2024,

att  policyn  med  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023  och  därefter  fattas  ett  nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kommun.

Beslutsunderlag

Förslag  till  policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

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

tillfällen  i Boxholms  kornrnun,

att  anta  policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje,

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

att  policyn  med  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023  och  därefter  fattas  ett  nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  iBoxholms  kornmun.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

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

tillföllen  i Boxholms  komrnun,

att  anta  policy  för  hemarbete  och  distansarbete  med  riktlinje,

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

att  policyn  med  riktlinje  skall  utvärderas  i slutet  av 2023  och  därefter  fattas  ett  nytt

beslut  kring  flexibelt  arbete  i Boxholms  kornmun.

Justerare

Beslut  till:

Förvaltningschefer

Författningssarnling

Akt

Utdragsbestyrkande

I!i



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 155 Dnr  KS 2021/325  332

Motion  - skapa  jämställda  mötesplatser  för  alla  barn  och  unga  i

Boxholms  kommun

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

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

ställda  mötesplatser  för  barn  och  unga  i Boxholms  kornmun.  Irene  Garperian  (V)  fö-

reslår  i motionen  att  komrnunen  inspekterar  lekplatser  och  skolgårdar  med  folais  på

järnställdhet,  tillgänglighet,  inkludering  och  att dessa  rustas  upp  för  att  alla  ska  kunna

inkluderas  och  vara  delaktiga  i leken.

Förvaltningens  ståndpunkt

Yttrande  har  inhärntats  från  Sarnhällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson  som  anger  att

omfattande  arbete  har  genomförts  med  ny-,  om-  och  tiIlbyggnad  av lekplatserikom-

munen.  Vidare  anges  att  besiktningar  av lekplatser  sker  med  jämna  intervaller,  senast

år 2020,  för  att säkerställa  lekplatsernas  funktion  och  säkerhet.

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

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

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

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

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

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

ringen.

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

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

holm  är lämplig  att  anpassa.  Motionen  föreslår  dock  att sarntliga  lekparker  och  skol-

gårdar  i kotnmunen  rustas  upp  f?jr  att  möta  behovet  och  tyvärr  ser förvaltningen  att

detta  ej är ekonomiskt  realistiskt.  Därmed  föreslår  förvaltningen  att  motionen  avslås.

Förvaltningen  gör  qvm  bedömningen  att  de ekonomiska  förutsättningarna  år 2023

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

att  förutsättningarna  finns.  Att  satnhä11sbyggnadsförva1tningen  hanterar  planeringen

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

de lämpliga  bidrag  som  finns.

Finansiering

Justerare

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  motionen.

Utdragsbestyrkande

It"i



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Beslutsunderlag

Motion

Yttrande  Samhällsbyggnadschef

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  avslå  motionen.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  avslå  motionen.

Beslut  till:

Irene  Garperian

Samhällsbyggnadschef

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks (fi 156 Dnr  KS  2022/255  106

Avsiktsförklaring  rörande  omställningen  till  Nära  vård

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Region  Ostergötland  har  tillsammans  med  länets  13 kommuner  gjort  en gemensam

avsiktsförklaring  kring  omställningen  till  Nära  vård  d=  man  :förtydligar  att  detta  är

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

righeter  med  bemanning  och  möjligheter  att följa  den  medicintekniska  utvecklingen

sammanfattas,  samt  förändrade  krav  utifrån  bland  annat  digitalisering,  tillgänglighet,

sarnverkan  och  demografi.  Avsiktsförklaringen  innehåller  en gemensam  målbild  där

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

märvårdens  roll  som  navet  iNära  vård  lyfts  fram.

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

samrna  arbetet  uppnår  målen.  Vidare  beskrivs  ett  antal  primära  åtgärdsornråden  på

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

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

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

ställa  kompetensförsörjning,  infrastruktur  och  investeringar  upp.

Social-  och  myndighetsnämnden  har  beslutat  (Som  :  65, 2022-08-15)  föreslå  kom-

munstyrelsen  besluta  att  :föreslå  komrnunfullmäktige  att ställa  sig  bakom  avsiktsför-

klaringen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Kornmunstyrelsens  förvaltning  ställer  sig positiva  till  förslaget  från  Social-  och  myn-

dighetsnämnden.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  ställa  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård.

