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BOXHOLMS  KOMMUN

Korninunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks fl 132 Dnr  KS 2022/266  624

Patientsäkerhetsberättelse  2021 - Elevhälsans  Medicinska  Insats
(EMI)

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Som  verksarnhetschef  åligger  det mig  att lämna  en rapport  en gång  per år för  att be-

rätta  om verksamhetens  EMI:s  arbete  för  att säkerställa  en säker  vård  för  att före-
bygga  vårdskador.

Komrnunstyrelsen,  är enligt  1 kap. 3 Fg Patientsäkerhetslagen  vårdgivare  avseende

verksamhet  som omfattas  av hälso-  och  sjukvårdslagen.  Som  vårdgivare  har kom-

munstyrelsen  ansvaret  för  att planera,  leda  och  kontrollera  verksarnheten  så att kravet
på god vård  upprätthålls.

Som  verksarnhetschef  för  EMI  på skolorna  inom  Boxholms  kornmun  åligger  det mig

att överlämna  en rapport  en gång per år (den 1 mars)  till  ansvarig  vårdgivare.  Rap-

porten  tar upp förebyggande/främjande  och även  eventuella  avvikelserapporter.  Rap-

porten  handlar  om hur  man  har arbetat  inom  EMI  under  2021 och  dess resultat.

Förvaltningens  ståndpunkt

Kommunstyrelsen  har det yttersta  ansvaret  för  skolhälsovården.  Rapporten  ska öka
förståelsen  för  d;: olöka aktörerna  inom  komrnunen.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att fortsätta  i samma  regi.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse,  daterad  2022-02-24/2022-06-22

Skolsköterska  Gunilla  Ivarsson  informerar  om rapporten  samt  allmänt  om
elevhälsans  arbete.

Justerare

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  mpporten.

Beslut  till:

Gunilla  Ivarsson

Skolchef

/'A ,('i

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks ei 133 Dnr  KS  2022/252  612

Remiss:  Dnr:  2022:1016  Ansökan  från  Viljan  Friskola  AB

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Viljan  Friskola  AB  har  hos Skolinspektionen  ansökt  om  godkännande  som  huvud-

man för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Vi5an Linköping fri-
skola  i Linköpings  kommun  från  och  med  läsåret  2023/2024.  Komrnunen  ges nu

möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 F3 skollagen (2010:800).
Yttrandet  ska  vara  Skolinspektionen  tillhanda  senast  den  2 september  2022.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  kan  inte  bedöma  behovet  av de utbildningsplatser  som  ansökan  avser.

Finns  ett  behov  påverkar  det  kommunen  positivt.  Ar  behovet  begränsat  för  etable-

ringen  motsatt  påverkan  och  kostnaderna  per  utbildningsplats  ökar  generellt.  Etab-

leringen  innebär  inte  någon  organisatorisk  eller  pedagogisk  påverkan  för  Boxholms

kornmun.

Befolla'iingsprognos  för  16-åringar  ikornmunen  inuläget:  2022:  53, 2023:  52,

2024:  54, 2025:  59, 2026:  65 samt  2027:  58.

Boxholms  kornmiu'i  bedriver  inte  några  gymnasieutbildningar.

Boxholms  kommun  har  samverkansavtal  med  samtliga  kornmuner  i Östergötland

samt  Tranås  kornmun.

Finansiering

Förvaltningens  fflrslag  till  beslut

att  kommunstyrelsen  beslutar  att ej ha några  synpunkter  på sökt  etablering.

Beslutsunderlag

Remiss  från  Skolinspektionen  daterad  2022-07-01.

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ej ha några  synpunkter  på sökt  etablering.

Beslut  till:

Skolinspektionen

Skolchef

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

S.=!UVIMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks fl 134 Dnr  KS  2022/278  200

Information  från  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef  Håkan  Jonsson  informerar  om  verksamheten.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks fl 135

Förslag  till  nödvattenplan

Dnr  KS  2022/270  340

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

I lagen  om  allmänna  vattentjänster  (LAV  2006:412)  fastställs  att ansvaret  för  att in-

vånarna  tillhandahålles  dricksvatten  åvilar  den  enskilda  komrnunen.

