
  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-04-19 1(3) 

Kommunstyrelsen

 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 

Tid: tisdagen 2022-04-19, kl. 08:30 

Plats: KS-salen, Kommunkontoret 

 

 Upprop 
 Val av protokolljusterare   
 Tidpunkt för justering 
 Fastställande av ärendelistan 

 

Ärenden         Diarienr.     Notering        Sida                 

1 Årshjul BU - Redovisning av 
behörig personal, antal 
barn/elever samt närvaro. 

KS 2022/145 600  4 - 17 

2 Information - Årsredovisning 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 23021 

KS 2022/37 009  18 - 37 

3 Uppföljning månadsbokslut 
januari-mars 2022 

KS 2022/143 042  38 

4 Uppfölning av 
månadsrapportering 
lönekostnader. 

KS 2022/144 042  39 - 51 

5 Internkontrollplaner 2022 - 
Kommunstyrelsen 

KS 2022/84 010  52 - 55 

6 Internkontrollplaner 2022 - 
Social- och myndighetsnämnden 

KS 2022/80 010  56 - 63 

7 Internkontrollplan 2022 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

KS 2022/46 010  64 - 68 

8 Internkontrollplan 2022 - 
Kultur- och turismnämnden 

KS 2022/48 010  69 - 72 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-04-19 2(3) 

Kommunstyrelsen

9 Internkontrollplan 2022 
miljönämnden 

KS 2022/86 010  73 - 75 

10 Carl Tryggers Stipendie- och 
Understödsstiftelse för Boxholm 
- årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 

KS 2022/104 042  76 - 88 

11 Anmälda bisysslor KS 2022/123 029  89 - 90 

12 Remiss - Ansökan från JENSEN 
education college AB - Dnr SI 
2022:1025 

KS 2022/65 612  91 - 96 

13 Remiss - Ansökan från Praktiska 
Sverige AB - Dnr 2022:999 

KS 2022/66 612  97 - 127 

14 Remiss - Ansökan från Fria 
Läroverken i Sverige AB - Dnr 
2022:627 

KS 2022/67 612  128 - 136 

15 Remiss - Ansökan från Fria 
Läroverken i Sverige AB - Dnr 
2022:628 

KS 2022/68 612  137 - 143 

16 Remiss - Ansökan från Fria 
Läroverken i Sverige AB - Dnr 
SI 2022:629 

KS 2022/69 612  144 - 151 

17 Kommunalt partistöd - 
redovisning för 2021 

KS 2022/132 104  152 - 165 

18 Årsredovisning för Boxholms 
fritidsstiftelse 2021 samt 
beviljande av ansvarsfrihet 

KS 2022/140 007  166 - 184 

19 Remiss - Förslag till Strategi för 
samverkan i Österötlands län 
före, under och efter 
samhällsstörningar. 

KS 2022/136 106  185 - 198 

20 Valärende - Offentlig 
representant till Leader 
Folkungaland 

KS 2022/134 119  199 

21 Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsen 2022 

KS 2022/6 009  200 
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  Datum Sida 
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Kommunstyrelsen

22 Rapporter Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/7 009  201 - 202 

23 Delgivningar Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/8 009  203 

24 Övrigt Kommunstyrelsen 2022 KS 2022/9 009  204 

 

 

 

Claes Sjökvist Ulrika Carlsson 
Ordförande Sekreterare
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Årshjul BU:  

- Redovisning av behörig personal, antal barn/elever samt närvaro. 
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Förskolan
Åsbo Skola

Stenbockskolan F-9
• Elevantal
• Elevfrånvaro
• Personalens behörighet
• Avslag på statsbidrag

KS 2022-04-19
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Inskrivna elever i förskolan
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Elevantal Stenbockskolan
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Elevantal Åsbo skola
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Elevhistorik
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Elevprognos februari 2021
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Elevfrånvaro Stenbockskolan F-3
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Elevfrånvaro Åsbo skola
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Elevfrånvaro Stenbockskolan 4-9
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Behörigheter i förskolan
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Lärarbehörighet STB F-6

• STB F-3 har 8 st. klasser vilka alla har en behörig lärare 
som klasslärare. Klasslärare har inte ämnesbehörighet 
i alla ämnen. På stadiet finns två behörig speciallärare 
samt en icke behörig speciallärare i svenska. Ett 
fritidshem saknar behörig lärare i fritidshem. 

• STB 4-6 STB 4-6 har 6 stycken klasser vilka alla har en 
behörig lärare som klasslärare. Klasslärare har inte 
ämnesbehörighet i alla ämnen. Lärare utan 
ämnesbehörighet får inte sätta betyg i de ämnen där de 
saknar detta. På stadiet finns behörig speciallärare i 
matematik och svenska.
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Lärarbehörighet STB 7-9

• STB 7-9 saknar för tillfället lärare med formell 
behörighet i spanska. Skolan har två lärare i hem- och 
konsumentkunskap, men det är bara en av dessa som 
är behörig i ämnet. Alla betyg i hem- och 
konsumentkunskap sätts av den behöriga läraren. På 
stadiet undervisar två lärare i teknik, en av dessa är 
behörig. En idrottslärare saknar behörighet men läser nu 
in behörigheten.

 
• Grundsärskolegruppen undervisas av en lärare som 

saknar den formella behörigheten. Läraren får behörighet 
till jul.
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Avslag på Statsbidrag läxhjälp
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-04 KS 2022/37 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jan-Erik Forsén 
Vice räddningschef 

KS 

 010-234540 
jan-erik.forsen@mjolby.se 

 

   

Information - Årsredovisning Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 23021  

 

Bakgrund  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen en 
uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 
 
 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har svarat på efterfrågade uppgifter. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen  
 
 

Beslutsunderlag 
Årsuppföljning 2021 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, 
2021-02-01 
 
 

Beslutet expedieras till 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Årsuppföljning LSO för år 2021
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MSB genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en
nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot
kommunerna. Resultatet från vissa frågor används även som underlag till SKR:s rapport ”Öppna jämförelser”. 

I årets uppföljning har det, utifrån föregående år, tagits bort ett flertal frågor som MSB bedömer irrelevanta bland
annat utifrån förändringarna i LSO. Det har även lagts till några nya kompletterande frågor, men i övrigt är den till
stora delar densamma som föregående år.

Enkäten har följande innehåll:

Sid 1: Inledning
Sid 2: Organisation samt kontaktuppgifter
Sid 3: Resurser förebyggande
Sid 4: Resuser räddningstjänst - Deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)
Sid 5: Resuser räddningstjänst - Heltidsbrandmän
Sid 6: Tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO
Sid 7: Tillsyn farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §
Sid 8: Utbildning
Sid 9: Brand- och olycksförebyggande arbete
Sid 10: Räddningstjänst
Sid 11: Kommunens plan för räddningsinsats 3 kap. 6 § FSO
Sid 12: Olycksundersökningar
Sid 13: IVPA
Sid 14: Rengöring och brandskyddskontroll 
Sid 15: Avslut och skicka in

Frågorna har samråtts med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt förordningen om statliga
myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. 

Svaren på årsuppföljningen LSO 2021 ska lämnas senast den 15 februari 2022.

 

Praktisk information 

Vill du skriva ut hela enkäten för förhandsgranskning klicka här så får du den i pdf och klicka här för Excel.

Gör så här:
Utse en ansvarig uppgiftslämnare som fyller i sina kontaktuppgifter på sid 2 samt ansvarar för att skicka in
enkäten. Du kan annars dela länken i mailet så att flera personer kan fylla i olika delar av enkäten.

Svara på frågorna genom att klicka dig fram i enkäten. Observera att du beroende på hur du svarar på vissa
frågor, eventuellt inte behöver svara på alla följdfrågor. Vissa frågor är obligatoriska vilket innebär att du inte
kommer vidare i enkäten utan att besvara dem.

Du kan börja svara på frågorna och sedan gå ut ur systemet igen om du har behov av det genom att klicka på
knappen "Spara - skicka senare". 

Du kan vid behov skriva ut och spara ner dina svar genom att klicka på ikonen ”skriv ut” på sista sidan.

När du har fyllt i alla svar, klicka på knappen "Skicka nu", då skickas svaren som en slutrapport till MSB och du
kommer kunna ladda ner dina svar som pdf. 
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Organisation samt kontaktuppgifter

 

1. För vilken kommun eller vilket kommunalförbund lämnas uppgifterna?

Kommentar

2. Ange organisationens officiella e-postadress:

raddning@mjolby.se

3. Ange uppgiftslämnarens namn:

Jan-Erik Forsén

4. Ange uppgiftslämnarens telefonnummer:

010-2345406

5. Ange uppgiftslämnarens e-post:

jan-erik.forsen@mjolby.se

Resurser förebyggande

Uppgifterna om kommunens resurser i den förebyggande verksamheten samlas in för att få en bild av vilka
resurser kommunen avsätter för tillsynsuppgifter respektive information och rådgivning, och att kunna relatera och
jämföra med genomförda aktiviteter, exempelvis genomförda tillsynsbesök.

Räddningstjänsten Boxholm
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6. Hur många årsarbetskrafter har kommunen under 2021 avsatt för tillsynsuppgifter enligt LSO 5 kap.
1 §? 
Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

7. Hur många årsarbetskrafter har kommunen under 2021 avsatt för information och rådgivning enligt
LSO 3 kap. 2 §? 
Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.    

Resuser räddningstjänst - Deltidsbrandmän/räddningspersonal i
beredskap (RiB)

Uppgifterna om kommunens anställda i räddningstjänstorganisationen samlas in av flera skäl. Uppgifterna behövs
bland annat som grunddata för MSB:s allmänna uppdrag inom räddningstjänstområdet, men är av särskild vikt
baserat på två särskilda uppdrag från regeringen avseende att stödja kommunerna i deras arbete med
jämställdhet och mångfald samt personalförsörjningen av deltidsanställda brandmän. Avslutningsvis används
insamlad information även som underlag för MSB:s tillsyn över kommunerna då personalresurser är en delmängd
av kommunens förmåga.

8. Hur många anställda deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB) i räddningstjänstens
utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31 december 2021? 
Ange antal personer.

Förklaring: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs. minst hälften av den totala
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. 

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

0.5

0.2

1
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9. Hur många av det totala antalet anställda deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB) som
angetts i föregående fråga är befäl?

Förklaring: Med befäl menas de som agerar i arbetsledande befattning i samband med räddningsinsats.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

10. På hur många orter har kommunen deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)? 
Ange antal orter:

11. Har kommunen svårigheter med att:

 Ja Nej

Rekrytera
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)?

Behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)?

Kommentar

Antalet arbetsgivare i kommunen är begränsat och detta medför att räddningstjänsten har ett begränsat urval 
för rekrytering. 

12. Till hur många orter har kommunen svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän/räddningspersonal i
beredskap (RiB)?

13. Har svårigheten att rekrytera under 2021 inneburit problem med att upprätthålla beredskapen?
Med svårigheter menas att kommunen tvingats frångå sin planerade bemanningsnivå.

Ja

Nej

0

3

1

1
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14. Har kommunen genomfört åtgärder för att:

 Ja Nej

Rekrytera
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)? 

Behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)? 

15. Vad har kommunen genomfört för åtgärder för att rekrytera och/eller behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)?

Större flexibilitet vad gäller schema och möjlighet till att två personer delar på en schema-rad. Dialog med 
kommunen för att försöka rekrytera redan kommunanställd personal inom andra verksamheter. Besökt andra 
kommunala verksamheter på exv. APT för att beskriva vad det innebär att vara deltidsbrandman i Boxholm.

16. Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med rekrytering?

17. Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med personalomsättning?

18. Vad är den eller de största orsakerna till problemet med att rekrytera och/eller behålla personal
enligt er bedömning?

Fler än tidigare arbetar på annan ort vilket försvårar en deltidsanställning.

19. Hur skulle MSB kunna underlätta rekrytering av deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap
(RiB)?

Som i tidigare svar ser vi MSB i första hand som en utbildningsenhet och ansvaret för rekrytering vilar på 
kommunen. I kommande tillsynsansvar för MSB 2022 så skulle räddningstjänsten vilja se en tydligare markering 
från MSB gällande det kommunala ansvaret för rekrytering.

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej
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Resuser räddningstjänst - Heltidsbrandmän

Uppgifterna om kommunens anställda i räddningstjänstorganisationen samlas in av flera skäl. Uppgifterna behövs
bland annat som grunddata för MSB:s allmänna uppdrag inom räddningstjänstområdet, men är av särskild vikt
baserat på två särskilda uppdrag från regeringen avseende att stödja kommunerna i deras arbete med
jämställdhet och mångfald samt personalförsörjningen av heltidsanställda brandmän och befäl. Avslutningsvis
används insamlad information även som underlag för MSB:s tillsyn över kommunerna då personalresurser är en
delmängd av kommunens förmåga.

20. Hur många anställda på heltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31
december 2021? Ange antal personer.

Förklaring: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs minst hälften av den totala
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

21. Hur många av det totala antalet anställda på heltid som angetts i föregående fråga är befäl?

Förklaring: Med befäl menas de som agerar i arbetsledande befattning i samband med räddningsinsats.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

22. Utöver de personer som redovisats i tidigare frågor om befäl på deltid och heltid (fråga 9 och
21) hur många övriga befäl har kommunen anställda? Denna fråga avser de befäl som vanligtvis
delar på beredskaps- och jourfunktioner men inte uppfyller kriteriet minst halva arbetstiden i
operativ tjänstgöring. Både befäl som arbetar i övergripande ledning och ledning av
räddningsinsats ska anges.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

0

0

0

0

0

3
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Tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO

Uppgifterna är viktiga för MSB:s tillsyn över kommunerna. Att göra tillsyn över den enskildes brandskydd är en
skyldighet som kommunen har enligt LSO. Det är därför viktigt för MSB att veta i vilken omfattning detta sker.

23. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har kommunen
genomfört under 2021? 
Ange antal tillsynsbesök:

Kommentar

24. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2021 har medfört krav på åtgärder för att
leva upp till kravet på ett skäligt brandskydd? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i ovanstående fråga, 23 (antalet
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 §).

