
BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SATRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum

2022-10-25

Plats och tid

Beslutande

KS-salen,  kornrnunkontoret,  tisdag  2022-10-25,  kl.  08:30-  11.45

Claes  Sjökvist  (S)  ordförande

Arne  Karlsson  (S)

Sune  Blom  (C)

Hans  Sjögren  (S)

Åke Karlsson  (M)

Gunnar  Malgeryd  (C)

Lars-Bertil  Oskarsson  (S)  ersättare  för:  Helena  Stålhandske  (S)

Janet  Åkesson  (S)  ersättare  för:  Ida  Lyckbåge  (S)

Christian  Wallertz  (M)  ersättare  för:  Stefan  Andersson  (M)

Övriga  deltagande

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Stefan  Hallin  (SD),  insynsplats

Agneta  Fransson  (V),  insynsplats

Amra  Avdispahic,  barn-  och  utbildningschef,  Fg 163

Susanna Kullman,  socialchef, % 164
Håkan  Jonsson,  samhällsbyggnadschef,  Fg 165

Carin  Petersson,  ekonomichef,  e) 166-171

Linda  Harnmarström,  kommundirektör

Fredrik  Svaton,  sekreterare

Annie  Bergström,  förvaltningsadministratör

Sune  Blom

Kommunkontoret.  2022-10-31.  kl.  14.00

Fredrik  Svaton

Claes !5jökvist

Sune Blom

ÅNSLAG/BEVIS

Paragrafer 163-176

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har tillkäruiagivits  genom  anslag.

Organ

Sammariträdesdahim

Datum  för
anslagsuppsättande

Förvaringsplats

för  protokollet

Underskrift

Kommunstyrelsen

2022-10-25

2022-11-01

Kommunkontoret

-FF>l-'.
Fr;drik  Svaton

Dahim  för
anslags nedtagande  2022-11-24

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks F, 163 Dnr  KS 2022/340 610

Återrapportering  från  barn  och  utbildning  - oktober  2022

Barn- och utbildningschef  Amra  Avdispahic  rapporterar  om verksamheten.

C>(,

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

STRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks e) 164 Dnr  KS  2022/339  lOO

Information  från  socialförvaltningen  om ny socialtjänstlag  och
äldreomsorgslag

Socialchef Susanna Kullman informerar om ny socialtjänstlag  och äldreomsorgslag
med  mera.

('Jq

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

STRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks Ffi 165 Dnr  KS 2022/334  260

Oljecistern  på kommunal  mark

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Oljecisternen,  med reklam  för  Boxholm  Mejeri  AB  vid  rv. 32, förfaller  samt att mar-

ken behövs för  andra ändamål.  Därför  är det nödvändigt  att oljecisternen  tas bort, OI-

jecisternen  tillhör  Arla  Foods  AB  och marken  som den är belägen  på tillhör  Box-

holms  kommun.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen uppfattning är att o5ecisternen är belägen på fastigheten Karlsberg  1:9

genom en nyttjanderätt. För att Arla Foods AB skall åläggas att ta bort o5ecisternen
från kommunens  mark  måste nyttjanderätten  sägas upp.

Förvaltningens  förslag  är att kommundirektören  tilldelas  uppdraget  att säga upp  nytt-

janderätten.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  kommundirektören  får  uppdraget  att säga upp nyttjanderätten  angående oljecister-
nen belägen  på fastigheten  Karlsberg  1:9.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  kommundirektören  får uppdraget  att säga upp nyttjanderätten  angående
oljecisternen  belägen  på fastigheten  Karlsberg  1:9.

Beslut  till:

Kommundirektör

Al=t

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2022-10-25

Ks e, 166 Dnr  KS 2022/128  040

Ekonomi  i balans  - ansökan  om  statsbidrag  för  kommunala  åtgärder

för  en ekonomii  balans.

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Regeringen  avsatte  totalt  750 mnkr  som ska fördelas  under  2022-2024  för  att främja

en ekonomiibalans  och god ekonomisk  hushållning  för  kommuner  med  svag eko-

nomi.  Bidrag  ges för  omstrukturerings-  och effektiviseringsåtgärder  som syftar  till  att

anpassa  kommunens  verksamhet  till  nya  ekonomiska  förutsättningar.