Ansvar  ligger  på komrnunen  även  om  all  dricksvattenförsörjning  sköts  av AB  Box-

holmsteknik,  på  uppdrag  av kornrnunen.

I händelse  av dricksvattenkris  med  behov  av nödvattenförsörjning  är det  den  drab-

bade  kornmunen  som  ansvarar,  (enligt  socialtjänstlagen),  dvs att invånare  som  inte

kan ta sig till  utskänkningsp1atserna  ändå  får  tillgång  till  dricksvatten.  Den  enskilde

kornmuninvånaren  samt  företagen  har  också  ett ansvar  att förbereda  sig inför  en kris-

situation.

Erfarenheter  från  tidigare  händelser  och  övningar  visar  att en krissituation  med

dricksvattenbrist  kan  påverka  hela  eller  delar  av sarnhället.  Vidare  visar  tidigare  erfa-

rerföeter  att det  förberedande  planeringsarbetet  är en förutsättning  för  en framgångs-

rik  hantering  av en situation  med  drickvattenbrist.

AB  Boxholmteknik  har  tagit  fram  ett  förslag  på nödvattenplan  att beslutas  av kom-

mun:tullmäktige.

På grund  av säkerhetsskäl  är vissa  känsliga  uppgifter  i den  allmänna  versionen  av

nödvattenplanen  maskerade.  Det  är den  versionen  som  bifogas  ärendet.

Förvaltningens  ,iaiidpuuki

AB  Boxholmstela'iik  har  framfört:  Syftet  med  nödvattenplanen  för  Boxholm  kom-

mun  är att vid  sarnhällsstörning  säkerställa  dricksvattenförsörjningen  i de delar  av

kornrnunen  som  försörjs  av den  allmänna  dricksvattenanläggningen.

Nödvattenplanen  är en grund  för  infon'nationshämtning  samt  handledande  när  det

gäller  att hantera  sarnhällsstörningaia  i Boxholm  kornmunala  dricksvattenproduktion.

Den  ska även  klargöra  ansvarsområden  och  arbetsfördelning  mellan  de olika  aktö-

rerna.

Förvaltningen  ställer  sig  bakom  ståndpunkten  från  AB  Boxholmsteknik  och  förslaget

på  nödvattenplan.

Justerare

r"Å- t:j

Utdragsbestyrkunde



BOXHO'LMS  KOMMUN

Kornrnunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sanimanträdesdattim

2022-08-30

Finansiering

I nuläget  finns  en grundberedskap  ikornmunen  för  att hantera  händelser  samt  där ut-

delning  av nödvatten  kan  ske. Kostnaden  för  grundberedskapen  är en löpande  kost-

nad som hanteras  inom  AB  Boxholmsteknik.

För  att leva  upp  till  Boxholms  kornmuns  nödvattenplan  krävs  ytterligare  investe-

ringar  inödvattenutrustning  samt  utbildning.  Delar  av investeringen  belastar  Va-kol-

lektivet  och finansieras  via  Va-taxan.  För  år 2023 kornrner  150  tkr  avsättas  för  inköp
av  nödvattenutrustning.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta förslag  till  nödvattenplan,

att  uppdra  åt AB  Boxholmsteknik  att samordna  och arbeta  vidare  med  och skapa

samarbeten/rutiner  med  närliggande  kornmuner  för  att underlätta  arbetet  vid  vatten-
brist.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  AB  Boxholmsteknik

Nödvattenplan  (allmän  version  -  maskerad)

Bilagor  - kartor:  Strålsnäs,  Boxholm,  Malexander

VD  Fredrik  Noaksson  och VA-/Avfallschef  Dennis  Allvin  föredrar  ärendet.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta förslag  till  nödvattenplan,

att  uppdra  åt AB  Boxholmsteknik  att samordna  och arbeta  vidare  med  och skapa

samarbeten/rutiner  med  närliggande  kornmuner  för  att underlätta  arbetet  vid  vatten-
brist.

Beslut  till:

VD,  AB  Boxholmsteknik

Komrnundirektör

Författningssamling

Justerare

(Z/5

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks FS) 136 Dnr  KS  2022/269  406

Förslag  till  höjning  av  renhållningstaxan

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

AB  Boxholmsteknik  har  behov  av att behöva  justera  taxan  för  att klara  åtagandet

samt  för  att  bibehålla  verksamheten  självfinansierad.

