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Ks fl 92 Dnr  KS 2022/146  106

Missiv  -  remiss  avseende  utträdesavtal  samt  överenskommelse  för

Kinda  kommuns  utträde  ur  kommunalförbundet  Itsam

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kinda  kommun  fattade  under  hösten  2019,  genom  sitt  komrnunfullmäktige,  inrikt-

ningsbeslut  om att lämna  Komrnunalförbundet  ITSAM  och istället  övergå  till  IT-drift

med  eget  huvudmatu'iaskap.  ITSAM  och  samtliga  medlemskomrnuner  har  diskuterat

principerna  för  Kindas  uföäde  ur  ITSAM.

På uppdrag  av ITSAM:s  direktion  och  tillsarnmans  med  representanter  från  Kinda

har ett avtalsarbete  genomförts  avseende  Kinda  komrnuns  utträde  ur  kommunalför-

bundet  ITSAM.  I arbetet  har  utöver  ITSAM  och Kinda  kornmun  kommundirektö-

rerna  iÅtvidabergs  och Ödeshögs  kommuner  deltagit  iarbetet.  Arbetet  har  nu resul-

terat  iett  förslag  som nu skickats  på remiss  till  samtliga  sex medlemskommuner.

Remissen  består  av två dokument  varav  det ena är ett utträdesavtal  som  reglerar  för-

hållandet  mellan  ITSAM  och Kinda  kommun  och  tecknas  av dessa parter,  och  det

andra  en överenskomrnelse  om utträdet  mellan  samtliga  medlemskornmuner  (där  IT-

SAM  inte är en part).

Överenskomrnelsen  reglerar  ihuvudsak  hanteringen  av det gemensamma  borgensåta-

gandet,  vilket  innebär  att de kvarvarande  medlemskornmunerna  i ITSAM  säkrar  att

Kindas  kornmun  frisläpps  från  sin del iborgensåtagandet.  Utträdesavtalet  reglerar  ut-

trädestidpunkt,  ansvar  och  principer  för  uföädet  och  utträdesperioden,  uföädespro-

jektet  samt  ekonomiska  frågor  med  mera.

Efter  att remissrundan  genomförts  så kommer  ett skarpt  förslag  som  ska godkännas  i

respektive  komrnuns  kommunfullmäktige.  Efter  att samtliga  kommuner  godkänt  av-

tal och överenskommelse  så ska Kinda  inom  fyra  veckor  formellt  begära  uföäde  ur

ITSAM.  Därefter  är målsättningen  att utträdeskriterierna  ska vara  uppfyllda  inom  18

månader  och att Kinda  kornmun  därmed  kan  utträda  ur  förbundet.

Ekonomiska  konsekvenser

Genomförandet  av utträdet  kan  få ekonomisk  effekt  på Boxholrns  komrnun  genom

att en del av de fasta  kostnader  som tidigare  delats  mellan  sex medlemskornmuner  nu

ska delas  mellan  fem  kommuner.  Det  återstår  ett arbete  inom  ITSAM  för  att se om

verksamheten  kan  effektiviseras  för  att täcka  den ökade  kostnaden  irelation  till  kom-

munernas  ambitionsnivå  eller  om det kornmer  att resultera  i ett större  förlusttäck-

ningsbidrag.

Juridiska  konsekvenser

Avtalen  är väl  genomarbetade  av jurister  både från  ITSAM:s  sida och 'Jrån Kinda

kornrnuns  sida.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Barnrättsliga  konsekvenser

Beslutet  bedöms  sakna  barnrättsliga  konsekvenser.

Påverkan  på andra  kommunala  verksamheter

Beslutet  i sig  bedöms  sakna  påverkan  på andra  kommunala  verksamheter.  Det  bör

dock  poängteras  att  avsaknaden  av ett beslut  och  framför  den  otydlighet  som  har  va-

rit  kring  Kindas  eventuella  utträde  har  påverkat  flera  utvecklingsprocesser  och  för-

valtningen  bedömer  att det  är positivt  att  processen  nu  komrner  vidare  så att osäker-

heten  minskar.

Påverkan  på externa  aktörer  t ex företag  och  föreningar

Beslutet  bedöms  inte  ha  någon  påverkan  på externa  aktörer.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

Kommunstyrelseri  föreslås  ställa  sig  bakom.