Boxholm  skickade  in sin ansökan  den 30 mars  2022  efter  beslut  i kommunstyrelsen.

Ansökan  uppgick  ti1121 336 tkr  och  omfattade  sju åtgärder.

Efter  dialog  med  Kammarkollegiet  under  sommaren:

Togs  några  av åtgärderna  bort:

* Bygga  upp en arbetsmarknadsenhet  för  att reducera  kostnaderna  för  försörjnings-

stöd.

ii Förbättrad  verksamhetsanalys  och bench-marking  för  fortsatt  och  kontinuerliga  f?5r-

bättringar.

En åtgärd  lades till:

* Investeringsbidrag  som delfinansiering  för  omstrukturering  inom  äldreboende

En åtgärd  reviderades:

ii Teknikutbyggnad  inom  äldreomsorgen  för  ökade  möjligheter  till  digitalisering  (från

implementering  av wifi  som ansågs för  basalt  till  mer  digitala  lösningar)

Totalbeloppet  för  ansökan  fick  inte  ökas.

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Den  21 september  kom  beslut  från  Kammarkollegiet  att  bidrag  med  10 786  tkr  hade

beviljats  för  följande  projekt:

* Teknikutbyggnad  inom  äldreomsorgen  i enlighet  med  förslag  till  åtgärderi

kompletteringen  1400  000  kr  - angiven  besparing  527  000  kr/år  2024

* Investeringsbidrag  som  delfinansiering  f'ör  omstrukturering  inom

äldreboende  5 268  000  kr  -  angiven  besparing  500  000  kr/år  2024

* Utvecklad  matdistribution  inom  äldreomsorgen  1050  000  kr  - angiven

besparing  527  000  kr/år  2024

ii Effektivt  användande  av resurser  med  bland  annat  bemanningsplanering

3 068  000  kr  - angiven  besparing  4 032  000  kr/år  2024

Bidraget  betalas  ut i två  delar,  50%  vid  beslut  och  50%  i slutet  av 2024.  Om  åtgär-

derna  inte  genomförs  eller  får  planerad  effekt  måste  bidraget  återbetalas.

Beslutet  kan  inte  överklagas  men  det  var  möjligt  att besluta  att inte  ta emot  bidraget.

Kommundirektören  för  Boxholms  kommun  valde  att signera  mottagande  av bidraget.

Delredovisning  ska  ske i augusti  2023  och  slutredovisning  i oktober  2024  till  Kam-

markollegiet.

Förvaltningens  ståndpunkt

En struktur för projektplan och uppfö5ning genom aktivitetskoder i ekonomisystemet
kommer  att  sättas  upp.  Berörda  förvaltningschefer  kommer  att  bli  ansvariga  för  sina

respektive delprojekt. Ledningsgruppen kommer att ha kontinuerlig uppfö5ning av
aktiviteter  och  hemtagning  av effekter.

Finansiering

Finansiering  sker  genom  beviljat  statsbidrag.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  informationen  om  återrapportering  av beslut  statsbidrag  Ekonomi  i ba-

lans,

att  sätta  upp  tertialuppföljning  av projektplan,  aktiviteter  och  effekter  i KS  årshjul.

Beslutsunderlag

Bilaga  l:  Signerat  beslut  Boxholms  kommun  3319-2022  delvis  bifall.

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  informationen  om återrapportering  av beslut  statsbidrag  Ekonomi  i

balans,

att sätta upp tertia1uppfö5ning av projektplan, aktiviteter och effekter i KS årshjul.

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Justerare

C,6

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks fl 167 Dnr  KS 2022/342  040

Uppföljning  av månadsrapporter  personalkostnader  per  2022-09-30

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Bifogat  finns  personalkostnadsuppföljning  av utfall  jämfört  med budget  för  perioden

januari-september  2022  för  respektive  förvaltning  samt  finansieringen.  Personalkost-

nadsuppföljningen  omfattar  fönekostnader  inklusive  arbetsgivaravgi'fter  och  pen-

sionsavsättningar.

Totalt  uppgår  personalkostnaderna  för  jan-september  2022  till  191 365 tkr,  vilket  är

2,2%  högre  än periodiserad  budget.  Jämfört  med  samma  period  föregående  år är lö-

nekostnaden  4,7%  högre.  Om enbart  verksamheterna  inkluderas  är avvikelsen  gente-

mot  budget  -4,6%  och föregående  år -5%.