Under  de senaste  åren  har  driftkostnaderna  vid  avloppsreningsverket  i Boxholm  ökat

avseende  slarnhantering.  Noteras  kan  även  att drivmedelspriserna  mm  ökat  vilket  på-

verkar  kostnaderna  avseende  slamhantering  i verksarnheten.

AB  Boxholmteknik  föreslår  ny  renhållningstaxa.

Förvaltningens  ståndpunkt

AB  Boxholmsteknik  har  framfört:  Föreligger  ett behov  av att  taxan  justeras  för  att fä

full  kostnadstäckning  för  de ökade  kostnaderna.

Förvaltningen  ställer  sig  bakom  ståndpunkten  från  AB  Boxholmsteknik  och  förslaget

på ny  rerföållningstaxa.

Finansiering

Rerföållningstaxan  är specificerad  med  bland  annat  tömningsavgifter  för  slambrunn

och  slutna  tankar,  samt  fast  avgift  för  latrinkärl  och  extra  tömning  av sopkärl.

Att  rerföållningstaxan  höjs  enligt  bifogat  underlag  avseende  de olika  taxereglerade

tjänsterna.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  förslaget  om  ny  renhållningstaxa,

att  nya  rerföållningstaxan  ska gälla  från  och  med  2022-10-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  AB  Boxholmsteknik

Renhållningstaxa

VD  Fredrik  Noaksson  och  VA-/Avfallschef  Dennis  Allvin  föredrar  ärendet.  Framför-

des synpunkter  på  vissa  redaktionella  ändringar  som  åtgärdas  i versionen  som  lämnas

vidare  till  kornmunfullmäktige.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  anta  förs4aget  om  ny  rerföåIlningstaxa,

att  nya  rerföållningstaxan  ska gälla  från  och  med  2022-10-01.

Beslut  till:

VD,  AB  Boxholmsteknik

Kornmundirektör

Författningssarn1ing

Justerare

Ca /i7,, (,,,I

Utdragsbestyrkande



BOXHOI,MS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks 83137

Extra  ärende

Dnr  KS  2022/277  040

Information  om  ekonomiskt  läge  i Boxholms  kommun  2022

Kornrniu'idirektör  Linda  Harnmarström  informerar  om  det  ansträngda  ekonomiska  lä-

get som  råder  i kornmunen  2022  och  vilka  aktiviteter  som  komrner  att genomföras

med  anledning  av detta,  bland  annat:

*  Informationsmöte  med  chefer

*  Prislappsmodellen

*  Handlingsplaner

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks  Fg 138 Dnr  KS  2022/246  106

Samråd  vård  och omsorg  (SVO),  arbetsplan  2022-23  och årsberät-
telse 2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Samråd  vård  och  omsorgs  arbetsplan  beskriver  Region  Östergötlands  och  länets

kommuners  gemensarnma  arbetsornråden  för  2022-2023  inom  sarnverkansornrådet

hälso-  och  sjukvård,  omsorg  och  socialtjänst.  Arbetsplanen  är framtagen  gemensamt

mellan  länets  kornmuner  och  Region  Ostergötland.  Nära  Vård  är ett övergripande  fo-

kusområde  för  allt  SVO-arbete.  En  ny  målbild  för  arbetet  inom  Nära  Vård  går  i linje

med  dessa  utgångspunkter,  och  ly'[ter  fram  tillgänglighet,  samordning  och  effektivare

användning  av kornmunernas,  regionens  och  invånarnas  resurser.  Ett  antal  aktiviteter

för  dessa  mål  och  utgångspunkter  finns  definierade  i arbetsplanen.

Årsberättelsen  för  2021  beskriver  det gemensamma  arbetet  utifrån  då gällande  ar-

betsplan.  Samråd  vård  och  omsorg  föreslår  att Region  Ostergötland  och  kommunerna

beslutar  att godkänna  arbetsplanen  för  2022-23  samt  årsberättelsen  för  2021.

Dokumenten  skall  beslutas  av samtliga  komrnuner  i Östergötland  av komrnunstyrel-

sen. Social- och myndighetsnämnden (2022-06-13, F3 56) har beslutat att föreslå kom-
munstyrelsen  att  godkänna  dessa.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att  dokumenten  bör  beslutas  enligt  förslaget  från  So-

cial-  och  myndighetsnämnden.