Beslutsunderlag

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

Protokoll, social- och myndighetsnämnden (Som F3 65, 2022-08-15)

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Arbetsutskottet  beslutar  f?Sreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå

kommunfullmäktige  besluta

att  ställa  sig  bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård,

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  ställa  sig bakom  avsiktsförklaringen  rörande  omställningen  till  Nära  vård,

Beslut  till:

Social-  och  myndighetsnämnden

Region  Ostergötland

Akt

Justerare

C:"> '?(,5S,

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks  8, 157 Dnr  KS  2022/271  104

Ny  politisk  organisation  för  miljönämnden

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Miljönämnden  föreslås  ända  antalet  ledamöter  och  ersättare  från  och  med  1 januari

2023.  Beslutet  skall  vara  likalydande  från  Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög.  Att  anta-

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

FörvaItningens  ståndpunkt

Att antalet förtroendevalda ändras iMi5önämnden  enligt förslag till  beslut från
Mjölby  kornmun.

Finansiering

Fömaltningens  f?irslag  till  beslut

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

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

och  Boxholms  komrnun  och  Odeshögs  kornmun  utser  vardera  två  ordinarie  ledamö-

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

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kornmun.

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

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Mjölby  kommun, kommunfullmäktige 2022-06-14, fi 60

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  'öreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

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

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

och  Boxholms  komrnun  och  Odeshögs  kotnmun  utser  vardera  två  ordinarie  ledamö-

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

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

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

Justerare

(H'.i:) :;4(:,g

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

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

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

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

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

likalydande  beslut  i Mjölby,  Boxholm  och  Odeshög  kommun.

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

Beslut  till:

Gruppledare  partier

Författningssamlingen

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 158 Dnr  KS  2022/279  107

Revisionsberättelse  2021 för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum
samt  beviljande  av ansvarsfrihet

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  har  inlämnat  handlingar  till  Boxholms  kommun

gällande  beviljande  av ansvarsfrihet  från  kornmunful1rnäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens förslag till beslut är att bevi5a ansvarsfrihet för styrelsen.

Finansiering

Förva1thiu4iu.i  förslag  till  beslut
att  bevilja  styrelsen  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  ansvarsfrihet  för  verk-

samhetsåret  2021.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse  2021

Verksarnhetsberätte1se  2021

Resultat-  och  balansrapport  2021

Protokoll  årsmöte  2022-06-14

Arbetsutskottet  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  föreslå  kommunfull-

mäktige  besluta

att  bevilja  styrelsen  för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  ansvarsfrihet  för  verk-

samhetsåret  2021.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  bevilja  styrelsen  'för  Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum  ansvarsfrihet  för  verk-

sarnhetsåret  2021.

Beslut  till:

Stiftelsen  Boxholms  Bruksmuseum

Ekonomierföeten

Kornmundirektör

Akt

Justerare

C,&
Utdragsbestyrkande

22



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 159 Dnr  KS  2022/8  009

Delgivningar  Kommunstyrelsen  2022-09-27

Diarienurnrner

2022/290  373
M
Yttrande  nätkoncession

Energimarknads-

Inspektionen  Karlsberg

1:18  samt  Mulebo  1:21

Avsändare

Energimarknadsinspektionen

2022/302/  040 Mål-  och  driftsramar  2023-2025 Miljönämnden

2022/301  400 Information  om  halvårsuppföljning  av

miljökontorets  tillsyns-  och  kontrollplan  Miljönämnden

2022/303  0IO Sarnmanträdestider  2023 Miljönämnden

2022/287  640

ret

2022/281  174

2022/297  225

Livsmedelskontroll  - Hjortens  Förskola  Miljökonto-

Ansökan  om  egen  sotning  Räddningstjänsten

Expediering  av regeringsbeslut:

Uppdrag  att  vidta  energibesparings-

åtgärder  inom  den  statliga  förvaltningen  Enheten  för  statlig

förvaltning

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  del  av delgivningarna.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fl 160 Dnr KS 2022/6 009

Delegationsbeslut  Kommunstyrelsen  2022-09-27

Diarieniunmer

2022/300  002

ten

2017/422  455

PR3475

PR03476

Ärende Avsändare

Avskrivning  kundfordringar  B{JN  Ekonomienhe-

Avtal  - Sluttäckning  Åsbodalen  Deponi  EWGroup  AB

Parkeringstillstånd  för  rörelsehindrade  Boxholms  komrnun

Parkeringstillstånd  för  rörelsehindrade  Boxholms  komrnun

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  del  av delegationsbesluten.

Justerare

C-6

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-27

Ks fi 161 Dnr  KS  2022/7  009

Rapporter  Kommunstyrelsen  2022-09-27

Inga  rapporter.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-09-27

Ks fi 162 Dnr  KS  2022/9  009

Övrigt  Kommunstyrelsen  2022-09-27

Kommundirektör  Linda  Hamrnarström  informerar  om:

*  Rekryteringar

*  Åldreboende  2020

Skolskjutsar

Helena  Stålhandske  (S)  tar  upp  frågan  om  skolskjutsar  och  vilka  elever  som  har  möj-

lighet  att  åka  med  bussarna.

Justerare Utdragsbestyrkande