Beslutsunderlag

Massiv

Utkast  Överenskommelse mellan  medlemskornmunerna  i ITSAM  avseende  Kindas

utträde

Utkast  Utträdesavtal  mellan  ITSAM  och  Kinda  komrnun

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ställa  sig bakom  remissen

Beslut  till:

Kommunalförbundet  ITSAM

Akt

Justerare

C,S 6,,;?:
Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SÅMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks Fg 93 Dnr  KS 2022/178  040

Uppföljning  av  tertialuppföljning  investeringar

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Enligt  tidigare  beslut  ikommunstyrelsen  och fastlagda  ekonomiprocesser  ska upp-

följning  av investeringar  göras  3 gånger  per  år, efter  april,  augusti  och  december.

För  perioden  januari  till  april  2022  har  investeringar  till  ett värde  av 3 731 tkr  ge-

nomförts,  vilket  utgör  22 % av totala  investeringsbudgeten  på 16 618 tkr.  Den  största

delen  av investeringarna  rör  fiber,  dels överlåtelsen  av Fällhagen  från  Vökby  och

dels den avslutande  delen  av EU-projektet  Malexander  permanentboende.  Dessa  två

poster  står för  2 974 tkr.

Ledningsgnippen  för  Boxholms  kommun  har gått  igenom  och  reviderat  investerings-

budgeten  med  följande  övergripande  förändringar:

*  Total  ram  för  investeringarna  behålls  tills  vidare  men  kornmer  att ut-

värderas  och eventuellt  revideras  ned isamband  med  DÅ08.

*  Omfördelning  inom  investeringsramen  har skett  med  följande  poster:

o Några  poster  i investeringsbudgeten  får  inte  tas som investe-

ringar  utan  måste  täckas  via  driften.  Det  gäller  rivning  lek-

saksfabriken  samt  kostnader  för  översiktsplan.

o Ökad  investeringsprognos  för  fiber,  då övertagande  av Fälföa-

gen inte  var  planerad  ibudget  2022.  Malexander-EU-projektet

kan  dock  falla  ut lägre  än planerat  vilket  kan  kompensera,  de-

finitivt  besked  kommer  efter  slutredovisning  av EU-projektet

vid  halvårsskiftet.

o Öwig  fortsatt  utbyggnad  av fiber  i enlighet  med  information

på kornmunstyrelse  i februari  och  beslut  av kotnmundirektör.

Det  rör  framförallt  Helgebo-Flanhult  och  några  noder.  Även

Kulla-Stekanäs  kommer  att starta  upp  men  inte  påverka  2022

års investeringar  i någon  högre  utsträckning.

o Utbyggnad  av wifi  i Bjursdalen  som  möjliggör  fortsatt  digita-

lisering  och effektivisering.  Statsbidrag  utgår  delvis  som kom-

pensation.

Förvaltningens  ståndpunkt

Investeringarna  häller  sig inom  plan  för  redovisad  tidsperiod.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-05-17

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att godkänna informationen om tertia1uppfö5ning investeringar januari-april  2022.

Beslutsunderlag

Investeringar -  uppfö5ning av budget 2022

Kommunstyrelsen  beslutar

att godkänna informationen om tertia1uppfö5ning investeringar januari-april  2022.

Beslut  till:

Linda  Hammarström,  Kommundirektör

Carin  Petersson,  Ekonomichef

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks e) 94 Dnr  KS 2022/179  042

Uppföljning  av  månadsrapportering  lönekostnader.

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Bifogat  finns  lönekostnadsuppfö1jning  av utfall  jämfört  med budget  för  perioden  ja-

nuari-april  2022 för  respektive  förvaltning.  Lönekostnadsuppföljningen  omfattar  lö-
nekostnader  inklusive  arbetsgivaravgifter  och pensionsavsättningar.

Totalt  uppgår  personalkostnaderna  för  jan-april  2022 på 82 672 tkr, vilket  är samrna

nivå  som den periodiserade  budgeten.  Jämfört  med samma period  föregående  år är
lönekosföaden  2,4%  högre.

Lönekostnaderna  inkluderar  resurser  som avsatts för  flyktingmottagandet  med 186

tkr  samt extratjänster  med 480 tkr  som tillsattes  i slutet  av 2021 och som till  största

delen finansieras  av Arbetsförmedlingen.  Exkluderas  dessa poster  ligger  lönekostna-

den O,8 % under  budget  och 1,6 % över  satnrna period  2021. Att  notera  är att lönere-

visionen  skedde per april  2022 och först  i juni  2021 (dock  retroaktivt  from  april)  vil-

ket gör  att åren inte är fullt  jämförbara.