Finansiering

Föiavaltningens  förslag  ti}l  beslut

att  godkänna  arbetsplan  för  2022-23  samt  årsberättelse  2021  för  Sarnråd  vård  och

omsorg.

Beslutsunderlag

Protokoll Social- och myndighetsnämnden 2022-06-13, Ffi 56
Sarnråd  vård  och  omsorg  (SVO),  arbetsplan  2022-23  och  årsberättelse  2021

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkäru'ia  arbetsplan  för  2022-23  samt  årsberättelse  2021  för  Sarnråd  vård  och

Justerare

omsorg.

Beslut  till:

Region  Östergötland

Socialchef

7:1 cj

Utdragsbestyrkande

Il



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks e) I39 Dnr  KS  2022/275  002

Uppdaterad  attestlista  kommunledningsförvaltningen  2022-08-22

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Attestlista  för  Kommunledningsförva1tningen  behöver  revideras  på grund  av nya  at-

testanter:

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  ny  attestlista  för  kornmunIedningsförvaItningen  godkännes  att gälla  från  och  med

2022-08-22.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  ny  attestlista  för  kommunledningsförvaltningen,

att  ny attestlista  gäller  från  och  med  2022-08-22.

Beslutsunderlag

Attestlista

Kommunstyrelsen  beslutar

att  godkänna  ny attestlista  :för kornmun1edningsförva1tningen,

att  ny attestlista  gäller  från  och  med  2022-08-22.

Beslut  till:

Attestanter

Justerare

(A
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Ks  FSr 140 Dnr  KS 2021/238  430

Medborgarförslag  angående  Skarv  i Boxholms  kommuns  sjöar.

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Gunnar  Andersson  har  inlämnat  ett medborgarförslag  och  denna  har  remitterats  till

kornmunstyrelsen  för  beredning.

Medborgarförslaget  anger  att frågan  om skarven  och  dess negativa  påverkan  på mil-

jön  och  fiskebeståndet  inte  enbart  är ett  problem  för  den  enskilda  vattenvårdsägaren

eller  fiskare.  Problemet  är även  en politisk  angelägenhet.  Medborgarförslaget  nämner

särskilt  sjön  Sommen  och  Ojarn  som  påverkats  av skarven.  Gunnar  Andersson  före-

slår  att kommunen  skyndsarnt  och  aktivt  medverkar  för  en kra:ttig  minskning  för  att

begränsa  Skarv  i sjöar  inom  Boxholms  kornmun  och  att påverkar  naturvårdsverket  så

att Skarven  fortsättningsvis  inte  blir  fridlyst.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningen  har  inhärntat  yttrande  från  miljökontoret  som  anger  att en stor  del  av

ansvaret  för  förvaltningen  av skarv  är delegerad  från  Naturvårdsverket  till  Länssty-

relserna.  Detta  för  att förvaltningen  ska genomföras  mer  regionalt,  där  lokalkännedo-

men  är större.  Länsstyrelsen  Ostergötland  har  efter  en rernittering  till  berörda  (bland

aru"iat Mi5önämnden) beslutat om en regional plan för förvaltningen av skarvi  Os-
tergötland.

Syftet  med  planen  är att ge Länsstyrelsen  stöd  i förvaltningen  av skarv,  men  den  ska

även  vara  en vägledning  till  alla  samhällsintressen  som  berörs  av skarven.

Mi5önämndens ställde sig iremissvaret på föreslagen förvaltningsplan tveksam till
åtgärdernas  effekt  på artens  populationsutveckling  och  ansåg  att  planen  behövde  för-

tydligas  med  tydliga  mål.  Miljökontoret  anger  vidare  att det  är möjligt  att bedriva

skyddsjakt  på skarv,  efter  beslut  från  länsstyrelsen.  Skyddsjakten  bör  utföras  av inne-

liavare  av licens  :för yrkesfiske  och  jakträttsinnehavare  på platsen.