25. Vid hur många av dessa besök har det säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse
erhållits? 
Ange antal:

Förklaring: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök,
fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för
att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska
genomföras. 

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i ovanstående fråga, 24 (antalet
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört
krav).

15

5

5
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26. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2021 meddelats föreläggande att vidta
åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §?
Ange antal förelägganden:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök
enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

27. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2021 meddelats föreläggande med vite att
vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? 
Ange antal förelägganden med vite:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök
enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

Tillsyn farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §

Länsstyrelsen ska besluta vilka anläggningar som omfattas av skyldigheterna enligt LSO 2 kap. 4 §. MSB har
tillsyn över att länsstyrelsen och kommunerna följer LSO med föreskrifter. Frågan ger MSB underlag i denna
tillsyn.

28. Finns det några anläggningar i kommunen som ni anser bör prövas om de omfattas av
bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §?   

30. Finns det i kommunen anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §?  

31. Ange hur många anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §:  

Ja

Nej

Ja

Nej

0

0

3
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32. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 4 § har kommunen
genomfört under 2021? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Förklaring: Här avses tillsyn som syftar till att kontrollera om anläggningen eller ägaren eller den som utövar
verksamhet på anläggningen lever upp till bestämmelserna att i skälig omfattning hålla och bekosta beredskap
med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor
och miljön samt kravet på att analysera riskerna för sådan olycka. 

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i ovanstående fråga,
31 (antalet anläggningar som omfattas).

33. Har kommunen i samband med sin tillsyn utgått från verksamhetens analyserade risker?

34. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2021 har medfört krav på åtgärder för att
leva upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i fråga 32 (antalet
tillsynsbesök).

35. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2021 meddelats föreläggande till följd av att
de inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal förelägganden:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i ovanstående fråga, 34
(antalet tillsynsbesök som medfört krav).

Ja

Nej

0

0

0
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36. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2021 meddelats föreläggande med vite till
följd av att man inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal förelägganden med vite:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i fråga, 34 (antalet
tillsynsbesök som medfört krav).

Utbildning

Uppgifter om hur många personer kommunen har utbildat i att förebygga och hantera bränder samlas in för att få
en bild av hur kommunen arbetar med detta område. Underlaget kommer även att användas i Öppna jämförelser -
trygghet och säkerhet.

37. Hur många personer har under 2021 utbildats av kommunen i förmågan att förebygga och hantera
bränder? 
Ange antal personer:

Förklaring: För att räknas som utbildning krävs att innehållet ska vara planerat i förväg och ha ett uttalat syfte att i
någon undervisningsform förmedla kunskap och färdigheter i att förebygga eller hantera bränder. Hit räknas inte
generella informationsaktiviteter.

38. Vad baserades svaret på?

Brand- och olycksförebyggande arbete

Uppgifter om samarbeten kring stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och hembesök samlas in för att få en bild
av hur kommunen arbetar inom detta område, samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete
gentemot kommunerna.

Uppgifter om kommunen verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder samlas in för att få en
bild av hur kommunen arbetar med detta område samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete
gentemot kommunerna, men även ge underlag för MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter.

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

0

50
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39. Inom vilka verksamhetsområden finns formaliserade samarbeten kring stärkt brandskydd för
särskilt riskutsatta? 
Flera svarsalternativ är möjliga.

40. Hur många hembesök (avser inte brandskyddskontroller) har genomförts under 2021 för att stärka
den enskildes skydd mot bränder? 
Ange antal genomförda besök: 

41. Har kommunen under 2021 verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt
LSO 3 kap. 1 §?

42. Inom vilka olyckstyper har kommunen verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder? 
Flera svarsalternativ är möjliga.

Räddningstjänst

Uppgifterna om förändring av kommunens förmåga samlas in utifrån MSB:s tillsyn över kommunerna samt för att
ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Samarbete sker inte

Ja

Nej

Drunkning

Farliga ämnen

Naturolyckor

Trafik

Suicid

Annat, vänligen specificera:

0
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43. Har det under 2021 skett någon förändring av kommunens förmåga till räddningsinsats?

Förklaring: Med förändringar menas här exempelvis att stationer/räddningsvärn lagts ned, tillkommit eller flyttats,
förändrade anspänningstider, förändrad bemanning av styrkor eller utrustning som medfört betydande
förändringar av kommunens förmåga till räddningsinsats etcetera.

45. Ingår kommunen i ett samarbete med andra kommuner avseende förmåga till övergripande
ledning av räddningstjänsten?

Förklaring. Med övergripande ledning menas den del av ledningssystemet som övergripande leder
räddningstjänstverksamheten och som ständigt hanterar att definiera organisationens roll, sätta ramar för
räddningsinsatser samt prioritera och fördela resurser till olika insatser medan beredskap upprätthålls för att
kunna möta övriga risker.

Kommentar

Kommunen ingår som en part i ett räddningsledningssystem omfattande totalt 14 kommuner i Östergötland och 
Sörmland. Till grund för räddningsledningssystemet ligger ett avtal om samverkan vid räddningstjänst som 
ingåtts mellan totalt 15 samverkande räddningstjänstorganisationer eller kommuner. Genom Räddningscentral 
(RC) Lambohov tillhandahåller kommunen en ständigt övergripande ledning i form av bakre ledning dygnet 
runt. Den bakre ledningen ansvarar för beredskapshållning, larm och ledning samt information och samverkan.

Kommunens plan för räddningsinsats 3 kap. 6 § FSO

Uppgifterna samlas in dels utifrån MSB:s tillsyn för att bedöma kommunens förmåga till räddningsinsats och
insatsplanering etcetera, men även utifrån MSB:s rapportering av nationell bild till EU-kommissionen. 

46. Finns det verksamheter i kommunen som omfattas av kravet i 3 kap. 6 § förordning (2003:789) om
skydd mot olyckor (FSO) att upprätta en plan för räddningsinsatser? 

Förklaring: Sådana verksamheter är:
- Sevesoverksamheter högre kravnivån, 
- riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av Sevesolagstiftningen
och 
- verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall
anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO.

Ja

Nej

Ja, beskriv hur i kommentar nedan.

Nej, beskriv i kommentar nedan hur kommunen har eller avser att skaffa sig förmåga till övergripande ledning.

Ja

Nej
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Olycksundersökningar

Uppgifter om kommunens olycksundersökningar samlas in för att få en bild av hur kommunen arbetar med detta
område, samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna, men även ge
underlag för MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter.

50. Hur många ytterligare undersökningar, utöver uppgifterna i händelserapporten (och eventuell
dödsbrandsrapport), har kommunen avslutat under 2021? 
Ange antal undersökningar:

Förklaring: Enligt LSO 3 kap. 10 § ska kommunen i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Oftast är de grundläggande uppgifterna i händelserapporten
tillräckliga för detta, ibland kompletterade med en dödsbrandsrapport. Här avses de undersökningar som görs
utöver dessa (kallas t.ex. olycksutredning eller insatsutvärdering) och som kommunen är skyldig att skicka in till
MSB. Uppföljning för rent lokal erfarenhetsåterföring, t.ex. AAR, ingår inte.

53. Har olycksundersökningar skett i enlighet med kommunens kriterier?

IVPA

Dessa uppgifter samlas in för att få en bild av hur kommunen arbetar med detta område, samt att ge underlag till
Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet.

54. Utför personal på uppdrag av kommunen akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter (t. ex. IVPA, SALSA,
SAMS eller liknande) inom regionernas ansvarsområde? 

Förklaring: Denna fråga avser inte kommunens skyldigheter enligt LSO.

Ja

Nej

Saknar kriterier

Ja

Nej

0
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Rengöring och brandskyddskontroll        

Uppgifterna om om rengöring och brandskyddskontroll samlas in utifrån MSB:s tillsyn över kommunerna samt för
förståelsen för verksamhetsområdet.

55. Vem utför rengöring (sotning) i kommunen?

Förklaring: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av de i paragrafen angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som
genomför brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge befogenhet att
meddela nödvändiga förelägganden och förbud. Här anges vem eller vilka som utför rengöring.

56. Vem utför brandskyddskontroll i kommunen?

Förklaring: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av de i paragrafen angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som
genomför brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge befogenhet att
meddela nödvändiga förelägganden och förbud. Här anges vem eller vilka som utför brandskyddskontroll.

57. Hur många medgivanden om egensotning enligt LSO 3 kap. 4 § 2 stycket fanns det i kommunen den
31 december 2021? 
Ange antal medgivanden:

58. Hur många ansökningar om egensotning har inkommit under 2021? 
Ange antal ansökningar:

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält)

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält)

56

0
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59. Hur många ansökningar om egensotning har avslagits under 2021? 
Ange antal ansökningar:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än svaret i
ovanstående fråga, 58 (antalet ansökningar
om egensotning som inkommit).

60. Hur många av respektive förbränningsanordningar finns det i kommunen?
Ange antal per förbränningsanordning:

 

Oljepannor över 60 kW samt större förbränningsanläggningar

Oljepannor under 60 kW (villapannor)

Fastbränslepannor (konventionella)

Fastbränslepannor (keramik)

Pelletspannor (pannor som eldas med pellets eller annat från sotningssynpunkt
motsvarande bränsle)

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder pellets

Imkanaler (storkök)

Gas

61. Hur stor andel av de rengöringar som kommunen skulle ha genomfört under 2021 har genomförts?
Ange svaret i procent:

Förklaring: Kommunen ska enligt FSO 3 kap. 1 § meddela frister om rengöring. I denna fråga ska inte de
rengöringar som medgetts undantag från rengöringsfristerna räknas med. Det vill säga när det varit motiverat av
brandskyddsmässiga skäl, exempelvis då eldning inte skett mellan två rengöringstillfällen.

62. Hur många årsarbetskrafter för brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3 stycket har kommunen
haft tillgång till under 2021? 
Ange antal årsarbetskrafter:

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar. Här avses hur många årsarbetskrafter kommunen haft
tillgång till, inte hur mycket tid som använts för brandskyddskontroll.

0

20

7

83

83

37

3132

24

18

0

91

2
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63. Brandskyddskontroller, antal objekt, antal planerade, antal genomförda

 2-årsobjekt 3-årsobjekt 6-årsobjekt

Hur många objekt finns i kommunen, som omfattas
av brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3
stycket fördelat på respektive kategori?

Hur många brandskyddskontroller har kommunen
genomfört under 2021 fördelat på respektive
kategori?

Hur många brandskyddskontroller planerar
kommunen att genomföra under 2022 fördelat på
respektive kategori?

64. Hur många av de objekt som under 2021 besökts för brandskyddskontroll bedömdes ha brister? 
Ange antal objekt med brister:

65. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats föreläggande under
2021? 
Ange antal förelägganden per objekt:

Förklaring: Frågan avser det antal förelägganden som inte redovisas under nedanstående fråga, 66 avseende
nyttjandeförbud.

 

2-årsobjekt

3-årsobjekt

6-årsobjekt

Summa

18 1652 1734

6 530 280

12 550 280

6

2

1

3
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66. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats nyttjandeförbud
under 2021? 
Ange antal förbud per objekt:

 

2-årsobjekt

3-årsobjekt

6-årsobjekt

Summa

Kvalitetsäkringstips:
Vänligen kontrollera att
summan av svaren i
denna fråga och
summan av svaren i
ovanstående fråga 65
(antal förelägganden)
tillsammans inte är
högre än det angivna
svaret i fråga 64
(antalet objekt med
brister).

67. Vid hur många av de objekt där det efter brandskyddskontroll ställts krav på åtgärd har det
säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse erhållits? 
Ange antal: 

Förklaring: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök,
fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för
att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska
genomföras. 

68. Har kommunen uppdaterade objektsregister för rengöring och brandskyddskontroll?

Kommentar

Ja

Nej

0

0

0

5
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Webbplatser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rapportera tillgänglighetsbrister på MSB:s webbplatser och system

Behandling av personuppgifter

69. Om ja, beskriv hur kommunen säkerställer att objektsregistret är uppdaterat. 

Enligt avtal med lokal entreprenör ska den ansvara för att en korrekt och uppdaterad kontrollbok förs. 
Entreprenören redovisar årligen antal objekt till ansvarig nämnd.

Vänligen kontrollera att du har besvarat samtliga frågor på alla sidor!

37
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-12 KS 2022/143 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

0142-89530  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Uppföljning månadsbokslut januari-mars 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Månadsbokslutet för januari till mars inklusive budgetuppföljning är under arbete. En 
rapport över resultatet kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 
den 19 april 2022.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

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

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
 
 
 
Carin Petersson 
Ekonomichef
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-12 KS 2022/144 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

0142-89530  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Uppföljning av månadsrapportering lönekostnader.   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bifogat finns lönekostnadsuppföljning av utfall jämfört med budget för perioden 
januari-mars 2022 för respektive förvaltning. Lönekostnadsuppföljningen omfattar 
lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar.  
 
Totalt ligger lönekostnaderna under periodiserad budget med 2,6%, där lägre 
pensionskostnader under finansförvaltningen samt lägre personalkostnad i förskola 
och IFO bidrar. Lönekostnaden bör ligga under budget tom mars då lönerevisionen 
ännu inte slagit igenom i utfallet.  
 