Personalkostnaderna  inkluderar  resurser  som avsatts  för  flyktingmottagandet  med

729 tkr  samt  extratjänster  som tillsattes  i slutet  av 2021 med 1213  tkr  och som  till

80%  finansieras  av Arbetsförtnedlingen  (de som innehar  dessa extratjänster  uppbar

tidigare  försörjningsstöd).  Aven  inom  Aldreomsorgen  har personalkostnader  ökat  för

att kunna  ta del av satsningar  och stimulansmedel,  vilket  påverkar  personalkostna-

derna  med  2109  tkr.  Total  påverkan  4 265 tkr.

Exkluderas  dessa poster  med  extra  bidragsfinansiering  ligger  R5nekostnaden  2,2%

över  budget  för  verksamheterna  (exkl  finansieringen)  och 0,8 % över  samma  period

2021.

Utmaningen  ur förstås  att säkra  att den extra  personalkostnaden  inte  går in i ordinarie

finansierad  verksamhet.

Förvaltningens  ståndpunkt

Lönekostnaderna  har för  perioden  januari  till  september  2022  börjat  överstiga  den

budgeterade  ramen  vilket  sätter  press  på det ekonomiska  resultatet.  Del  av lönekost-

nadsökningen  "tas  hem"  genom  olika  bidrag,  men  det framgår  att några  verksamhe-

ter inte  lyckas  uppnå  budgetplanen.  De förvaltningar  som har störst  avvikelser  är

Grundskolan  som hade en plan  för  att ta bort  vissa  tjänster,  Äldreomsorgen  som dels

har  hög  belastning  på SABO,  dels haft  hög inskolningskostnader  för  semestervikarier

men  även utökningar  som möts  av riktade  statsbidrag.  Aven  kommunledningskonto-

ret har ökade  kostnader  där dock  drygt  2/3 av avvikelsen  ska finansieras  av bidrag

från  Arbetsförmedlingen.

Finansiering

Justerare Utdragsbestyrluinde
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  informationen  om  månadsrapportering  lönekostnader  januari-septem-

ber  2022.

Beslutsunderlag

Tabell  - Personalkostnader  per  jan-september  2022.

Personalkostnadsrapportering  per  ansvar  jan-september  2022

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  informationen  om  månadsrapportering  lönekostnader

januari-september  2022.

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks Fg 168 Dnr  KS 2022/338  040

Budgetberedning  2023  - KS

Ekonomichef  Carin  Petersson  är föredragande

Kommunstyrelsen  godkände  ijuni  2022  preliminära  budgetramar  för  2023 som base-

rades på budgetramar  2022,  vissa  injusteringar  och uppräkning  med  PKV-index  från

juni.  Nu  har en investeringsbudget  tagits  fram  och  uppdateringar  har  skett  av  förut-

sättningar  och skatteprognos.

Verksamheternas  detaljbudgetar  är ännu  inte  helt  klara  utan behöver  mer  analys  in-

nan en slutlig  budget  kan  presenteras  vid  kommunstyrelsen  den 22 november.

Fortsatt  analys  och  budgetarbete  görs  av budgetberedning  och  verksamhetschefer  en-

ligt  bifogad  tidplan  gällande  budget  2023,  plan  2024-2025.

Beslutsunderlag

Bilaga  l:  Tidplan  Budget  2023 och  plan  2024-2025

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks :  169 Dnr  KS 2022/343  040

Regelverk  för  representation,  gåvor  och  andra  förmåner  2023

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Boxholms  kommuns  regelverk  för  representation,  gavor  och andra  förmåner  antogs

av kommunfullmäktige  2019-11-11.  Regelverkets  användbarhet  har  inte  prövats  och

dess beloppsgränser  har  inte  uppdaterats  sedan dess.