Genom  remitterad  plan  från  Länsstyrelsen  har  kommunen,  genom  Miljönämnden,

haft  möjlighet  att  yttra  sig  och  nuvarande  plan  gäller  fram  till  år 2027.  Medborgarför-

slaget  föreslår  att det  är naturvårdsverket  som  skall  påverkas  av kornmunen,  men  det

är i huvudsak  länsstyrelsen  som  hanterar  förvaltningen  av skarv  i Ostergötland.  Skar-

ven  är fridlyst  enligt  EU:s  fågelskyddsdirektiv  men  skyddsjakt  är tillåtet.

Det  är enskild  markägare/jakträttsinnehavare  som  äger  frågan  om  skyddsjakt  skall

bedrivas  på områden  med  skarv,  inte  kornmunen.  Det  förefaller  därför  oklart  hur

kommunen  skyndsamt  och  aktivt  kan  medverka  till  kraftig  minskning  av skarven.

Alla  vilda  fåglar  i Sverige  är fridlysta  enligt  EU:s  artskyddsdirektiv  och  Sveriges  art-

skyddsförordning.  Förordningen  grundar  sig på EU:s  lagstiftning,  internationella

Justerare
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överenskomrnelser  samt Svenska  fridlysningsregler.  EU-domstolen  har under  2022

skärpt  regelverket  för  Sverige  gällande  tillämpning  av fridlysning  om alla  vilda  fåg-
lar.

Förvaltningen  har förståelse  för  att skarven  kan  upplevas  som ett allvarligt  problem

för  drabbade  men  ser tyvärr  inte  att det är en kommunal  fråga  att skyndsamt  och ak-

tivt  medverka  till  en kraftig  minslaiing  av skarven.  Ansvaret  är hos länsstyrelsen  och

det kommunen  kan  utgå  från  är den förvaltningsplan  som är framtagen  för  skarven.

Det  är dock  viktigt  med  en öppen  dialog  framöver  om frågan  aktualiseras  på nytt,  ex-

empelvis  som situationen  blir  ohållbar  angående  skarven.

Förvaltningen  föreslår  att medborgarförslaget  avslås.

Finansiering

Fömaltningens  förslag  till  beslut

att  avslå  medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Yttrande  från  miljökontoret

Regional  plan  för  förvaltning  av skarv  i Östergötland

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  avslå  medborgarförslaget.

Beslut  till:

Gunnar  Andersson

Justerare
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Extra  ärende

Dnr  KS  2022/284  001

Överenskommelse  med  anledning  av  Kinda  kommuns  utträde  ur

kommunalförbundet  ITSAM

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

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

ningsbeslut  om  att lämna  Kornmunalförbundet  ITSAM  och  istället  övergå  till  IT-dri:tt

med  eget  huvudmannaskap.  ITSAM  och  sarntliga  medlemskommuner  har  diskuterat

principerna  för  Kindas  utträde  ur ITSAM.

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

har  ett avtalsarbete  genomförts  avseende  Kinda  kommuns  utträde  ur  kommunalför-

bundet  ITSAM.  I arbetet  har  utöver  ITSAM  och  Kinda  kommun  kornrnundirektö-

rerna  iÅtvidabergs  och  Ödeshögs  kornmuner  deltagit  iarbetet.

Arbetet  har  resulterat  i två  dokument  varav  det  ena är ett utträdesavtal  som  reglerar

förhållandet  mellan  iTSAM  och  Kinda  kornrniu"i  och  tecknas  av dessa  parter,  och  det

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

SAM  inte  är en part).

Överenskomrnelsen  reglerar  i huvudsak  hanteringen  av det gemensarnma  borgensåta-

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

Kindas  kornmun  frisläpps  från  sin  del i borgensåtagandet.  Utträdesavtalet  reglerar  ut-

trädestidpunkt,  ansvar  och  principer  för  utträdet  och  utträdesperioden,  utträdespro-

jektet  samt  ekonomiska  frågor  med  mera.

Förslagen  skickades  på remiss  till  samtliga  sex medlemskommuner  som  ställde  sig

bakom  förslagen  till  överenskornrnelse  och  utträdesavtal.  Efter  remissrundan  gjordes

några  redaktionella  förändringar  i texten  av utträdesavtalet  som  gäller  befogenhet  vid

ersättare  i eskaleringsforum  i punkt  13.3  samt  13.4,  och  i villkoret  för  avtalets  giltig-

het  avseende  när  det  senast  måste  godkännas  av medlemskornmunernas  fullmäktigen

ipunkt  5.1.1 (se protokoll  från  direktionen).  Motsvarande  förändring  görs  även  i

Overenskommelsens  punkt  5.1.1.  Dessa  förändringar  godkändes  erföälligt  av Kom-

munalförbundet  ITSAM:s  direktion.