Jämfört med samma period föregående år är lönekostnaden 2022 0,3% lägre.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Lönekostnaderna ser efter uppföljningen tom mars 2022 ut att vara inom den 
budgeterade ramen.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna informationen om månadsrapportering lönekostnader januari-mars 
2022. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström, Kommundirektör 
Carin Petersson, Ekonomichef 
 
 
 
Carin Petersson 
Ekonomichef
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

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-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 15040 
Periodens budget, tkr 14855 
Budgetavvikelse, tkr -180 
Budgetavvikelse % -1,3% 

 
Viktiga händelser  
1.Dagverksamheten Skogsduvans personal, 2 st  lånas in i hemtjänstgruppen på daglig basis 
vardagar, 1,5 timmar vardera, Detta för att utföra morgoninsatser och upprätthålla kontinuitet 
hos dementa brukare i HTJ som också är inskrivna på Skogsduvan. Därmed ett negativt 
resultat i HTJ kontra positivt resultat Skogsduvan. 
2. Kostnad för MAS felkonterad, har konterats på sjuksköterskegruppen, därmed negativt 
resultat i SSK-budget. 
3. 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%. 
4.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. 
5.Duvan SÄBO, utökad bemanning på helger för att  undvika ensamarbete på enheterna r/t 
arbetsmiljöaspekter samt kvalitet i demensvård. 
 
Förslag på åtgärder  
1.Omkontera/fördela lön på personal från Skogsduvan till HTJ. 
2. Kontera MAS på rätt kostnadsställe. 
3.Rehabärende återgå till ordinarie verksamhet Domherren under rehabutredningsperiod? 
4. 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. 
5. Budgetera för utökad grundbemanning som också bör permanentas.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2021-05-05  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Måltid och service 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Kostchef: Markus Gustafsson 
 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 

 

    
Periodens utfall, tkr 2 988 
Periodens budget, 
tkr 3 023 
Budgetavvikelse, 
tkr 35 
Budgetavvikelse % 1% 

  
 
 
Verksamhet och organisation 
 
 
 
Viktiga händelser  
 
 
Förslag på åtgärder  
 
Inga åtgärder aktuella i dagsläget
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Räddningschef: Johan Forsgren 
 
 
 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 747 
Periodens budget, tkr 842 
Budgetavvikelse, tkr 95 
Budgetavvikelse % 11,2% 

 
 
Verksamhet och organisation 
Problem med rekrytering har inneburit att kostnader för personalutbildning varit lägre än planerat. Antal 
larm har varit litet i förhållande till tidigare år varför personalkostnader i samband med utryckning varit 
låga. 
 
 
Viktiga händelser  
Arbetet med den gemensamma skogsbrandsdepån är i sitt slutskede och kommer att vara 
klart i god tid inför skogsbrandssäsongen. 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Förvaltningschef: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 4 952 
Periodens budget, tkr 4 660 
Budgetavvikelse, tkr -292 
Budgetavvikelse % -6,3% 

 
Verksamhet och organisation 
Det är ett antal olika funktioner som är samlade under kommunstyrelsen varav 
arbetsmarknadsenheten är en av dem.  
 
Fem tjänster har tillsatts inom kommunen sedan december 2021, så kallade extratjänster som 
finansieras av Arbetsförmedlingen. Lönekostnaden för dessa tjänster finns med i ovanstående 
uppföljning och påverkar med drygt 400 tkr. Finansieringen bokförs som intäkt.  
 
 
 
Viktiga händelser  
Tjänsten som kommunikatör besatt sedan mitten av januari. 
 
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  
Inga för närvarande 
 

43



 
     
 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Förvaltningschef: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 24 
Periodens budget, tkr 18 
Budgetavvikelse, tkr -6 
Budgetavvikelse % -33,9% 

 
Verksamhet och organisation 
Totalen av arvodena något förhöjd på grund av utbetalningar som gäller föregående år.  
 
 
 
Viktiga händelser  
 
 
 
 
Förslag på åtgärder  
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 Månadsuppföljning\ Jan-Mars.  2022 Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-11  

  

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

 

 
Verksamhet och organisation 
För perioden Januari-Mars avviker personal kostnaderna för samhällsbyggnadsförvaltningen 
med 100 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 1705 
Periodens budget, tkr 1605 
Budgetavvikelse, tkr        -100 
Budgetavvikelse % -6% 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-12  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Förskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Skolchef: Conny Oskarsson 
Förskolechef: Anna Örtlund-Frimodig 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 7 252 
Periodens budget, tkr 7 877 
Budgetavvikelse, tkr 625 
Budgetavvikelse  7,9% 

 
Verksamhet och organisation 
Sedan föregående år har Dagbarnvårdarnas lokal, Röda villan, avvecklats. 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, vilket inte 
förklarar helt det stora överskottet. 
 
Förslag på åtgärder  
Fortsätta följa upp personalkostnader.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
Kommunstyrelsen samt social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullgren 
 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr 3 263 
Periodens budget, tkr 3 594  
Budgetavvikelse, tkr 331 
Budgetavvikelse % 9,2% 

 
 
Verksamhet och organisation 
Verksamheten har flera medarbetare som slutat sin tjänst under perioden, och några tjänster 
som ännu inte är täckta av ny medarbetare, därav den lägre kostnaden i utfall jämfört med 
budget.  
 
 
 
Viktiga händelser  
 
Vi arbetar med genomlysning av ekonomiskt bistånd och placeringar, tittar både på 
kvalitetsparametrar samt kostnader. 
 
 
 
Förslag på åtgärder  
 
Alltid titta på möjligheten till hemmaplanslösningar i ett första steg. Har arbetat med ökad 
samverkan både med skola samt med Helhetsteamet. 

47



 
     
 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-10  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Bemannings- och rekryteringsenheten 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Enhetschef: Pernilla Pettersson 
 
 
Personalkostnader jan-mar 2022 
     
Periodens utfall, tkr 4 083 
Periodens budget, tkr 3 691 
Budgetavvikelse, tkr -392 
Budgetavvikelse % -11% 
 
Nyckeltal utlån  

 
75 % 

 
Verksamhet och organisation 
Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 392 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, delvis klar. 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.  
2 nya vikariat tillsatta vilket ger en ljusning med resurser. 
Rekrytering av timvikarier har ökat under perioden, samt rekrytering inför sommaren. 
Sommarrekryteringen har pågått sedan 1 mars och beräknas pågå minst fram tom 30 april, inom vissa 
områden är det svårt att hitta sökande. Kampanjer pågår med hjälp av sociala medier. Vi har sett en 
ljusning i och med detta. Ett annat upplägg av rekrytering som är nytt för i år då vi har tagit in 
förstärkning i processen. Vi är långt framme i nuläget men det finns lite kvar inom Behandling och 
omsorg. De mest svårrekyterade tjänsterna är de som kräver nattjänstgöring, körkort, sovande jour 
samt erfarenhetsbaserat krav. Många sökanden är från andra orter och har då svårigheter att ta sig till 
och från arbetet.  
 
Förslag på åtgärder  
I dagsläget är det svårt att påverka fördyrade kostnader samt sjukskrivningar.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Grundskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Skolchef: Conny Oskarsson 
Rektorer: Jonas Cannervik-Wass, Christina Nessvi, Conny Oskarsson 
 
Personalkostnader jan-mars 2022 
Periodens utfall, tkr  16 346 
Periodens budget, tkr  16 486 
Budgetavvikelse, tkr 141 
Budgetavvikelse 0 % 0% 

 
Verksamhet och organisation 
Grundskolan har flyttat resurser från ordinarie verksamhet till att möta upp våra ukrainska elever.  
 
Viktiga händelser  
Grundskolan har under våren haft relativt mycket sjukfrånvaro på grund av pandemin.  
 
 
Förslag på åtgärder  
Under kommande månader kommer arbetet med övertalighet fortsätta. 
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 Månadsuppföljning/Avvikelserapport Datum  
  2022-04-07  

  

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

 
  Ackumulerat 
Periodens utfall, tkr 1088 
Periodens budget, tkr 1126 
Budgetavvikelse, tkr 38 
Budgetavvikelse % 3 % 

 
 
Verksamhet och organisation 
 
Endast mindre avvikelse. 
   
 
Viktiga händelser  
- 
 
Förslag på åtgärder  
- 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-04-05  

  

  
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-mars 2022 
Periodens utfall,  
7 460 tkr  
Periodens budget,  
7 727,0 tkr  
Budgetavvikelse,  
267 tkr  
Budgetavvikelse 3%   

 
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. 
 
Förslag på åtgärder  
Inga, då utfall och budget är i balans. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

 
Ks § 50       Dnr KS 2022/84 010 
 
Internkontrollplaner 2022 - Kommunstyrelsen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att 
kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 
 
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett förslag på internkontrollplan 2022 för kom-
munstyrelsen med tillhörande barn och utbildning. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 
Finansiering 
-  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för barn och utbildning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
Internkontrollplan 2022 för barn och utbildning 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bordlägga interkontrollplanerna 2022 till nästa kommunstyrelse 2022-04-19. 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektör 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/84 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplaner 2022 - Kommunstyrelsen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett förslag på internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen med tillhörande barn och utbildning. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för barn och utbildning.  
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
Internkontrollplan 2022 för barn och utbildning 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

 
Ks § 51       Dnr KS 2022/80 010 
 
Internkontrollplaner 2022 - Social- och myndighetsnämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att 
kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 
 
Ansvarig tjänsteman har tagit fram förslag på internkontrollplaner 2022 för social- 
och myndighetsnämnden. Ärendet har beslutats på Social- och myndighetsnämndens 
sammanträde (§ 9/2022).  

 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 
Finansiering 
- 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för äldreomsorg. 
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg 
Internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg 
Internkontrollplan 2022 för äldreomsorg 
Protokoll Social- och myndighetsnämnden § 9, 2022-01-17  
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

Kommunstyrelsen beslutar  
att bordlägga interkontrollplanerna 2022 till nästa kommunstyrelse 2022-04-19. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Socialchef 
Akt

57



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/80 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplaner 2022 - Social- och myndighetsnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Ansvarig tjänsteman har tagit fram förslag på internkontrollplaner 2022 för social- 
och myndighetsnämnden. Ärendet har beslutats på Social- och myndighetsnämndens 
sammanträde (§ 9/2022).  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för äldreomsorg. 
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg 
Internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg 
Internkontrollplan 2022 för äldreomsorg 
Protokoll Social- och myndighetsnämnden § 9, 2022-01-17  
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

 
Ks § 52       Dnr KS 2022/46 010 
 
Internkontrollplan 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att 
kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt internkontrollplan 2022 (§ 160/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 160/2021 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bordlägga interkontrollplanerna 2022 till nästa kommunstyrelse 2022-04-19. 
 
________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadschef 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/46 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt internkontrollplan 2022 (§ 160/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 160/2021 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

 
Ks § 53       Dnr KS 2022/48 010 
 
Internkontrollplan 2022 - Kultur- och turismnämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att 
kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 
 
Kultur- och turismnämnden har antagit internkontrollplan 2022 (§ 48/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 
Finansiering 
-  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden 
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 48/2021). 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bordlägga interkontrollplanerna 2022 till nästa kommunstyrelse 2022-04-19. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kultur- och turismchef  
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/48 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/´KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 - Kultur- och turismnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Kultur- och turismnämnden har antagit internkontrollplan 2022 (§ 48/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden.  
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden 
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 48/2021). 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kultur- och turismchef  
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2022-03-22

 
Ks § 54       Dnr KS 2022/86 010 
 
Internkontrollplan 2022 miljönämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-
samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att 
kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 
 
Miljönämnden har fastställt internkontrollplan 2022 (§ 6/2022). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för miljönämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll miljönämnden § 6/2022  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bordlägga interkontrollplanerna 2022 till nästa kommunstyrelse 2022-04-19. 
 
________ 
 
Beslut till: 
Miljöchef 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/86 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 miljönämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Miljönämnden har fastställt internkontrollplan 2022 (§ 6/2022). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för miljönämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll miljönämnden § 6/2022  
 
 

Beslutet expedieras till 
Miljöchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 24       Dnr KS 2022/104 042 
 
Carl Tryggers Stipendie- och Understödsstiftelse för Boxholm - års-
redovisning och revisionsberättelse för 2021 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Styrelsen har lämnat in årsredovisningen ”för tillsyn” enligt stiftelsens stadgar. 
Revisionsberättelsen är utan anmärkningar. 
 
Enligt stiftelsens stadgar har kommunfullmäktige att besluta om redovisningen full-
gjorts på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och om ändamålet 
uppfyllts. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att redovisningen för verksamhetsåret 2021 fullgjorts 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och att ändamålet upp-
fyllts.  
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att redovisningen för verksamhetsåret 2021 fullgjorts på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed och att ändamålet uppfyllts.  
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att redovisningen för verksamhetsåret 2021 fullgjorts på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed och att ändamålet uppfyllts.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Carl Tryggers Stipendie- och Understödsstiftelser  
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-25 KS 2022/104 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Carl Tryggers Stipendie- och Understödsstiftelse för Boxholm - 

årsredovisning och revisionsberättelse för 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Styrelsen har lämnat in årsredovisningen ”för tillsyn” enligt stiftelsens stadgar. 
Revisionsberättelsen är utan anmärkningar. 
 
Enligt stiftelsens stadgar har kommunfullmäktige att besluta om redovisningen 
fullgjorts på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och om 
ändamålet uppfyllts. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att redovisningen för verksamhetsåret 2021 fullgjorts 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och att ändamålet 
uppfyllts.  
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att redovisningen för verksamhetsåret 2021 fullgjorts på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed och att ändamålet uppfyllts.  
 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
 
 

Beslutet expedieras till 
Carl Tryggers Stipendie- och Understödsstiftelser  
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 25       Dnr KS 2022/123 029 
 
Anmälda bisysslor 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut kommunfullmäktige 
2018-06-11 § 61 skall arbetstagare anmäla bisyssla enligt AB § 8 och Lagen om of-
fentlig anställning § 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott skall bevilja bisyssla för an-
ställda inom Boxholms kommun.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Redovisning av anmälda bisysslor tas därför upp för beslut av Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

 Anna Samuelsson 
 Maj-Britt Markhouss 
 Fredrik Svaton 

 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås: 
att bevilja bisysslor för uppräknad personal.  
 
 
Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Anmälda bisysslor 

 
 
Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bevilja bisysslor för uppräknad personal.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektören 
HR-chef 
De som anmält bisyssla 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-28 KS 2022/123 029 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Mats Hansson KSAU/KS 
 Personalchef 

+46730425565  
mats.hansson@boxholm.se 

 

   

Anmälda bisysslor  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut kommunfullmäktige 
2018-06-11 § 61 skall arbetstagare anmäla bisyssla enligt AB § 8 och Lagen om 
offentlig anställning § 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott skall bevilja bisyssla för 
anställda inom Boxholms kommun.  
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Redovisning av anmälda bisysslor tas därför upp för beslut av Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

- Anna Samuelsson 
- Maj-Britt Markhouss 
- Fredrik Svaton 

 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås: 
Att bevilja bisysslor för uppräknad personal.  
 

Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Anmälda bisysslor 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektören 
HR-chef 
De som anmält bisyssla 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 26       Dnr KS 2022/65 612 
 
Remiss - Ansökan från JENSEN education college AB - Dnr SI 
2022:1025 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN 
gymnasium Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 2023/2024. Kom-
munen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning avseende  
lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/förbund som 
kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda 
senast den 6 maj 2022. 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får etable-
ringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etable-
ringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt eta-
blering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Arbetsutskottet  beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
tillstand@skolinspektionen.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/65 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson KSAU/KS 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss - Ansökan från JENSEN education college AB - Dnr SI 

2022:1025  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN 
gymnasium Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 2023/2024. 
Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning avseende  
lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/förbund som 
kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda 
senast den 6 maj 2022. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får 
etableringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. 
Etableringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för 
Boxholms kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt 
etablering. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

 

Beslutet expedieras till 
tillstand@skolinspektionen.se 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Ulrika Carlsson <ulrika.carlsson@boxholm.se>

Fwd: Remiss: Dnr: SI 2022:1025 Ansökan från JENSEN education college AB 
1 meddelande

Boxholm Kommun <kommun@boxholm.se> 4 april 2022 08:56
Till: Ulrika Carlsson <ulrika.carlsson@boxholm.se>

---------- Forwarded message --------- 
Från: Hugo Fiévet <hugo.fievet@skolinspektionen.se> 
Date: fre 1 apr. 2022 kl 16:15 
Subject: Remiss: Dnr: SI 2022:1025 Ansökan från JENSEN education college AB 
To: kommun@linkoping.se <'kommun@linkoping.se'>, kommun@boxholm.se <'kommun@boxholm.se'>,
kinda@kinda.se <'kinda@kinda.se'>, kommunstyrelsen@mjolby.se <'kommunstyrelsen@mjolby.se'>,
motala.kommun@motala.se <'motala.kommun@motala.se'>, norrkoping.kommun@norrkoping.se
<'norrkoping.kommun@norrkoping.se'>, kommun@soderkoping.se <'kommun@soderkoping.se'>,
vadstena.kommun@vadstena.se <'vadstena.kommun@vadstena.se'>, kommun@atvidaberg.se
<'kommun@atvidaberg.se'> 

Hej,

 

Rätt uppgift angående program och inriktningar i ”en sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar” i remissen i ärende
2022:1025 ska vara följande:

 

Ekonomiprogrammet inriktning Juridik. Se tidigare bifogad ansökan.

 

Med vänliga hälsningar

 

Hugo Fiévet

Utredare

Tillståndsenheten

Skolinspektionen

Telefon: +46 (0)8-586 081 65

E-post: hugo.fievet@skolinspektionen.se

 

Växel: +46 (0)8-586 080 00

Besök: Sveavägen 159

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm

www.skolinspektionen.se

 

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:  
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
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_________________________________________

 

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter

Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 27       Dnr KS 2022/66 612 
 
Remiss - Ansökan från Praktiska Sverige AB - Dnr 2022:999 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud-
man för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymna-
siet Linköping Roxen i Linköpings kommun från och med läsåret 2023/2024. Kom-
munen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning avseende  
lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/förbund som 
kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda 
senast den 6 maj 2022. 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får etable-
ringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etable-
ringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt eta-
blering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

Arbetsutskottet  beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
tillstand@skolinspektionen.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/66 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson KSAU/KS 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss - Ansökan från Praktiska Sverige AB - Dnr 2022:999  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska 
Gymnasiet Linköping Roxen i Linköpings kommun från och med läsåret 2023/2024. 
Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning avseende  
lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/förbund som 
kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda 
senast den 6 maj 2022. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får 
etableringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. 
Etableringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för 
Boxholms kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt 
etablering. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 

Beslutet expedieras till 
tillstand@skolinspektionen.se 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 28       Dnr KS 2022/67 612 
 
Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr 2022:627 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-sko-
lan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning av-
seende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ förbund 
som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen till-
handa senast den 6 maj 2022. 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får etable-
ringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etable-
ringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt eta-
blering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
tillstand@skolinspektionen.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/67 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson KSAU/KS 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr 

2022:627  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-
skolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning 
avseende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ 
förbund som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får 
etableringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. 
Etableringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för 
Boxholms kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt 
etablering. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 

Beslutet expedieras till 
tillstand@skolinspektionen.se 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 29       Dnr KS 2022/68 612 
 
Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr 2022:628 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-sko-
lan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning av-
seende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ förbund 
som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen till-
handa senast den 6 maj 2022. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får etable-
ringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etable-
ringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt eta-
blering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
tillstand@skolinspektionen.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/68 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson KSAU/KS 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr 

2022:628  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-
skolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning 
avseende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ 
förbund som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får 
etableringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. 
Etableringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för 
Boxholms kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt 
etablering. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 

 

Beslutet expedieras till 
tillstand@skolinspektionen.se 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

 
Au § 30       Dnr KS 2022/69 612 
 
Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr SI 
2022:629 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-sko-
lan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning av-
seende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ förbund 
som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara Skolinspektionen till-
handa senast den 6 maj 2022. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får etable-
ringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etable-
ringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt eta-
blering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-04-05

Arbetsutskottet  beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
tillstand@skolinspektionen.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/69 612 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson KSAU/KS 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss - Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB - Dnr SI 

2022:629  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-
skolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 
2023/2024. Kommunen ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska innehålla en konsekvensbeskrivning 
avseende lång sikt vid start av utbildningen samt uppgift om vilka kommuner/ 
förbund som kommunen har samverkansavtal med. Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat får 
etableringen motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. 
Etableringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för 
Boxholms kommun. 
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget: 
2022: 52, 2023: 50, 2024: 54, 2025: 57 samt 2026: 65. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej ha några synpunkter på sökt 
etablering. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-02-23. 

Beslutet expedieras till 
tillstand@skolinspektionen.se 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-06 KS 2022/132 104 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Kommunalt partistöd - redovisning för 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I kommunallagen 2 kap. § 9 – 12 är reglerna för kommunalt partistöd fastställda.  En 
mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts till det ändamål som anges i kommunallagen, d.v.s. att stärka 
partiets ställning i den lokala demokratin. Partistödet utbetalas i förskott 1 mars 
respektive 1 september (kf § 154/2014). Redovisning sker för 2021. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Redovisning har inkommit från samtliga partier i Boxholms kommun som har 
mottagit partistöd under 2021. Partier som redovisat partistöd är: 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Förvaltningens ståndpunkt är att samtliga 
inlämnade redovisningar skall godkännas. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna Socialdemokraternas redovisning av partistöd för 2021, 
 
att godkänna Moderaternas redovisning av partistöd för 2021, 
 
att godkänna Centerpartiets redovisning av partistöd för 2021, 
 
att godkänna Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2021, 
 
att godkänna Vänsterpartiets redovisning av partistöd för 2021, 
 
att godkänna Kristdemokraternas redovisning av partistöd för 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Redovisningar.  
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Beslutet expedieras till 
Företrädare partierna. 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunalt  partistöd

Sida  l av 2

Blankett  för  redovisning  av hur  det kommunala  partistödet  har  använts  under  året.

En  mottagare  av partistöd  ska  årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som  visar  att

partistödet  har använts för det ändamål  som  anges  i2  kap.  9 g kommunallagen,  det  vffl  säga

för  att  stärka  deras  ställning  i den  lokala  demokratin.

Partistöd  betalas  ut  årligett  i förskott  under  mars  och  september  månad.

Redovisningen  ska avse  perioden  I januari  -  31 december  och  lämnas  in  till

kornmunstyrelsekontoret,  senast  I april  året  efter  utbetalrög.

Parti

(3ChXo'1mr5. A"r'år(3br'n'vv1  b'oa'i«ifeiz&,

Organisationsnummer

8)-LDOo-i-7z5y,t

Redovisningen  avser  år

a2-OZ)

Erhållet  partistöd

3F, 5'OD

Beskriv  hur  det  lokala  paföstödet  använts  för  att stärka  partiets  ställning  i den  kommunala

demoktatin
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G.-xi! BOXHOLMS KOMMUN Sida  2 av 2

Om  överföringar  har  gjorts  till  delar  av partiotganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv

vilka  motprestationer  som  har  erhållits  för  att  stärka  partiets  ställning  i den  kommunala

demoktatin

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  granskning  har  genomförts  om  att  redovisningen  ger  en

rättvisande  bild  av hur  mottagaren  har  använt  partistödet.

Intygas  av

C,t,.,'7,'V'-
Namnförtydligande

Clccb  S")8l+cy:i5p

Datum

"lO1I-  o3-7.t,

I

Ort

6o-ko1-
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;. : BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunalt  partistöd

i<ORi'i":i!ll::.' -l

Sida l av 2

Blankett  för  redovisning  av  hur  det  kommunala  partistödet  har  använts  under

året.

En  mottagare  av  partistöd  ska  årligen  lämna  en  skriftlig  redovisning  som  visar  att

partistödet  har  använts  för  det  ändarnål  som  anges  i2  kap.  9 g kommunanagen,  det  vill

säga  för  att  stärka  deras  stäg  i den  lokala  demokratin.

Partistöd  betalas  ut  årligen  i förskott  under  mars  och  september  mföad.

Redovisningen  ska  avse  perioden  I januari  -  31 december  och  lämnas  in  till

kornmunstyrelsekontoret,  senast  I april  året  efter  utbetalning.

Parti

Kristdemokraterna

Organisationsnummer

802450-0497

Redovisningen  avser  år

2021

Erhållet  partistöd

5.500:-

Beskriv  hur  det  lokala  partistödet  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den

kommunala  demokratin

P.g.a.  rådande  pandemi  har  KD  inte  haft  någon  lokal  verksarnhet,  förutom  ordinarie

årsmÖte.

Inför  vårt  ordinarie  årsmöte  2022  ser  vi  dock  en liten  ljusning  betr.  nya  medlemmar.

Ekonomiskt  har  vi  förbättrat  vår  ekonomi  kan  man  säga.  Vi  har  i årets  budget  (2022)

avsatt  IO.OOO:- för  utskick,  framtagna  centralt,  och  valmöten.

Det  kan  nämnas  att  C+V+SD+KD  från  början  av  denna  mandatperiod  argumenterati

Demokratigruppen,  mot  S och  M  om  insynsplatser  i KS.  Nu  har  KF  bifallit  våra  krav  vid

sitt  senaste  möte  och  det  betyder  att  V, SD och  KD  skall  välja  varsin  ordinarie  med

ersättare  till  dessa  insynsplatser  (partier  i KF  utan  plats  i KS  berörs  av  detta  beslut).
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!C!  BOXHOLMS KOMMUN Sida  2 av 2

Om  överföringarhar  gjorts  till  delar  av partiorganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv
vilka  inotptestationer  som  har  erhållits  för  att stärka  partiets  ställning  i den  kommunala
demokratin

Till  KDs  Östgötadistrikt  har  lämnats  620:-,  för  det stöd  vi  far  under  året.

Vårt  eget  kapital  har  under  2021 ökat  med  2.420:-.

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  granskning  har  genomförts  om  att  redovisningen  ger  en
rättvisande  bild  av  hur  mottagaren  har  använt  partistödet.

Intygas  av

/'>,.  du  ,JaaMå  m'L

Namnförtydligande

Gun  Andersson
":;?  / 7 « b  t     

Datum

2022-03-29

Ort

Boxholm

157



r.-r, BOXHOLMS KOMMUN

Kommunaltpartistöd

Sida 1 av  2

Blankett  för  redovisning  av hur  det  kommunala  partistödet  har  använts  under
året.

En mottagare  av partistöd  ska årligen  lämnaen  skriftligredovisning  som  visar  att

partistödethar  använts  för  det ändamål  som anges i2 kap. 9 S, kommunallagen,  detvill

säga  för  att stärka  deras ställning  i den  lokala  demokratin.

Partistöd  betaIasut  årIigen  i förskottunder  mars  och september  månad.

Redovisningen  ska  avse  perioden  1 januari  -  31  december  och  lämnas  in  till

kommunstyrelsekontoret,  senast  I  april  året  efter  utbetalning.

Parti

Centerpartiet

Organisationsnummer

823000-4510

Redovisningen  avser  år Erhållet  partistöd

2021 15 500kr

Beskriv  hur  det  lokala  partistödet  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den

kommunala  demokratin

Våra  gnzppmöten  (ca 9 st  per  år) är  öppna  för  alla  våra  medlemmar.  Här  diskuteras

aktuella  frågor

Vi  har  bjudit  in  till  öppna  aktiviteter,  där  alla  är  välkomna  att  lyssna  och  prata  kring

kommunala  frågor.  Tre  sådana  möten  har  hållits  under  året

Ytterligare  tre öppna  medlemsmöten  var  planerade,  men  kunde  inte  genomföras  p g a

Coronapandemin.

Vi  har  bjudit  in  till  en digital  demokratiskola.  Endast  en deltagare  anmälde  sig,  så tyvärr

tvingades  vi  ställa  in  den.

Inför  kyrkovalet  delade  vi  ut  informationsmaterial,  och  i samtal  med  människor

diskuterades  ofta  vikten  av  lokal  demokrati,  samt  organisation  och  demokratifrågor.
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[],,,  BOXHOLMS  KOMMUN

Sida 2 av  2

Om  överföringar  har  gjorts  till  delar  av partiorganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv

vilka  motprestationer  som har  erhållits  för  att  stärka  partiets  ställning  i den kommunala
demokratin

Vi har'i  !aam'arrebkektae :veerafönruinrHgargahnaare!oormksmhunl1aenrsdrcaendteelrparaa%t!raerthsaorrggjanor'staahnonnoennser inför
kyrkovalet  i september  2021

Vi har  ett kontinuerligt  stöd i vår  verksamhet  från  Centerpaföets  Östgötadistrikt.  I form  av
Utbil  dningar,  informationsmaterial,  kontakter  och samordning  över  länet.

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  granskning  har  genomförts  om  att  redovisningen  ger  en

rättvisande  bild  av  hur  mottagarenhar  använt  partistödet.

Intygas  av
, ö  i

/'I  y /  .-a i

Th" !:(;, %' L  !   l

Namnförtydligande

i]>"'-;'/]{}dz5a  (_;Y:.'-  2'«i L'S  5- ("")

Datum  /  -7 /  '
2022-03-31

Ort

Boxholrn
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Kommung/t  partistöd

Sida l av 2

Blankett  för  redovisning  av  hur  det  kommunala  partistödet  har  använts  under

At'et.

En  mottagare  av  partistöd  ska  årligen  lämna  en  skriftlig  redovisning  som  visar  att

partistödet  har använts för det ändamål som anges i2  kap. 9fffi kommunallagen,  det vill
säga  för  att  stärka  deras  ställning  i den  lokala  demokratin.

Partistöd  betalas  ut  årligen  i förskott  under  mars  och  september  månad.

Redovisningen  ska  avse  perioden  1 januari  -  31 december  ofö  lämnas  in  till

kommunstyrelsekontoret,  senast  I april  året  efter  utbetalning.

Parti

Vänsterpartiet

Organisationsnurnmer

802519-9558

Redovisningen  avser  år

'!021

Erhållet  partistöd

S.500:-

Beskriv  hur  det  lokala  partistödet  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den

kommunala  demokratin

Möten,  utbildning  och utbildningsmaterial,  kontorsmaterial  osv.
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Sida  2 av 2

Om  överföringar  har  gjorts  till  delar  av paföorganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv

vilka  motprestationer  som  har  erhållits  för  att  stärka  partiets  ställning  i den  kommunala

demokratin

Utbildning,  folder  och  affischer.

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  granskning  har  genornförts  om  att  redovisningen  ger  en

rättvisande.bföi  av  hur  mottas;aren  har  använt  t+artistödet.

Ort cQ6tiv

e
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommurta1t  partistöd

Sida  1 av 2

Blankett  för  redovisning  av  hur  det  kommunala  partistödet  har  använts  under  året.

En  mottagare  av  partistöd  ska  årligen  lämna  en  skriftlig  redovisning  som  visar  att

partistödet  har  använts  för  det  ändamål  som  anges  i2  kap.  9 g kommunallagen,  det  vill  säga

för  att  stärka  deras  ställning  i den  lokala  demokratin.

Partistöd  betalas  ut  årligen  i förskott  under  mars  och  september  månad.

Redovisningen  ska  avse  perioden  1  januari  -  31 december  och  lämnas  in  till

kommunstyrelsekontoret,  senast  I april  året  efter  utbetalning.

', Parti

Sverigedemokraterna  Boxholm

l____  ______ _._

Organisationsnummer

802538-7831

-i'<ect-ovisni.ngen avser  år

I 2021

i

Erhålletpartistöd -----''l

8000kronor _I

Beskriv  hur  det  lokala  partistödet  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den  kommunala

demokratin

På grux"id  av  att  det  uxider  2021  rådde  coronapandemi  så har  vi  under  vårt-  och  tidig

}fösttermin  2021  ej kurtnat  bedriva  verksamhet  i den  omfattning  som  vi  har  velat.  Däremot  så

har  vi  tinder  såväl  slutet  på  HT  2021,  samt  under  början  av  2022  bedrivit  allt  iyitensivare

arbete  såvä(  internt  som  externt.
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BOXHOLMS  KOMMUN

Sida  2 av 2

Om  överföringar  har  gjorts  till  delar  av  partiorganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv

vilka  motprestationer  som  har  erhållits  för  att  stärka  partiets  ställning  i den  kommunala

demokratin

Överföringarna  har  gått  till  MjÖlbys  partiorganisation,  då vi  ej haft  en aktiv  förening  inom  kommunen.
Däremot  så har  en nystartad  och  aktiv  kornmunförening,  Sverigedemokraterna  Boxholm,  bildats  under
februari  2022  -  vilket  kommer  leda  till  ett ökat  arbete  iBoxholm  framgent.

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  granskning  har  genomförts  om  att  redovisningen  ger  en
rättvisande  bild  av  hur  mottagaren  har  använt  partistödet.

Intygas  av

4 . /
Q. lal l. ,  ,7-a,'a9L.. .'a'Aala=,"J;>"") 2' yolaa ;'/" 4a:'aa "aa L ' t

Namnförtydligande

iJ ,  >=+

- I l "'j 'X ,- - l,>" I",Xt"y )l, / 'aaaia' _ ( ? . .! 7 2w"  /  -'  . ' -";  u' t (i  ';'   %
n Å

Datum

=Qt,i-)%»  ,:aa'Th -xl+i-.. s '-  -.  'aa- , ' x } i- a' % _,)  -  :)  (,

Ort
I ',,

t ' a .-, / ,"*. 'l-a"at 'aa"S. .arl"' 7'!  /(- t i h f  y (-i ) s,. '  k
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BOXHOLMS  KOMMLtN

Sida  l av  2

Kommunalt  partistöd

Blankett  för  redovisning  av hur  det kommunala  partistödet  har använts  under  året.

En mottagare av partistöd ska  årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som  visar  att partistödet  har

använts för det ändamål som anges i2 kap. 9 Fffi kommunallagen, det vill säga för att stärka deras
ställning  i den lokala  demokratin.

Partistöd  betalas  ut årligen  i förskott  under  mars  och  september  månad.

Redovisningen  ska  avse  perioden  1 januari  -  31 december  och lämnas  in till kommunstyreIsekontoret,
senasN  april  året  effer  utbetalning.

Parti

Moderata  Samlingspartiet  i Boxholm

Organisationsnummer
802519-8220

Redovisningen  avser  år

2021

Erhållet  partistöd

15500

Beskriv  hur  det  lokala  partistödet  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den  kommunala
demokratin

Vi använder  partistödet  till  konferenser  och  kurser  som  partiet  bjuder  in till.  Både  i distriktet  och
centralt.  En del används  till  medlemsrekrytering  och  medlemsvård.  Det  som  blir  över  sparas  till
valår  som  tär  hårt  på partikassan.

Om överföringar  har  gjorts  till  delar  av partiorganisationen  utanför  kommunen  -  beskriv  vilka
motprestationer  som  har  erhållits  för  att  stärka  partiets  ställning  i den kommunala  demokratin

Vi får  hjälp  med  medIemsadministration,  IT-stöd,  material,  utbildningar  och konferenser,  löpande
information  om det  politiska  läget  samt  valrörelser  och  kampanjer.
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Vi  får  hjälp  med  medlemsadministtation,  lT-stöd,  material,  utbildningar  och  konferenser,
löpande  information  om det politiska  läget  samt  valrörelser  och kampanier.

Granskningsintyg  (Granskare  utses  av  partiet)

Härmed  intygas  att  gransföing  har  genomförts  om  att  redovisningen  ger  en rättvisande
bild  av hur mottagaren  h@r använt partistödet.

Imygasav  . \
(j  Q  . ,%,_,__-__.

a  '-s,t  ()9+-  ) '- --'  -

Nami"iförtydligande

Ylwa  Söderström

&j

Datum

2022-03-12
Ort

Boxholm
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-11 KS 2022/140 007 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Årsredovisning för Boxholms fritidsstiftelse 2021 samt beviljande av 

ansvarsfrihet  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms Fritidsstiftelse har inkommit med protokoll från årsmötet 2022-04-04, 
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Boxholms Fritidsstiftelse har som ändamål att bereda möjlighet till vistelse på 
fritidsanläggningar som är ägda eller hyrda av stiftelsen. 
 
2021 års resultat blev ett överskott på 54 098 kr. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna årsredovisningen, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021. 
Protokoll årsmöte 2022-04-04. 
Revisionsberättelse. 
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Beslutet expedieras till 
Boxholms Fritidsstiftelse 
Ekonomienheten 
Kommundirektör 
 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Årsredovisning

för

Boxholms  Fritidsstiftelse

823000-5095

'Rä'kenskapså'ret

2021

Fastställelseintyg

Undertecla'iad styrelseledamot  i Boxliolms  Fritidsstiftelse  intygar  att resultaträkningen  ocl'i

balansräkningen i årsredovisningen liar fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna
styrelsens  förslag  till  resultatdisposition.

Jag intygar  också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen  stämmer  överens  med

originalen.

BOXllOlm 2011-  o I  -1(,"

hr-r  =5" 
Roger  Sval'u'i
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Årsredovisning

för

Boxholms  Fritidsstiftelse

823000-5095

Räkei':iskapsåret

2021
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Boxholms  Fritidsstiftelse

Org.ru:  823000-5095

1 (6)

Styrelsen för Boxholms Fritidsstiftelse avger fö5ande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.  Om  inte  annat  särskilt  anges,  redovisas  alla  belopp

i hela  kronor  (la').  Uppgifter  inom  parentes  avser  föregående  år.

FörvaltningsberätteIse

Verksamheten

Stiftelsens  ändamål  är att bereda  möjligliet  till  vistelse  på fritidsanläggningar  som  är ägda  eller  hyrda  av

stiftelsen  ocli  al] omsättning  under  räkenskapsåret  avser  destinatärerna.

Företaget  har  sitt  säte i Boxholm.

Flerårsöversikt  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Soliditet  (%)

2021

204

54

99

2020

175

17

99

2019

173

-16

100

2018

167

-9

100

Förändring  av  eget  kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Disposition  enligt  beslut

av årets  årsstän'ima:

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

Stiftelse-

kapital

1 732  835

1732  835

Driff-  och

förnyelsefond

230  709

16 949

247  658

Överkurs-

fond

o

o

Årets

resultat

16949

-16949

54098

54 098

TotaJt

1980  493

o

54 098

2 034 591

Styrelsen  föreslår  ingen  avsättning  till  stiftelsekapitalet.

Företagets resultat ofö stälföing i övrigt framgår av efterfö5 ande resultat- ocli balansräkning med noter.
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Boxholms  Fritidsstiftelse

Org.nr  823000-5095

Resultaträkning Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2 (6)

2020-01-01

-2020-12-31

Rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.  m.

Nettoomsättning

Summa  rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.

Rörelsekostnader

Övriga  extema  kostnader

Personalkostnader  2

Av-  ocli  nedsla'ivningar  av materiella  ocli  immateriella

anläggningstillgångar

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Årets  resultat

203  998

203  998

-123 974

- 17662

- 8 264

-149  900

54 098

54 098

54 098

54 098

174  532

174532

- 127  415

- 21 404

- 8 764

-157  583

16  949

16  949

16  949

16  949
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Org.nr  823000-5095

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och mark

Inventarier,  verktyg  OCl] installationer

Summa  materiella  anläggningstillgångar

Finayisiella  anläggningstillgångar

Andra  långfristiga  värdepappersinneliav

Summa  finansiella  anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

KoWfristiga  fordringar
Övriga  fordrii'igar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och bank

Kassa  ocli  bank

Summa  kassa  och bank

Sumina  omsättningstiIIgångar

3 (6)

Not

1

2021-12-31 2020-12-31

571 391

4 512

5 75 903

578 151

6 016

584 167

2 000

2 000

577 903

2 000

2 000

586 167

IO 184

16 899

27 083

10 359

16 055

26 414

1 444 610

1444  610

1471  693

1 378 147

1378  147

I404  561

SUMMÅ  TILLGÅNGAR 2 049 596 1990  728
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Org.nr  823000-5095

Balansräkning

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bxmdet  eget  kapital

Stiftelsekapital

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Drift-  ocli  förnyelsefond

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder

Öwiga  skulder

Summa  kortfristiga  skulder

4 (6)

Not

1

2021-12-31 2020-12-31

l 732 835

1732  835

1 732 835

1732  835

247  658

54 098

301 756

2 034  591

230  709

16949

247  658

1980  493

15 005

15 005

IO 235

10 235

SUMMA  EGET  KAPIT  ÅL  OCH  SKULDER 2 049  596 1990  728
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Noter

Not  1 Redovisningsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är ripprättad  i enligliet  med  årsredovisningslagen  ocl'i  Bokföringsnämndens  allmänna

Fåd- (BFNAR  2016:10)  om årsredovisning  i mindre  föret-ag.  - ---  ----  ---

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  minskat  med  aclaunulerade  avsla'ivningar  enligt

plan  och eventuella  nedslvivningar.

Not  2 Medelantalet  anställda

Medelantalet  anställda

2021

O,I

2020

O,l

Not  3 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

2021-12-31

I 949 804

1949  804

-1 371 653

-6 760

-1 378 413

571 391

2020-12-31

1 949 804

1949  804

-1 364 893

- 6 760

-1 371 653

578 151

Not  4 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avsl=a'ivningar

Årets  avsla'ivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

2021-12-31

350 457

350 457

- 344 441

- I 504

- 345 945

2020-12-31

350 457

350 457

- 342 431

-2 004

- 344 441

Utgående  redovisat  värde 4 512 6 016
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Not  5 Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

2 000

2 000

2 000

2 000

Utgående  redovisat  värde 2 000 2 000

Boxholt'n ll  0 3 J

Beatrice  Svahn

Per  Olof  Hallberg

Å

(l,a- "il' L/'/
Iltgemar  Nordström

i  ("'%
Anders  Samuelsson

Roger  Svahn

f/  -

Micliael  Blomqvist

Tonvensson

Lars  Svanströn'i

Bemt  Eriksson

Vår revisionsberättelse liar lämnats Q 0 7 2  03  2 (,,

Godkänd  revisor

Agneta  Bergqriist

Revisor
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Revisionsberättelse

Till  bolagsstämman  i Boxholms  Frttidsstiftelse
Org.nr  823000-5095

:- ' l].-.a' "

Rapport  om  årsredovisningen

Uttaltmden

Jag liar ritfört  en revision av årsredovisningen för Boxholms Fritidsstiftelse  för räkenskapsåret  2021,

Enligt  t'nin uppfattning  har årsredovisningen upprättats i enligliet  med årsredovisningslagen ocli ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Boxholms Fritidsstiftelses  finansiella  stälföing per den 31
december 2021 ocli av dess finansiella  resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förva1tningsberätte1sen är förenlig  med årsredovisningens övriga  delar.

Jag tillstyrker  där'f'ör att bolagsstäini'nan  fastställer resultaträlaiingen  ocli balansräkningen.

Grutxd  jör  xdtalanden

Jag har utf'ört revisionen enligt International  Standards on Auditing  (ISA) ocli god revisionssediSverige,
Mitt  ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.  Jag fir oberoendei
förlxållande till Boxholms Fritidsstiftelse  enligt god revisorssed i Sverige ocl'i liar i öwigt  fullgjoit  tnitt
yrkesetislca  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis  jag liar inliämtat är tillräckliga  ocli ändatnålsenliga som gntnd för mina
rittalanden.

Styreisens  aiisvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen ripprättas ocli att den ger en rättvisande  bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intei'na  kontroll  som den bedömer  är
nödvändig för att yipprätta en årsredovisning som inte inneliåller  några väsentliga felaktiglieter,  vare  sig
dessa beror  på oegentliglieter  eller  misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets fönnåga att
fortsätta verksaml'ieten. Den upplyser, när så är lämpligt,  om förhållanden  som kan påverka föimågan att
fortsätta verksamheten OCl'l att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillätnpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksaml'ieten.

Revisortis  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerliet om luiruvida  årsredovisningen som lielliet  inte
it'utehåller några väsentliga felaktigheter,  vare sig dessa beror på oegentliglieter  eller misstag, ocl'i att
lätruta en revisionsberättelse SOlI] innehåller  mina uttalanden. Rimlig  säkerhet är en hög grad av säkerl'iet,
men är ingen garanti för att en revision som ritförs enligt ISA OC1] god revisionssed i Sverige alltid
koini'ner att upptäcka ell väsentlig felaktighet  O1T1 ell sådan finns. Felaktiglieter  kan rippstå på gnind av
oegentliglieter  eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen  kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med gnu'id i årsredovisningen.

Som del av en revisio+i enligt ISA använder jag professionellt  omdön'ie och liar en professionellt  skeptisk
inställning  under liela revisionen. Dessutom:

- identifierar  och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktiglieter  i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter  eller misstag, utfonnar  ocl'i utför gi'ansla'iingsåtgärder  bland aru'iat utifrån  dessa
risker ocli inbämtar revisionsbevis  som är tillräckliga  ocli ändamålsenliga för att utgöra  en gnind  för

Boxholins  Fritidsstiftclsc,  Oi'g.nr  823000-5095

177



2 (3)

mina  rittalanden.  Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet till fö5d av oegentligheter är högre
än för  en väsentlig  felaktigliet  som beror  på misstag,  eftersom  oegentliglieter  kan innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  ritelämnanden,  felaktig  infonnation  eller  åsidosättande  av intem

kontroll.

- skaffar  jag  mig  en förståelse  av den del av bolagets  interna  kontroll  sot'n har  betydelse  för  min  revision

för  att ritfori'na  granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  l'iänsyn  till  omständigheterna,  men  inte  för  att

uttala  mig  om effektiviteten  i den interna  kontrollen.

- ritvärderar  jag  lämpliglieten  i de redovisningsprinciper  som  används  ocli  rimligl'ieten  i styrelsens

rippskattningar  i redovisningen  ocli  tillliörande  upplysningar.

- drar  jag  en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  använder  antagandet  om fortsatt  drift  vid

ripprättandet  av årsredovisningen.  Jag drar  också  en stutsats,  med  gnind  i de inhämtade  revisionsbevisen,

om huruvida  det fii'ins  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana  händelser  eller  förhållanden

som  kan  leda  till  betydande  tvivel  om  bolagets  föri'någa  att fortsätta  verksarnheten.  Om  jag  drar

slutsatsen  att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisionsberätteIsen  fösta

uppmärksainheten  på upplysningai'na  i årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerlietsfaktorn  eller,  on'i

sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  rittalandet  om årsredovisningen.  Mina  slutsatser  baseras

på de revisionsbevis  som  inl'iämtas  fram  till  datumet  för  revisionsberättelsen.  DOCk kan framtida

liändelser  eller  förhållanden  göra  att ett bolag  inte  längre  kan foitsätta  verksamheten.

- ritvärderar  jag  den övergripande  presentationen,  strukturen  ocli  inneliållet  i årsredovisningen,  däribland

upplysningama,  OCl] Om årsredovisningen  återger  de rinderliggande  transaktionema  och händelserä  på

ett sätt som  ger en rättvisande  bild.

Jag tnåste  informera  styrelsen  om bland  aruiat  revisionens  planerade  omfattning  ocli  inriklning  samt

tidpunkten  för  den. Jag måste  OCkSå informera  om betydelsefulla  iakttagelser  rinder  revisionen,  däribland

de eventuella  betydande  brister  i den interna  kontrollen  som  jag  identifierat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalandezz

Utöver  min  revision  av årsredovisningen  l'iar  jag  även  utfört  en revision  av styrelsens  förvaltning  för

Boxliolms  Fritidsstiftelse  för  räkenskapsåret  2021 samt  av förslaget  till  dispositioner  beträffande

bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolagsstäinman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ocli bevi5ar
styrelsens  ledamöter  ansvarsfriliet  för  räkenskapsåret.

Gruizd  J?jr uttalanden
Jag liar  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  nän'nare  i

avsnittet  Revisorns  ansvcir.  Jag är oberoende  i förliållande  till  Boxholms  Fritidsstiftelse  enligt  god

revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag  har inhäintat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som gnind  för  mina

uttalanden.

Styrelsens  aixsvar

Det  är styrelsen  som  liar  ansvaret  för  förslaget  till  dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  el{er  förlust.

Vid  förslag  till  utdelning  innefattar  detta  bland  ai'uiat  en bedöinning  av OII]  utdelningen  är försvarlig  med

liänsyn  till  de krav  som  bolagets  verksamhetsart,  omfattning  ocli  risker  ställer  på storleken  av bolagets

egna  kapital,  konsolideringsbeliov,  likviditet  ocl'i ställning  i övrigt.

Boxliolms  Fritidsstiftclsc,  Org.ni'  823000-5095
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation ocli förvaltningen  av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad  så att bokföringen, medelsförvaltningen  ocli bolagets ekonomiska
angelägenlieter i övrigt  kontrolleras på ett betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande revisionen av förvaltningen,  ocli därmed mitt rittalande om ansvarsfriliet,  är att
inhämta revisionsbevis  f8r att t'ned en rimlig  grad av säkeföet linna  bedöma om någon styrelseledamoti
något  väsentligt  avseende:

- företagit  någon åtgärd eller giort sig skyldig  till  någon förstuni'nelse  som  kan föranleda
ersättningsskyldig1iet  mot  bolaget,  eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt  mål beträffande revisionen av förslaget till  dispositioner  av bolagets vinst eller förlust, och  dänned
mitt  uttalande om detta, är att med rimlig  grad av sälceföet bedöma om förslaget är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rit'nlig säkeföet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som  ritförs  enligt  god
revisionssed i Sverige alltid kommer att ripptäcka åtgärder eller försummelser  som kan  föranleda
ersättningsskyldighet  mot bolaget, eller att ett förslag till  dispositioner  av bolagets vinst eller  förlust  inte
är förenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt  omdöme  ocli  liar
en professionellt  skeptisk inställning  under liela revisionen. Granslcningen av föi"valtningen  ocli  förslaget
till dispositioner  av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka
tillkommande  granslaqingsåtgärder som utförs baseras på min  professionella  bedömning  med
utgångspunkt  i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granslaiingen  på sådana  åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksainheten och där avsteg OCl] överträdelser  slaille  l'ia
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenon'i ocli prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder ocb andra förhållanden som är relevanta för mitt  rittalande om ansvarsfrihet.  Som
underlag för mitt rittalande ot'n styrelsens förslag till  dispositioner  beträffande bolagets vinst  eller  förhist
har  jag granskat  om förslaget  är förenligt  tned  aktiebolagslagen.

MjölLiy  lDll  -O 3 - 'Il\,

)77;pÅ'(-
Godkänd  revisor

Boxlioln'is  Fritidsstiftclsc,  Oi'g.nr  823000-5095

179



REVI  S I0  NSBERÄTTELSE

Till  styrelsen  i

BOXHOLMS  FRITIDSSTIFTELSE,  org.nr  823000-5095

hg  har  granskat  årsredovisningen  och  räkenskaperna  samt  styrelsens  förvaltningi

BOXHOLMS  FRITIDSSTIFTELSE  för  år 2021.

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  räkenskapshand1ingarna  och  förvaltningen.

Mitt  ansvar  är att  uttala  mig  om  årsredovisningen  och  förvaItningen  på  gnindval

aV  min  revision.

Revisionen  har  utförts  i enlighet  med  god  revisionssed  i Sverige.  Det  innebär  att

jag  planerat  och  genomfört  revisionen  för  att i rimlig  grad  försäkra  mig  om  att

årsredovisningen  inte  innehåller  väsentliga  fel.  En  revision  innefattar  att  granska

ett urval  av underlagen  för  belopp  och  annan  information  i räkenskapshand-

lingarna.  I en revision  ingår  också  att  pröva  redovisningsprinciperna  och

styrelsens  tillämpning  av dem  samt  att  bedöma  den  samlade  informationen  i

årsredovisningen.  Som  underlag  för  mitt  uttalande  om  ansvarsfrihet  har  jag

granskat  väsentIiga  beslut,  åtgärder  och  förhållanden  i stiftelsen  för  att  kunna

bedöma  om  någon  styrelseledamot  har  handlat  i strid  med  stiftelsens  stadgar.  Jag

anser  att min  revision  ger  mig  rimlig  gnund  för  mina  uttalanden  nedan.

Årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med  god  redovisningssed  i Sverige.

Styrelseledamöteina  har  inte  handlat  i strid  med  stiftelselagen  eller

stifte1seförordnandet.

Boxholm  den  "a'8 G,!5  'Q t)"Q'9

Agneta  Bergquist

Revisor
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Protokoll  f?irt vid  årsmöte  med  Boxholms  Fritidsstiftelsc
Vivåsen  Boxholm.

Närvararide:  Roger  Svahn

Toriy  Svensson

Ingemar  Nordström

Beatrice  Svahn

BerndtEriksson

Per-OlofHallberg
Mikael  Blomqvist

Daniel  Johansson

Maria  Hall

Karin  Johansson

Agneta  Bergqvist

Lars  Svahnström

Eva  Furland

l

0rdf?5randen  Roger  Svahn  öppnar  mötet  och hälsar  välkornmen.

fi 2 Kallelse till  årsmötet

Kallelse till  årsmötet har utgått enligt stadgarna.

fi 3 Mötesfunktionärer

Till  ordförande för mötet väljs Roger Svahn och till  sekreterare Ingemar  Nordström.

e14 Justering  av protokoll

Till  att justera dagens protokoll  utses Beatrice Svahn och Maria Hall.

Ffi 5Årsredovisningförår2021

Årsredovisningen  2021 föredras av kassören, resultat-  o balansräkning  samt

f?5rvaltningsberättelse. Årets resultat blev ett överskott på 54 098:- kr, balansräkningen  visar  ett
eget  kapital  på 2 034 591 kr.

Årsredovisningen  godkändes och överlämiias till  revisorerna  och Kommunfullrnäktige.

Ffi 6 Ansvar4rihet,  revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för verksarnhetsåret 2021 föredras av revisorerna Eva Furland  och  Agneta
Bergqvist..

Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen och revisorernas  berättelse  för

verksamhetsåret 2021 till  Boxholms  Kommunfullmäktige  som har att besluta om ansvarsfrihet
för  styrelsen.  ,

7:,5' ,e,,( ,,Q,"L
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5 7 Val av styre(se för  perioden 2022, komplettering  och ändringar

Utsedda  2021-2022:

Ordinarieledamot  Suppleant

Utsedda av LO:s  lokalorganisation(motsvarande):

Berndt  Eriksson

Lars  Svanström

Per-Olof  Hallberg

Roger  Svahn

Lennart  Andersson

Patrik  Söderberg

Karin  Johansson  (fd  Lindgren)

Lars  Johansson

Utsedda av TCO:s organisationer iBoxholm(motsvarande):

Anders Samuelsson Emelie Frid Johansson
TonySvensson  vakant

De ovanstående ledamöterna utsedda av LO och TCO har utsett 3 ledamöter och suppleanter,
dessa  är valda:

Beatrice  Svahn

Ingemar  Nordström

Mikael  Blomqvist

Maria  Hall

Daniel  Johansson

Jörgen  Eriksson

Kompletteringar  och  ändringar  2022

Inga  kompletteringar  eller  ändringar  föreligger  för  år 2022.

fi 8 Val m revisorer  för  perioden 2022

Kommunen har meddelat att revisor Sune PMlipsson ska ersättas av Agneta Bergqvist.

Godkänd revisor Eva Furland vid Furlands Revisonsbyrå AB föreslås ersättas av Jakob  Furland.

Stärnrnan beslutar att som revisorer för 2022 utse Agneta Bergqvist  och Jakob  Furland,

5 9 Firmatecknare 2022

Stiftelsens firma tecknas nu förutom av styrelsen, av Roger Svahn och Beatrice Svahn  var  för
sig.

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utses  ordföranden  Roger  Svahn  och  kassören  Beatrice
Sv  ahn  att  teckna  Fritidsstiftelsens  firma  var  för  sig för  tiden  2022.