Nu har en genomgång gjorts och vi har kommit fram till  fö5ande förslag på änd-
ringar  i regelverket:

l)  Höjning  av pensionsgåva  från  3%  till  max  4%  av prisbasbelopp.  Den

mycket  uppskattade  skålen  från  Rejmyre  har 2022  ett pris  på 1715  kronor  med 30%

rabatt  där  befintlig  gräns  går  vid  1449  kronor.  Kommunen  har  under  några  år lyckats

pruta  ned kostnaden  vilket  inte  längre  accepteras  aV leverantören.  Med  höjningen  aV

max-gränsen  säkrar  vi att den uppskattade  gåvan  kan  fortsätta  delas  ut till  de som

gått  i pension  och i många  fall  arbetat  många  år i kommunen.

2)  Höjd  beloppsgräns  för  fullmäktigemiddagen  till  max  500 kronor.  Kostna-

den ska föcka  livsmedels-  och personalkostnad.  Gränsen  enligt  nuvarande  regelverk

ligger  på 300 kronor  vilket  inte  efterf?51jts.

3) Blomstergåva  vid  alla  jämna  högtidsdagar  (30,  40, 50, 60 etc)  tas bort.  Det  är

svårt  för  chefer  att hålla  reda  på och blir  inte  jämlikt  i hela  kommunen.  Dessutom

kan det ifrågasättas  ur förmånsskattesynpunkt  som reglerar  att gåva  vid  högtidsdag

kan ges vid  enbart  ett tillfölle  (50 eller  60 år). Det  nya  förslaget  innebär  att från  och

med  2023  uppvaktar  kommunen  med  en blomma  vid  alla  50-årsdagar.

4)  Höjd  beloppsgräns  för  blomuppvaktning  från  200 kronor  till  300 kronor.

Priserna  har under  åren gått  upp  och  cheferna  upplever  att det är svårt  att få en bukett

med  viss  kvalitet  med  den  nuvarande  beloppsgränsen.  För  att förenkla  används  som

tidigare  samma  beloppsgtäns  för  alla  olika  typer  av blomuppvaktning.

Då Skatteverket  ännu  inte  publicerat  beloppsgränser  för  momsavdrag  2023 kommer

den kolumnen  i bilaga  2 att uppdateras  senare.  Det  beräknas  inte  påverka  de av  kom-

munen  beslutade  beloppsgränserna.  Där  beloppsgränsen  är kopplad  till  prisbasbelop-

pet  har den redan  uppdaterats  för  2023.

Förvaltningens  ståndpunkt

Regelverket  har inte  reviderats  med  prövning  av beloppsgränserna  sedan  2019,  vilket

medfört  att det inte  alltid  efterlevts,  något  som också  kommit  fram  i internkontroll-

granskningarna.  Regelverket  för  representation  och gåvor  behöver  vara  utformat  på

ett sätt att det praktiskt går att fö5a och en årlig genomgång är att rekommendera från
och med  nu.

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Finansiering

Liten  grad  av påverkan  på kommunens  totala  ekonomi.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  revideringarna  om Regelverket  för  representation,  gåvor  och andra  för-

måner  2023,

att  godkänna  att nya  beloppsgränser  för  pensionsgåva  samt  fullmäktigemiddag  an-

vänds  från  och  med  december  2022.

Beslutsunderlag

Bilaga  l:  Regelverk  för  representation,  gåvor  och andra  förmåner  2023.  Ändringar

markerade  med  gult.  Uppdateringar  som ska göras  pga Skatteverket  är markerade

med blått.

Bilaga  2: Bilaga  till  bilaga  l-  Matris  regelverk  för  representation,  gåvor  och andra

förmåner  2023.  Andringar  markerade  med  gult.

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  revideringarna  om Regelverket  för  representation,  gåvor  och andra

förmåner  2023,

att  godkänna  att nya  beloppsgränser  för  pensionsgåva  samt  fullmäktigemiddag

används  från  och med  december  2022.

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Författningssamling

Akt

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks Fg 170

Skattesats  2023

Dnr  KS 2022/337  040

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Skattesatsen  för  år 2023 skall  fastsföllas  av kommunfullmäktige  senast  i november.

Budgetberedning  har  genomförts  där det framkommer  att 2023 kommer  att bli  ett an-

strängt  år med  många  ekonomiska  utmaningar  både på övergripande  kommunnivå

och för  de olika  verksamheterna.  Detta  är inte  unikt  för  Boxholm  utan  kommer  att

gälla  för  de flesta  kommuner  i Sverige.

En skattehöjning  skulle  påverka  medborgarna  negativt  utöver  inflationen  och kost-

nadsökningar  inom  en rad olika  områden  och lägga  en ytterligare  börda  på dem. Vid

analys  och  benchtnarking  har  det  visat  sig att det bör  firu'ias  möjligheter  till  effektivi-

sering  i verksamheten,  något  som bör  genomföras  i det första  skedet  innan  en eventu-

ell skattehöjning  genomförs.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att skattesatsen  för  Boxholms  kommun  ska vara  oför-

ändrad,  vilket  innebär  en oförändrad  skattesats  på 21,82  för  år 2023.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  skattesatsen  är oförändrad  på 21,82  för  år 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  skattesatsen  är oförändrad  på 21,82  för  år 2023.

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Författningssamling

Åkt

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

STRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks e) 171 Dnr  KS  2022/335  040

Uppdaterad  attestlista  KF  2022

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Attestlista  för  KF  behöver  revideras  på gnund  av personalförändringar  på kommun-

ledningskontoret.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  reviderad  attestlista  t"ör verksamhet  KF  som  inkluderar  kommunfullmäktige,

valnämnd,  revision  samt  överförmyndare  godkännes  att  gälla  från  och  med

2022-07-01.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  reviderad  attestlista  för  KF,

att  reviderad  attestlista  gäller  retroaktivt  från  och  med  2022-07-01.

Beslutsunderlag

Attestlista  KF

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  reviderad  attestlista  för  KF,

att  reviderad  attestlista  gäller  retroaktivt  från  och  med  2022-07-01.

Beslut  till:

Attestanter

Ekonomienheten

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks e, 172  Dnr  KS 2022/336  104

Sammanträdesplan  2023

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Förslag  har  tagits  fram  på datum  för  sammantföden  i arbetsutskott,  kommunstyrelsen

och kommunfullmäktige  för  år 2023.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  sammanträdesplanen  godkä»es.

Finansiering

Föwaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  sammanträdesplan  för  år 2023.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan  2023

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  sammanträdesplan  för  år 2023.

Beslut  till:

Kommundirektör

Administrativ  chef

Akt

C,za)

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks Fg 173  Drir  KS  2022/6  009

Delegationsbeslut  Kommunstyrelsen  2022-10-25

Diarienurnrner  Ärende  Avsändare

18/2022

17 / 2022

Bekräftelse  av dispens  från

lokal  trafikföreskrift  Trafikavdelningen

Bekräftelse  av dispens

från  lokal  trafikföreskritt  Trafikavdelningen

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  del  av delegationsbesluten.

Beslut  till:

Akt

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SÅMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdahim

2022-10-25

Ks  S, 174  Dnr  KS  2022/8  009

Delgivningar  Kommunstyrelsen  2022-10-25

Diarienummer  Ärende  Avsändare

2022/325  420  Livsmedelskontroll

Bjurdalens  kök  Miljökontoret

2022/327  009

2022/326  040

2022/3  14111

Internkontroll  2022-42

Mi5önämnden Miljönämnden

Ekonomisk  uppföljning

2022- l Miljönämnden Mi5ötfömnden

Beslut  -  slutlig

rösträkning  och

mandatfördelning  -  val

till  kommunfullrnäktige  Länsstyrelsen

2022/329  420

2022/330  009

2022/331510

Livsmedelskontroll  -

Boxholm  fritidsgård

2022-10-06

Länsstyrelsen

Ostergötland  -

Ledigt  uppdrag  som

notarius  publicus

Beslut  om  riksintresse

för  kommunikationer-

trafikslagens

anläggningar

Miljökontoret

Länsstyrelsen

Trafikverket

2022/296  119 Jävsförhållande  vid  val

av  ledamöter  och

ersättare  i

överförmyndarnämnden  Motala  kommun

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha  tagit  del  av delgivningarna.

Beslut  till:

Akt

'l  ,--

(J,a;/',

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks Fg 175 Dnr  KS  2022/7  009

Rapporter  Kommunstyrelsen  2022-10-25

Kommundirektör  Linda  Hammarström  informerar  om  extraordinär  händelse.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Ks e) 176 Dnr  KS 2022/9  009

Övrigt  Kommunstyrelsen  2022-10-25

Utdragsbestyrkande