E:tter  att samtliga  kommuner  godkänt  överenskornmelsen  (och  därigenom  avtalet)  så

ska  Kinda  kommun  inom  fyra  veckor  formellt  begära  utträde  ur  ITSAM.  DärefLer  är

målsättningen  att  utträdeskriterierna  ska  vara  uppfyllda  inom  18 månader  och  att

Kinda  kornmun  därmed  kan  utträda  ur förbundet.  Med  anledning  av att beslutspro-

cesserna  ikornmunerna  komrnit  olika  långt  så kan  det  innebära  att tiden  för  ikra'ftträ-

dande  förskjuts  något  jämfört  med  texten  i avtalsförslagen.  För  att inte  innebära  nå-

gon  förlängd  process  föreslås  komrnunstyrelsen  fä godkänna  redaktionella  juste-

ringar.  Lämpligtvis  görs  det  genom  ett ordförandebeslut  i samband  med  underteck-

Justerare Utdragsbestyrkande
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nande  av avtalet  om inte  det passar  att behandlas  vid  något  av kommunstyrelsens  or-

dinarie  sammanträden.

Förvaltningenv  rt%dphi>lht

Att  komrnunfullmäktige  bör  godkänna  överenskornmelsen  om Kinda  kommuns  ut-
träde.

Finansiering

Genomförandet  av utträdet  kan  fä ekonomisk  effekt  på Boxholms  kommun  genom

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

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

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

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

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  kornmunfullmäktige  godkänner  överenskornmelsen  mellan  medlemskornmunerna

som reglerar  mellarföavandena  med  anledning  av Kinda  kornrnuns  utträde.  Genom  att

kommunfullmäktige  godkänner  överenskornmelsen  har komrnunfullmäktige  också,

genom  punkt  3 i överenskommelsen,  godkänt  utträdesavtalet,

att  kommunfullmäktige  uppdrar  till  kornrnunstyrelsens  ordförande  Claes Sjökvist  (S)
att teckna  överenskornmelsen,

att  ovanstående  beslut  gäller  under  förutsättning  att samtliga  sex medlemskornmuner
fattar  likalydande  beslut,

att  kornmunfullmäktige  uppdrar  till  kornmunstyrelsen  att godkänna  redaktionella  ju-

steringar  av överenskornmelsen  samt  avtalet  exempelvis  med  anledning  av ändring

av datum  beroende  på beslutsprocesserna  i övriga  medlemskornmuner.

Beslutsunderlag

Utkast  Overenskornmelse  mellan  medlemskornmunerna  i ITSAM  avseende  Kindas
utträde

Utkast  Utträdesavtal  mellan  ITSAM  och Kinda  kommun

Protokollsutdrag  från  Kornmunalförbundet  ITSAM:s  direktion

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  överenskomrnelsen  rnellan  medlemskornmunerna  som  reglerar  mellan-

havandena  med  anledning  av Kinda  kornmuns  utträde.  Genom  att  kornmunfullmäk-

tige  godkänner  överenskommelsen  har  kommunfullmäktige  också,  genom  punkt  3 i

överenskommelsen,  godkänt  utträdesavtalet,

att  uppdra  till  kornmunstyrelsens  ordförande  Claes  Sjökvist  (S) att  teckna  överens-

kommelsen,

att  ovanstående  beslut  gäller  under  förutsäffning  att  samtliga  sex medlemskomrnuner

fattar  likalydande  beslut,

att  uppdra  till  kcrnri=unstyrelsen  att  godkänna  redaktionella  justeringar  av överens-

komrnelsen  sarnt  avtalet  exempelvis  med  anledning  av ändring  av datum  beroende  på

beslutsprocesserna  i öwiga  medlemskommuner.