Förvaltningens  ståndpunkt

Lönekostnaderna  håller  sig för  perioden  januari  till  april  2022 inom  den budgeterade

ramen,  men med variationer  mellan  verksamheter  där ytterligare  analys  och eventu-
ella åtgärder  behöver  vidtas.  Aven  om totalkostnaden  finns  inom  budgeterad  nivå

firu'is det inga  marginaler  vilket  kräver  fortsatt  fokus  på att kostnaderna  inte ska öka.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  til1 beslut

att  godkänna  informationen  om månadsrapportering  lönekostnader  januari-april
2022.

Beslutsunderlag

Tabell  - Personalkostnader  per  jan-april  2022.

Personalkostnadsrapportering  per  ansvar  jan-april  2022

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-05-17

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  informationen  om  månadsrapportering  lönekostnader  januari-april

2022.

Beslut  till:

Linda  Harnrnarström,  Komrnundirektör

Ca  rin  Petersson,  Ekonomichef

Justerare

7f

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks FS) 95 Dnr  KS  2022/184  002

Uppdaterade  attestlistor  2022

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Attestlistan  för  Barn  och  utbildning  är uppdaterad  med  ny  ersättare  för  ändringar  som

ekonornienheten  har  rätt  att göra  vid  felregistreringar.  Förändringeri  började  gälla

11/4  2022.

Attestlistan  för  Kommunfullrnäktige  är uppdaterad  med  ny  ersättare  för  ändringar

som  ekonomienheten  har  rätt  att göra  vid  felregistreringar.  Förändringen  började

gälla  11/4  2022.

Attestlistan  för  Kornmunledningsförva1tningen  är uppdaterad  med  ny  ersättare  för

ändringar  som  ekonomierföeten  har  rätt  att  göra  vid  felregistreringar.  Förändringen

började  gälla  1 1/4  2022.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  attestlistorna  godkäru'is.

Beslutsunderlag

Bilagor  attestlistor

Kommunstyrelsen  beslutar

att  attestlistorna  godkäru'is

Beslut  till:

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks % 96 Dnr  KS 2022/183  009

Riktlinje  - Ekonomiskt  bistånd

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Efter  omorganisation  av socialkontoret  planerades  det att upprätta  nya  riktlinjer  för

ekonorniskt  bistånd  då de tidigare  var  inaktuella.  Riktlinje  daterad  2010-10-01  är

uppdaterad  och rättad  och behöver  antas i den nya  formen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Syftet  med  riktlinjerna  är att säkerställa  likabehandlingen  och  rättssäkerheten  i hand-

läggningen  av ekonomiskt  bistånd.  Riktlinjerna  ska ge stöd och vägledning  för  arbe-

tet samt  att den sökandens  ärende  ikornmunen  blir  behandlat  rättssäkert  vad  gäller

bidragsnivå  och  förutsättningar  för  rätten  till  ekonomiskt  bistånd.  Utredningar  om

ekonomiskt  bistånd  ska genomföras  med  ett barnrättsperspektiv  för  att säkerställa  att

barn  får  sina  rättigheter  tillgodosedda.  Det  är särskilt  viktigt  vid  ett långvarigt  bi-

ståndsbehov.  När  ett  beslut  kan  få påtagliga  konsekvenser  för  ett barn  ska en barn-

konsekvensanalys  göras,  där det framgår  hur  barnets  behov  tillgodoses.

Finansiering

Arendet  ryms  inom  befintlig  budget.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  fastställa  riktlinjer  för  ekonomiskt
bistånd  med  tillämning  från  2022-04-11.

Beslutsunderlag

Riktlinje  för  ekonomiskt  bistånd,  daterad  2022-04-11

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  fastställa  riktlinjer  för  ekonomiskt  bistånd  med  tillämpning  från  2022-04-11.

Beslut  till:

Susanna  Kullman,  Socialchef

Författningssamling

Akt

Justerare  /l

.C  .kla

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammamrädesdahim

2022-05-17

Ks 6 97 Dnr  KS 2022/150  167

Uppföljning  av  handlingsplan  för  trygghet  och  säkerhet  2019-2022

för  år  2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kommunens arbete med 'Jgghet  och säkerhet styrs av Handlingsplanen för tggghet
och  säkerhet  2019-2022.  Planen  innehåller  fyra  huvudområden;  krisberedskap,  civilt

försvar,  säkerhet  och  olycksförebyggande  och  brottsförebyggande  och  hygghetsska-

pande. Det ska i sin tur ligga till grund för förvaltningarnas årliga arbete med 'Jgg-
het och säkerhet.  Varje  år följs  förvaltningarnas  arbete  med  ttygghet  och säkerhet

upp  utifrån  handlingsplanens  prioriteringar.