7==å (!-,.,s ,M,%
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(SI 10 Ekonomi och hyresavgifter

Kassören Beatrice Svahn redogör f?5r rithyrningsläget  inför sommaren och hösten 2022.  Läget

är ungeför som föregående år. Styrelse har tidigare beslutat om  hyresavgifter  gör  2022.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten.

fi ll  Investeringar

Investeringar sker fortlöpande enligt tidigare plan och beslut.

5 12 Rapporter

Inga  rapporter  föeligger.

fi 12 (:)vriga frågor

a/ Arbetsmöte föreslås till  lördag 30 april, kl. 08.00-13.00
Sarnling på torget Boxholm  k1.07.30 för satnåkning, egen matsäck medtages.

Städgruppen organiserar själv sitt arbete och bestämmer tidpu  :för arbetet.

Styrelsen  beslutar

enligt  ovan.

b/ Revisor Agneta Bergqvist  frågar hur styrelsens framtidsplanering  ser ut. Ordf?5randen,

kassören och sekreteraren svarar att vår stora uppgift  framöver är att lösa frågan  om  hur  drift-

och förnyelsefonden kan öka ytterligare  så att vi  kan göra  nödvändiga investeringari

an1%BninBen.

Ffi 13 Avslutning

Årsmötet  avslutas  med  kaffe  och  räkmacka.

eqkJ' <StA/'[f
Roger  Svahn,  ordförande Nordström,  sekreterare

Maria  Hall,  justering

183



Ö/';'5" 70 @ «"2,\

A!,:,L

184



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-11 KS 2022/136 106 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Helena Westman KS 
 Säkerhetschef 

010-234 59 09  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Remiss - Förslag till Strategi för samverkan i Östergötlands län före, 

under och efter samhällsstörningar.   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen Östergötland angående 
förslag till strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter 
samhällsstörningar. Remissen sändes ut den 7 april 2022 och svar ska tillställas 
Länsstyrelsen senast den 25 april 2022. 
 
Strategin fastställdes den 16 december 2013 av Regionala rådet för krisberedskap 
och skydd mot olyckor och reviderades senast i januari 2017 av samma råd. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det här förslaget till reviderad strategi har tagits fram i en arbetsgrupp med 
sakkunniga från Länsstyrelsen, Polisen, Region Östergötland och länets 13 
kommuner. Den är sedan bearbetad av utsedd grupp kommundirektörer inom 
Samverkan Östergötland och är sedan slutgiltigt förankrad med länets samtliga 
Kommundirektörer, Regiondirektören, Förbundsdirektör för RTÖG samt 
Polisområdeschef. 
 
Processen vid framtagandet av förslag på reviderad strategi har varit konstruktiv där 
kommunerna, Region Östergötland, Polismyndigheten och Länsstyrelsen haft en 
öppen dialog med hög grad av lyhördhet till behov och utmaningar i våra olika 
organisationer.  
 
De förändringar som föreslås är främst att härröra till organisering av funktionen 
Östgöta TiB där förslaget är att vi går från en ordning där kommunperspektivet 
representerats genom en och samma kommun i Östgöta TiB, till att det istället är den 
kommun som direkt berörs av en händelse som kallas in till Östgöta TiB. Östgöta 
TiB´s roll har också tydliggjorts i relation till övriga samordningsstrukturer inför och 
under samhällsstörningar. Främst har rollen tydliggjorts mellan Östgöta TiB, 
Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) och Samverkansmöte chefsnivå. 
 
 

Finansiering 
Förändringen ryms inom ordinarie budget.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till reviderad Strategi för 
samverkan i Östergötlands län före, under och efter samhällsstörning.  
 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
- Remiss från Länsstyrelsen Östergötland 
- Förslag till strategi för samverkan i Östergötland före, under och efter 

samhällsstörning 
 
 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akt 
 
 
 
Helena Westman 
Säkerhetschef
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POSTADRESS: 

581 86 LINKÖPING 

BESÖKSADRESS: 

Östgötagatan 3 

TELEFON: 

010-223 50 00 

TELEFAX: 

013-10 13 81 

E-POST: 

ostergotland@lansstyrelsen.se 

WEBBPLATS: 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

ORGANISATIONSNUMMER: 

202100-2270 

 

 

 

 

Missiv 
 

  

 
 

sid 1 (2) 

2022-04-07 
 

450-773-22 
  

    

 Enligt sändlista 

Remiss - Förslag till Strategi för samverkan i 
Östergötlands län före, under och efter 
samhällsstörningar 
 

I länet antogs 2013 en strategi för samverkan mellan aktörerna i Östergötland som omfattar 

före, under och efter samhällsstörningar. Denna strategi har nu på nytt varit föremål för 

revidering och uppdatering. 

Detta förslag till strategi har tagits fram i en arbetsgrupp inom Samverkan Östergötland och är 

förankrad med samtliga kommundirektörer, regiondirektör, förbundsdirektör för RTÖG samt 

polisområdeschef.  

Remissvar sker senast den 25 april 2022 och skickas till Länsstyrelsen via e-post till adress 

lisbeth.gustavsson@lansstyrelsen.se  

Eventuella frågor kan ställas till Andreas Lundberg på telefon 010-223 53 67 eller e-post 

andreas.lundberg@lansstyrelsen.se eller till Lisbeth Gustavsson på telefon 010-223 53 56         

e-post enligt ovan. 

 

 

Andreas Lundberg 

Enhetschef och biträdande försvarsdirektör 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Förslag till Strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter samhällsstörningar 
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Sändlista via e-post 

Länets kommuner 

Räddningstjänstförbundet Östra Götaland 

Region Östergötland 

Polismyndigheten, Polisregion Öst, polisområde Östergötland 

Försvarsmakten, Södra Militärregionen 

Trafikverket 

Kustbevakningen 

SOS Alarm, Norrköping 

 

Kopia till 

Kommundirektörer 

Regiondirektör 

Förbundsdirektör RTÖG 

Polisområdeschef Östergötland 

Representanter i regional samordningsfunktion 
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för samverkan i Östergötlands län före, 
under och efter samhällsstörningar 

 
Utkast 220407 

STRATEGI
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 Korrektur och justeringar i grafisk layout genomförs i ett senare skede Detta gäller även för 
sidnumrering som inte stämmer i dokumentet. 

 
 
 
 

Broschyren Samverkan Östergötland är utgiven av följande 
aktörer i Östergötlands län: 

 
• Länsstyrelsen Östergötland 
• Länets 13 kommuner 
• Räddningstjänsten Östra Götaland 
• Polismyndigheten, (Polisområde Östergötland) 
• Region Östergötland 
• Försvarsmakten (Södra militärregionen) 
• Trafikverket 
• Kustbevakningen 
• SOS Alarm 

 
Övergripande ansvar för innehållet: 
Regionala rådet för Krisberedskap och Skydd mot olyckor 

 
Beställning av broschyren görs enklast via Länsstyrelsen 
Östergötland, e-post: www.lansstyrelsen.se/ostergotland 
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Denna strategi innehåller utgångspunkter och gemensamma 
förhållningssätt som utgör grunden för Samverkan 
Östergötland. 
 
Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för 
myndigheter, kommuner och andra organisationers 
samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i 
Östergötlands län. 
 
Inför, under och efter en samhällsstörning är det viktigt att ha 
en väl fungerande samverkan på lokal och regional nivå. 
Aktörerna i länet samordnar och inriktar åtgärderna så att 
helheten av alla vidtagna åtgärder ska möta hjälpbehoven. 
Samverkan syftar ytterst till att skapa trygghet, säkerhet och 
hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i 
Östergötland. 

 
Regionala samordningsfunktionen (RSF) kan föreslå nya 
strukturer och riktlinjer för hur samordning och samverkan 
inom Samverkan Östergötland ska ske. Mindre förändringar 
kan genomföras efter beslut i RSF. Större förändringar av 
principiell karaktär beslutas i Regionala rådet för 
krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS). 
 
Strategin följs löpande upp i RSF. Vartannat år eller vid 
behov utvärderas och revideras strategin genom RKS. I 
denna revidering harmoniseras strategin med nationella 
gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar, och strategin ska tillsvidare även utgöra 
grund för samverkan vid höjd beredskap. Strategin justeras 
även utifrån erfarenheter från samverkan i länet under åren 
2018–2021. 
 

 
Dokumentet riktar sig till alla aktörer som blir involverade i 
samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.  
Regionala rådets målsättning är att strategin ska leda till en positiv 
utveckling för den fortsatta samverkan mellan länets krishanteringsaktörer.  
 
Dokumentet har fastställts av Regionala rådet för krisberedskap och skydd 
mot olyckor den 16 december 2013, därefter har dokumentet reviderats 
januari 2017 och månad år.  
 
 
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. 
 
 
 
Underskrift ordförande
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REGIONAL SAMVERKAN 
 

Bakgrund 
En samhällsstörning kan både vara en tidskritisk händelse eller en händelse med långsammare skeende. 
När en samhällsstörning inträffar måste samhällets hantering fungera utan dröjsmål. Aktörerna har olika 
ansvarsområden och tillsammans samarbetar de för att begränsa skadeverkningarna och påverkan på 
samhället samt att samhället återställs så snabbt som möjligt. Det är även viktigt att kommunikationen 
mellan myndigheter, andra aktörer, media och allmänhet fungerar under en samhällsstörning. Det kan i 
många fall vara avgörande för hur vi klarar av att hantera den aktuella samhällsstörningen. Genom en 
genomtänkt, samordnad och integrerad kommunikation kan vi bidra till tydlighet och ge vägledning i en 
ibland komplex situation. 
 
Länsstyrelsen är enligt lagstiftning geografiskt områdesansvarig på regional nivå. På lokal nivå har 
kommunerna det geografiska områdesansvaret och på den nationella nivån är det regeringen. Som en del 
av det geografiska områdesansvaret ska länsstyrelsen och kommunerna under en samhällsstörning bland 
annat verka för en gemensam inriktning och samordning. Det vill säga inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas och samordning av resurser så att skadeverkningarna begränsas eller förhindras. Den 
lokala och regionala samordningen måste ske i en väl fungerande dialog mellan länsstyrelsen och 
kommuner samt andra berörda aktörer utifrån dessas ansvarsområde kopplat till aktuell händelse. 
 
För att denna samordning ska fungera måste aktörerna samver ka före, under och efter händelserna. En 
utgångspunkt i krisberedskapsarbetet är ansvarsprincipen som bland annat innebär att alla har ett ansvar 
för att samverka med andra aktörer. En aktör har inte beslutsrätt över en annan. 

6 

 
 

Ett antal val och prioriteringar kan behöva göras och de 
skilda hjälpbehoven kan dessutom stå i konflikt med 
varandra. Det är viktigt att lyfta blicken från sitt eget 
ansvarsområde för att skapa sig en helhetsbild och arbeta 
tillsammans med berörda aktörer i den aktuella 
samhällsstörningen. Människors agerande påverkar i olika 
grad händelseutvecklingen och kriskommunikation är en 
naturlig del av samordningen före, under och efter en 
samhällsstörning. Genom att samverka kring analyser, 
budskap och kommunikationskanaler skapas 
förutsättningar för att möta informationsbehov, minska 
informationsglappet, ryktesspridning och desinformation. 

 
Efter en samhällsstörning har alla en skyldighet att utvärdera 
och uppmärksamma problem och avvikelser. Detta för att 
kunna dra lärdom av inträffade händelser och uppdatera rutiner 
i syfte att förbättra arbetet vid kommande händelser. 
 
Närmare beskrivning och stöd för hur strategin ska genomföras 
i praktiken dokumenteras i en s.k. krishandbok. Handboken 
kommer att uppdateras löpande och förankras genom 
Regionala samordningsfunktionen (RSF).

4
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”Alla aktörer ska agera 
proaktivt, ta initiativ och 

medverka till samverkan.” 
 
 
 
 
 

Målet med Samverkan Östergötland 
Strategin ska skapa förutsättningar för att olika aktörer ska 
kunna samverka före, under och efter samhällsstörningar 
och vid höjd beredskap. 

 
Det övergripande målet är att samverkan ska resultera i 
trygghet, säkerhet och hälsa för de     personer som bor, vistas 
eller verkar i Östergötland. 
 
Målet med samverkan är: 
• att samhällets samlade resurser används effektivt och ansvarsfullt 
• att helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven 
• att var och en av aktörerna ska kunna lösa sina uppgifter  utifrån 

en helhetssyn 

 
Våra gemensamma förhållningssätt 
Bärande gemensamma förhållningssätt för aktörer inom 
Samverkan Östergötland är: 
• att alla aktörer ska agera proaktivt, ta initiativ och medverka 

till samverkan vid behov 
• att alla aktörer förstår varandras olika perspektiv och bidrar 

till helhetssyn 
• att aktörerna deltar i samverkan utifrån eget ansvar och 

uppdrag. Samverkan Östergötland tar inte över respektive 
parts eller aktörs ansvar 

• att samverkan ska präglas av tillit, respekt och engagemang. 
• att kriskommunikation ska vara en integrerad del av 

krishanteringen 

 

Samverkande aktörer i länet 
I Samverkan Östergötland ingår aktörer enligt nedan. Vilka 
aktörer som deltar i samverkan varierar utifrån behovet. 

 
• Länsstyrelsen Östergötland 
• Länets 13 kommuner 
• Polismyndigheten, (Polisområde Östergötland) 
• Region Östergötland 
• Försvarsmakten, Södra militärregionen 
• Räddningstjänsten Östra Götaland 
• Trafikverket 
• Kustbevakningen 
• SOS Alarm 
• Övriga av händelsen berörda aktörer. 

 
• Samverkande aktörer förväntas delta i gemensamma utbildningar och 

övningar samt ha kunskap om strategins förhållningssätt och arbetsformer. 
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Uppgift
• Gemensamt arbete i länet inom olika 

verksamhetsområden. 
• Regionala samordningsfunktionen (RSF) 

beslutar om vilka arbetsgrupper och 
nätverk som ska finnas samt vilka 
uppgifter dessa har.

• Arbetsgrupper och nätverk kan vara 
permanenta eller tillfälliga och behovet 
kan variera över tid.

Exempel på verksamhetsområden
 Kontinuitetshantering
 Kriskommunikation
 Krisstöd
 Rakel
 Säkerhetsskydd och signalskydd
 Uppföljning och utvärdering

 
 

ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÖTESFORMER OCH ARBETSGRUPPER 
Före och efter 

 

Samverkan Östergötland består av Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS), Regionala samordningsfunktionen (RSF) samt i RSF beslutade arbetsgrupper och nätverk.  
Den som deltar i samverkan ska ha mandat att representera sin organisation i respektive forum, och ansvarar alltid för att bereda, återkoppla och sprida information internt i sin organisation. 
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REGIONALA RÅDET FÖR KRISBERED- 
SKAP OCH SKYDD MOT OLYCKOR

GRÅ RUTA TAS BORT

Uppgift
• Utbyta information och erfarenheter
• Förankra eller initiera frågor av större betydelse, 

ex gemensamma utbildningar och övningar
• Uppmuntra till informations- och 

kunskapsutbyte mellan relevanta 
aktörer verksamma i länet

• Uppföljning och utvärdering av 
strategins intentioner och mål

Består av
Rådets ledamöter ska representera olika 
perspektiv inom området och utses av 
landshövdingen tillika ordförande.

REGIONAL SAMORDNINGSFUNKTION

GRÅ RUTA TAS BORT

Uppgift
• Utbyta information och erfarenheter
• Initiera, inrikta och följa upp 

gemensamma mål, aktiviteter samt 
arbetsgrupper och nätverk

• Vid behov beslut om att initiera samverkan 
inför i förväg kända händelser, hot och risker 
(former, rutiner osv).

• Uppföljning och utvärdering efter 
inträffade händelser

Består av
• Länsstyrelsen med Försvarsdirektör/biträdande 

försvarsdirektör som ordförande 
• Polismyndigheten, Polisområde Östergötland
• Region Östergötland
• Länets kommuner (en för varje kommun)
• Försvarsmakten, Södra militärregionen
• Räddningstjänsten Östra Götaland
• Trafikverket
• Kustbevakningen
• SOS Alarm

ARBETSGRUPPER/NÄTVERK
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ÖSTGÖTA TiB-GRUPP

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

7 

Inför och under samhällsstörningar 
Östgöta TiB-grupp ska med kort varsel kunna genomföra en initial bedömning och besluta om fortsatt gemensam hantering inför eller under en samhällsstörning. Vid behov kallas till möte med Inriktnings- och 
samordningsfunktionen (ISF) eller samverkansmöte på chefsnivå. Om det finns behov av fördjupad kunskap och stöd eller avgränsad samordning för att hantera en samhällsstörning kan aktörerna komma överens 
om att sammankalla ett ISF-stöd. Den som deltar i samverkan ska ha mandat att representera sin organisation i respektive forum, och ansvarar alltid för att bereda, återkoppla och sprida information internt i sin 
organisation.   

 
 
 

Uppgift 
Så tidigt som möjligt skapa en initial lägesbild och analys i syfte att: 

- bedöma behovet av samordning och informationsdelning 
- underlätta aktörsspecifika bedömningar av åtgärdsbehov i egen 

organisation  
Gruppen ska om behov föreligger kunna kallas samman inom 30 minuter efter 
att en av aktörerna larmat via SOS Alarm, och kunna besluta om: 
• Ingen åtgärd • Förnyad analys  
• Kalla till ISF 
• Omedelbar åtgärd 

 

Består av 
• VB Polisregion Öst 
• TiB Region Östergötland 
• TiB Länsstyrelsen 

(ordförande) 

VB MR S (Försvarsmakten) 
• VRC Räddningstjänsten Östra Götaland (Rätj-perspektiv) 
• Trafikverket 
• Berörda aktör/kommun beroende på händelsen

 
 

Uppgift 
Utbyta information och skapa en samlad lägesbild i syfte att: 

- klargöra eventuella oklarheter, behovet av samordning och 
ytterligare samverkansbehov inklusive om det finns behov av 
samverkansmöte på chefsnivå 

- vid behov komma överens om gemensam inriktning och 
samordning av insatser. 

ISF kan förberedas genom ordinarie kontaktvägar, men ska vid behov 
kunna sammankallas 24/7 genom SOS Alarm. 
Består av 
 Representanter för aktörer som ingår i Samverkan Östergötland. 
 De aktörer som i övrigt bedöms vara viktiga för att hantera den 

aktuella samhällsstörningen. 

Uppgift
Beredning av underlag och analys för inriktning och samordning. Om 
någon av aktörerna ser ett behov av fördjupad kunskap och stöd för att 
hantera en samhällsstörning, kan Länsstyrelsen, efter beslut i samverkan 
genom ISF eller Östgöta TiB-grupp, sammankalla ISF-stöd med en eller flera 
beredningsgrupper som tar fram underlag och lämnar förslag på 
åtgärder.

För att samordna och inrikta arbete inom ett avgränsat område kan 
uppdrag ges till exempelvis kriskommunikatörsnätverket, eller andra 
befintliga arbetsgrupper och nätverk.

• Bistå med fördjupad kunskap och stöd för hanteringen av en 
samhällsstörning.

• Göra en gemensam bedömning av situationen.
• Analysera behov på kort och lång sikt.
• Ta fram kunskapsunderlag.
• Formulera förslag på samordning och prioritering av 

insatser.
• Samordna åtgärder inom ett avgränsat område.

Består av
Personer och aktörer som behövs för att lösa uppgiften. 

ISF-STÖD
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Samverkansmöte chefsnivå 

 
Uppgift 
Utbyta information och skapa samlad lägesbild på chefsnivå. Vid behov komma överens om gemensam 
inriktning. Exempelvis vid en omfattande eller långvarig samhällsstörning med systempåverkan, där flera olika 
samhällsfunktioner eller resurser inom stora delar av de berörda organisationerna påverkas. Samverkansmöte på 
chefsnivå förbereds genom ordinarie kontaktvägar på initiativ av någon av aktörerna inom Samverkan 
Östergötland.  
 
Består av 

 Berörda chefer inom Samverkan Östergötland med landshövdingen som sammankallande och 
ordförande. 

 De aktörer som i övrigt bedöms vara viktiga för att hantera den aktuella samhällsstörningen. 
 

196



 
 
 

 

 
Höjd beredskap 
Länsstyrelsen är högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten i länet. Länsstyrelsen 
och Försvarsmakten arbetar tillsammans och 
leder samverkan av det civila och militära 
försvaret. Civilt försvar är de verksamheter och 
åtgärder som myndigheter, kommuner, regioner 
samt enskilda, företag och det civila samhället 
vidtar för att stärka motståndskraft för höjd 
beredskap och krig. Helheten av vidtagna åtgärder 
ska möta hjälpbehoven och att var och en av 
aktörerna ska kunna lösa sina uppgifter.  
 
De arbetssätt, metoder och förhållningssätt som 
gäller under en samhällsstörning, utgör en grund 
för hanteringen under höjd beredskap. 
Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret 
ska vara att under minst tre månader kunna 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och 
Sveriges närområde som innebär allvarliga 
störningar i samhällets funktionalitet samt krig 
under en del av denna tid.  
 
Det är viktigt att aktörer inom Samverkan 
Östergötland bedriver en gemensam planering för 
att kunna agera under sådana förhållanden som 
höjd beredskap kan innebära.  
 
 

 
 
 

 

 

8

10

197



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMVERKAN ÖSTERGÖTLAND 
 

Denna skrift beskriver hur samverkan ska ske mellan de 
aktörer som ingår i Samverkan Östergötland, före, under och efter 

samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna. 
 

Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för myndigheter, 
kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom 

samhällets krisberedskap i Östergötlands län. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-04-07 KS 2022/134 119 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Valärende - Offentlig representant till Leader Folkungaland  

 
Kommunstyrelsen har att utse offentlig representant med ersättare till Leader 
Folkungaland. 
 
 
Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att välja Claes Sjökvist (S), (Fällhagsvägen 61, 595 71 Boxholm), till offentlig 
representant för Leader Folkungaland till och med 2022-12-31, 
 
att välja Monica Karlsson (S), (Sandliden Anderstorp 1, 573 61 Sommen), till 
ersättare för offentlig representant för Leader Folkungaland till och med 2022-12-31, 
 
_______ 
 
Beslut till: Valda  
  Leader Folkungaland 
  Författningssamling 
  Personalenheten 
  Ekonomienheten 
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-04-19 
 
 
   
Diarienummer  Ärende Avsändare 
 
2021/88 805 Stöd särskilda insatser 2021- Boxholms Jaktskytteförening 
 Boxholms Jaktskytteförening 
 
2021/128 805 Föreningshuset Malexander Föreningshuset Malexander 
 driftsbidrag 2022 
 
2022/45 805 Utbetalning driftsbidrag  Naturrum Sommen  
 Naturrum 2022 
 
2022/101 164 Ansökan om antagning i Försvarsmakten 
 hemvärnet 
 
2022/106 164 Ansökan om antagning i Försvarsmakten 
 hemvärnet 
 
2022/116 869 Ansökan om tillstånd enligt På gång i Boxholm 
 ordningslagen och lokala före- 
 skrifter, Bakluckeloppis, Folkets 
 Park Boxholm 
 
2022/117 869 Begärande om yttrande i  Polismyndigheten 
 tillståndsärende – Boxholmskalaset, 
 familjedag i Folkets park 
 
2022/118 869 Ansökan om tävling på väg med Mjölby cykelklubb 
 cykel m.m – Mjölnarrundan 
 
2022/139 869 Begäran om yttrande i tillstånds- Arbetarkommun Boxholm 
 ärende – 1:a majtåg med musikkår 
 
PR3468 Parkeringstillstånd för  Boxholms kommun 
 rörelsehindrade 
 
PR3469 Parkeringstillstånd för  Boxholms kommun 
 rörelsehindrade  
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-04-19 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

2022/7 009  Information Fiberutbyggnad Fällhagen  Boxholms kommun 
Boxholm  
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   Information 1 (1) 
 Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 
  2022-04-19 2022/7 009 

  Postadress: BOXHOLMS KOMMUN  Box 79  595 03 BOXHOLM  Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0142-895 00  Fax: 0142-516 54  E-post: kommun@boxholm.se 

Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnr.: 212000-0407

 Handläggare KS 
 Carin Petersson  
 Ekonomichef  
 0142-895 30  

 

 
Fiberutbyggnad Fällhagen Boxholm - Information 
 
Boxholms kommun ingick 2017-03-23 ett avtal med Vökby Bredband AB där Vökby 
förband sig att på uppdrag av Boxholms kommun bygga ut fibernätet i området 
Fällhagen i Boxholm. Totalt fram till mars 2022 har 188 hushåll anslutit sig i 
området. 
 
Avsikten var att skapa ett långsiktigt och för båda parter gynnsamt samarbete. 
Vökbys mål var att utöka kundunderlaget för sina tjänster och Boxholms att bygga ut 
en fungerande fiberinfrastruktur i enlighet med kommunens IT-infrastrukturplan. 
Samarbetet skulle även syfta till att uppfylla regeringens mål om att 90% av 
befolkningen ska ha tillgång till bredband senast 2020.  
 
Avtalet stipulerar även att fibernätet efter färdigställande skulle övergå i kommunens 
ägo så snabbt som möjligt med beaktande av de stödregler som då gällde. Dessa 
styrde att en övergång av ägandet kunde ske först efter 5 år, en tidsfrist som nu 
passerats.  
 
Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande har därför tagit beslut om 
att fibernätet för Fällhagen ska föras över i kommunens ägo.  
 
De ekonomiska villkoren för övergången var att Vökby skulle få ersättning för 
styrkta investerings- och driftskostnader som under åren inte täckts av 
anslutningsavgifter, nätavgifter eller andra former av stöd och ersättningar. Vökby 
har inkommit med en kalkyl där de sammanlagda investeringskostnaderna uppgår till 
5 492 211 kronor och sammanlagda intäkter för hela perioden uppgår till 3 685 337 
kronor.  
 
Ersättningen till Vökby för övertagandet uppgår därför till 1 806 874 kronor per 
2022-03-31. De 188 anslutningarna kommer fortsatt att generera totalt cirka 138 000 
kronor per år i nätavgifter till kommunen. Dessa täcker avskrivningskostnaden som 
kommunen kommer att ha för investeringen. 
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-04-19 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

2022/115 107 Expediering av FS 2022-03-04 §5 Kommunalförbundet  
 inriktningsbeslut för ekonomiinformation Sydarkivera 

 

2022/105 600 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över Miljökontoret  
 rökförbud vid offentlig plats 

 

2022/119 460 Handling i ärende MN-2022-545,  
 kontrollrapport, livsmedelskontroll Parketten Miljökontoret 

 

2022/120 106 Förinformation till bolagsstämmor Vökby Vökby bredband/Smånet 
 bredband och Smånet 

 

2022/121 106 Föreningsstämma Kommuninvest 2022 Kommuninvest i Sverige AB 

 

2016/297 400 Miljökontoret Mjölby kommun och dess Miljökontoret 
 hantering av kresotfrågan Sydvästlänken 
 i Boxholms kommun 

 

2022/122 460 Omklassning av Åsbogårdens   Miljökontoret 
 mottagningskök 

 

2022/026 047 Statsbidrag för hjälp med läxor eller  Skolverket 
 annat skolarbete utanför ordinarie  
 undervisningstid- Huvudmän för 2022 

 

2022/125 640 Livsmedelskontroll Parketten 1, Boxholm Miljökontoret 

 

2018/226 047 Statsbidrag för stärkt likvärdighet och Skolverket 
 kunskapsutveckling för 2022
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-04-19 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

- Information om bemanningsläget Mjölby kommun 
 Räddningstjänsten 
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