Beslut  till:

Kommunalförbundet  ITSAM

Övriga  medlemskornmuner

Justerare
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Extra  ärende

Dnr  KS 2022/286  001

Samverkansavtal  och  reglemente  för  överförmyndarnämnden

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Boxholms  kommun  samarbetar  med  överförmyndarnämnden  i Motala  där överför-

myndaren  i Boxholms  kornmun  delegerar  vissa  arbetsuppgifter  till  överförmyndar-

kansliet  i Motala.  Nästa  steg i samarbetet  är att  godkänna  ett gemensamt  samverkans-

avtal  och  reglenaentc  med  Overförmyndarnämnden  i Motala  och  öwiga  deltagande

komrnuner,  att gälla  från  och  med  2023-01-01.  Boxholms  kommuns  deltagande  har

varit  på remiss.

Kornmunfullmäktige  skall  enligt  förslaget  välja  1 ledamot  samt  I ersättareiöverför-

myndatämnden  till  nya  mandatperioden.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  kommunfullmäktige  bör  godkänna  föreslaget  samverkansavtal  och  reglemente,

att  gälla  från  och  med  2023-01-01.

Finansiering

Förvaltningens  f?irslag  till  beslut

att  samverkan  i gemensam  överförmyndarnärnnd  utökas  med  ytterligare  en kornmun,

Boxholms  kornmun,  från  och  med  I januari  2023,

att  upprättat  förslag  till  samverkansavtal  mellan  Motala,  Mjölby,  Vadstena,  Boxholm

och  Odeshög  godkänns,

att  upprättat  förslag  till  reglemente  för  den  gemensarnma  överförmyndarnämnden

godkänns,

att  nytt  avtal  och  reglemente  träder  i kraft  den 1 januari  2023  och  tidigare  avtal  för

nämnden  tecknat  2014  samt  tillägg  till  avtal  tecknat  2016  och  reglemente  upphör  att

gälla  från  och  med  31 december  2022.

Justerare

7a;7 ål

Utdragsbestyrkande

4Q



BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunstyrelsen

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatiim

2022-08-30

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll  överförnnyndarnämnden  g77/2022-08-16

Avtal  om samverkan

Reglemente

Remiss  Motala

Remiss  Mjölby

Remiss  Vadstena

Remiss  Ödeshög

Kommunstyrelsen  beslutar  'öreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  samverkan  i gemensam  överförmyndarnämnd  utökas  med  ytterligare  en kommun,

Boxholms  kornmun,  från  och  med 1 januari  2023,

att  upprättat  förslag  till  sarnverkansavtal  mellan  Motala,  Mjölby,  Vadstena,  Boxholm
och Odeshög  godkänns,

att  upprättat  förslag  till  reglemente  för  den gemensamrna  överförmyndarnämnden
godkänns,

att  nytt  avtal  och  reglemente  träder  ikraft  den l januari  2023 och  tidigare  avtal  för

nämnden  teclaiat  2014  samt  tillägg  till  avtal  tecknat  2016  och  reglemente  upphör  att

gälla  från  och  med  31 december  2022.

Beslut  till:

Överförmyndarnämnden  Motala

Mjölby  kornrnun

Vadstena  kornmun

Ödeshög  kornmun

Linda  Hammarström

Författningssamling

Justerare
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Delegationsbeslut  Kommunstyrelsen  2022-08-30

Diarienummer  Årende Avsändare

2022/259  009

2022/267  308

Remiss-Vägledning  om  förlängd

Tidsfrist  och  mindre  stränga

kvalitetskrav  och  tre bilagor

Yttrande  A440.937/2022  -  talmöte

SD

Havs-  och

Vattenrnyndigeten

Polismyndigheten

2022/241  021

2022/242  1ll

Avtal  Gotahälsan  -  Företagshälsovård  Gotahälsan

Kommunals  va1turn6  för  yttrande  Polismyndigheten

A373.659/2022

2022/244  308

PR3472

PR3474

2022/229  049

Remiss  för  yttrande,  rallytävlingen

Marknadsnatta,  258-9762-22

Parkeringstillstånd  för  rörelsehindrade

Parkeringstillstånd  för  rörelsehindrade

Ansökan  om  licens  -  tillhandahålla  spel

för  allmännyttigt  ändamål,  lotteri  enligt

6 kap.  spellagen  (2018:1138)

Länsstyrelsen

Boxholms  kommun

Boxholms  kommun

FÖB Boxholm-

Göstrings  lokal-

avdelning

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha tagit  del  av de1egationsbes1uten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Rapporter  Kommunstyrelsen  2022-08-30

Inga  rapporter.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Delgivningar  Kommunstyrelsen  2022-08-30

Diarienurnmer

2016/297  400

2022/260  460

2022/247  109

2022/228  119

2022/232  049

2022/237  210

2022/233  174

2016/152  047

M
Miljökontoret  Mjölby  kommun

och  dess hantering  av kreosotfrågan,

Sydvästlänken  i Boxholms  !comn'iun

Avsändare

Boine  Irebo

Svar  på frågor.

Offentlig  kontroll  av livsmedelsanläggning

- Mjölnarkullens  förskola

Miljökontoret

Remiss  om  femårsöversyn  -  kvalitet  i särskilt  Som

boende  och  hemtjänst

Tillstånd  att inom  Östergötlands län  sätta  upp  Länsstyrelsen

Valaffischer  inför  2022  års val  till  riksdagen  samt

region-  och  kornrnunfullmäktige

Trafikbokslut  och  infrastrukturbokslut  2021

Region  Östergötland

Region

Ostergötland

SamråddetaljplanförNorraby3:3,Norrabynäs  Shbn

Ansökan  om  egen  sotning  Räddningstjänsten

Statsbidrag  för  höjda  löner  till  lärare  och  vissa  Skolverket

andra  personalkategorier  för  2021/2022

2022/225  640  Bekräftelse  på mottagen  nedkylningsrutin  Miljökontoret

MN2022:1011  Nedsättningavårligtillsynsavgiftförviss  Miljönämnden

Hygienisk  behandling

Justerare

2022/234  640

2020/081  047

2018/076  047

Inspektionsrapport  från  miljökontorets  tillsyn  Miljökontoret

enligt  miljöbalken

Statsbidrag  för  anställning  av lärarassistenter  Skolverket

för  2022

Statsbidrag  för  skolhuvudmän  som  inrättar

Karriärsteg  för  lärare  för  2021/2022

Skolverket

Utdragsbestyrkande
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2018/006  047

2022/258  600

2022/245  001

2022/240  000

2022/243  000

2022/236  169

2022/245  163

Statsbidrag  för  kvalitetshöjande  åtgärder  i

förskolan  för  2022

Tematisk  kvalitetsgranskning  av skolor  i

kornmuner  med  låg  utbildningsnivå  i

Stenbockskolan  MH  i Boxholms  kommun

Förändringar  i attestlista  för  Äldreomsorgen

Skolverket

Skolinspektionen

För  kännedom:  Beslut  från  kommunfullmäktige  Kinda  kommun

i Kinda  kommun  om  ställningstagande  angående

kornmunens  medlemskap  i Kommunal:förbundet

Rederi  Boxholm  II  -  ansökan  om  bidrag  -  Ydre  Ydre  kommun

Uppföljning  av kornmunens  arbete  med Länsstyrelsens

Krisberedskap

och  civilt  försvar

Besked  om  utbetalning  från  MSB  -  Information  MSB

Om  utbetalning  av ersättning  för  krisberedskap

och  civilt  försvar

Kommunstyrelsen  beslutar

att  ha  tagit  del  av delgivningarna.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Övrigt  Kommunstyrelsen  2022-08-30

Kommundirektör  Linda  Hammarström  informerar  om:

*  Pågående  rekryteringar

*  Utbildningarna  genomförs  som  planerat  och  hösten  kurser  innehåller  bland

annat  utbildning  i bemaru'iingsekonorni.

*  Att  framtagna  mål  och  visioner  kornmer  att skrivas  frarn  som  ett  ärende  att

beslutas  politiskt.

Gunnar  Malgeryd  (C)  informerar  om  Storbandsfestivalen  i Malexander  18 juni.

HVO  bränsle,  klimatarbete

*  Kornmundirektör  Linda  Harnrnarström  får  uppdraget  att för  kornmunstyrelsen

presentera  ungef?irlig  omfattningen  av kornrnunens  användning  av HVO

bränsle  samt  om  kommunens  klimatarbete.

Justerare Utdragsbestyrkande