Förvaltningens  ståndpunkt

De senaste åren  har  inom  krisberedskapsområdet  till  stor  del  präglats  av skarp  hante-

ring  av faktiska  kriser,  framförallt  kopplat  till  covid-19.  Utvecklingsarbetet  inom

krisberedskap  och civilt  försvar  har till  stora  delar  påverkats  av den aktiva  krishante-

ringen.  Samtidigt  har  pandemin  gett  oss värdefulla  erfaretföeter  och ökat  vår  förmåga

inom  ornrådet.  Aven  övrig  verksamhet  inom  ramen  för  handlingsplanens  ornråde  har

påverkats  av pandemin,  både kopplat  till  resurser  och de begräsningar  som  restriktio-

nerna  inneburit.

Viktiga  utvecklingsinsatser  som  arbetats  med  under  året är kontinuitetsplanering  och

utvecklingsinsatser  kopplat  till  kornmunens  samverkan  kring  brottsförebyggande  och

trygghetsskapande  arbete.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att kommunstyrelsen godkänner uppfö5ningen av handlingsplanen för trygghet och
säkerhet  2019-2022  för  år 2021

Beslutsunderlag

2021-  Uppföljning  av handlingsplan  för  trygghet  och säkerhet  2019-2022

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkäruia  uppföljningeri  av handlingsplanen  för  Qgghet  och säkerhet  2019-2022
förår2021.

Beslut  till:

Trygghets-  och säkerhetsenheten

Justerare

CJE>7l
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-05-17

Ks q 98 DnrKS  2022/131041

Kommunalförbundet  Itsam  - Årsredovisning  2021.

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kornrnunalförbundet  Itsam's  resultat  uppgår  till  2 729 tkr.

Utdrag  ur revisionsberättelsen:

"Vår  övergripande  bedömning  är att direktionen  har  bedrivit  sin verksarnhet  på ett

ändamålsenligt  och  ekonomiskt  tillfredställande  sätt.

Direktionen  har  beslutat  om mål  för  verksamheten  vilka  ska bidra  till  en god  ekono-

misk  hushållning.  Vi  bedömer  att årets resultat  utifrån  årsredovisningens  återrappor-

tering  är förenligt  med  fastställt  mål  för  god  ekonornisk  hushållning  idet  finansiella

perspektivet.  Vi  bedömer,  utifrån  årsredovisningens  återrapportering,  att verksarnhe-

tens utfall  delvis  är förenligt  med  fastställda  verksamhetsmål.

Vi  bedömer  att årsredovisningen  i allt  väsentligt  redogör  för  utfallet  av verksarnhe-

ten, verksamhetens  finansiering  och den ekonomiska  ställningen.  Förbundet  lever

upp  till  kornmunallagens  krav  på en ekonomi  i balans  och  balanskravet  uppfylls.  Vi

bedömer  att förvaltningsberättelsen  innehåller  den information  som ska ingå  enligt

lag om kornmunal  redovisning  och god  redovisningssed.

Utifrån  vår  samlade  bedömning  av direktionens  arbete  under  år 2021 och genom-

förda  granskningar  rekommenderar  vi  kommunfullmäktige  enligt  nedan:

ii Vi  tillstyrker  att direktionen  och  dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för

verksamhetsåret  2021.

ii Vi  tillstyrker  att kornmunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021

godkäru'is.

Revisionen  vill  också  framföra  sin oro över  vad  Kinda  kommuns  evenhiella  utträde

kornmer  att innebära  för  förbundets  framtid."

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  ansluter  sig till  revisionens  bedömning

Finansiering

Justerare  ,i Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum

2022-05-17

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  direktionen  och dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet  för  verksamhetså-

ret 2021,

att  kornmunalförbundets  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021 godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning  2021

Revisionsberättelse  2021

Granskning  av årsredovisning  2021

Rapport  - God  ekonomisk  hushållning

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  direktionen  och dess enskilda  ledamöter  beviljas  ansvarsföhet  för  verksamhetså

ret 2021,

att  kommunalförbundets  årsredovisning  för  verksarnhetsåret  2021 godkänns.

Beslut  till:

Kommunalförbundet  ITSAM

Kornrnundirektör

Justerare  a/l

,»
Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks % 99 Dnr  KS  2022/6  009

Delegationsbeslut  Kommunstyrelsen  2022-05-17

Diarienummer  Ärende Avsändare

2022/147  308 Remiss  -  Konsekvensutredning

och  förslag  till  tillfölliga  lokala

trafikföreskrifter  i samband  med

motionsloppet  "Somrnen  runt"

Länsstyrelsen  Östergötland

2022/135  049 Bekräftelse:  e-signerat  dokument  Junglemap  AJ3

Junglemap.  Personuppgifts-

Biträdesavtal  -  Boxholms  kommun

Kommunstyrelsen  beslutar

att  lägga  informationen  till  handlingarna

Beslut  till:

Akt

(C

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saiiunanträdesdahim

2022-05-17

Ks e) lOO Dnr  KS  2022/7  009

Rapporter  Kommunstyrelsen  2022-05-17

Inga  rapporter  att delge.

Beslut  till:

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-05-17

Ks E:g 10l  Dnr  KS 2022/8  009

Delgivningar  Kommunstyrelsen  2022-05-17

Diarienummer  M

2018/006  047  Statsbidrag  för  kvalitetshöjande

åtgärder  i förskolan  för  2022

2022/148  460  Livsmedelskontroll  Arbets-

marlaiadsenheten  Komhall,

Tirnrnerö  3:2

2022/138  106  Kallelse  bolagsstärnrna

AB  Boxholmshus  samt

AB  Boxholmsteknik

2022/163  000  Information  om Single  Digital

Gateway  (SDG)

2022/164  119  Fördelning  av fasta  valkretsmandat

iregionfullmäktige  i Östergötlands

län

Avsändare

Skolverket

Miljökontoret

AB  Boxholmshus

AB  Boxholmsteknik

Myndigheten  för  digital

f'örvaltning  (SDG)

Länsstyrelsen  Östergötland

2022/152640 Beslutomattutföraradongasmätning  Mi5ökontoret
Rinnagårdens  Förskola

Kommunstyrelsen  beslutar

att  lägga  informationen  till  handlingarna

Beslut  till:

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Ks FSi 102 Dnr KS 2022/9 009

Övrigt  Kommunstyrelsen  2022-05-17

Information  arbetsmarknadsenheten:

Mats  Hansson,  HR-chef,  informerar.

Boxholms  Aktivitet  Mot  Sysselsättning  och  Egenförsörjning  -  BAMSE

Boxholms  kommun  har  skapat  en arbetsmarknadsenhet  där  ett antal  målgrupper  skall

sättas  ifokus.  Syftet  är att  få märu'iiskor  iarbete,  bli  självförsörjande  och  komma  ur

bidragsberoende.

På sikt  ska  BAMSE  ge förutsättningar  för  att  underlätta  kompetensförsörjningen

samt  öka  andelen  egenförsörjare.

Mats  informerar  även  om  de aktiviteter  som  är på gång  i erföeten.

Camping:

Håkan  Jonsson,  Sarnhä1lsbyggnadschef,  informerar.

Nu  finns  informationsskylt  på plats  vid  campingen  som  informerar  om  kostnader,  sä-

songstider,  bokning  av plats  samt  hur  betalning  sker.

Campingens  självservicebyggnad  har  också  öppnats,  grinden  till  campingen  är därför

öppen  och  kornmer  vara  det  under  hela  säsongen.

Information  om  Timmerö  camping  finns  på Boxholms  kornmuns  hemsida.

Ovårdade  tomter:

Håkan  Jonsson,  Samhällsbyggnadschef,  informerar.

Det  är sarnhä1lsbyggnadsnämnden  som  sköter  tillsynen  av ovårdade  tomter  i Box-

holms  kommun.  Man  har  vid  ett  antal  tillfölle  behövt  agera.

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-17

Leksaksfabriken:

Håkan  Jonsson, Samhä1lsbyggnadschef,  informerar.

Arbetet med rivningsarbetet av leksaksfabriken  går enIigt  plan. En miljöinventering
är utförd  och en markundersökning  är beställd.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  lägga informationen  till  handlingarna

Beslut  till:

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande


