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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Närvarolista

Beslutande

Irene Garperian  (V), Stefan Hallin  (SD), Michael  Stark (SD), Anders  Gustafsson  (C),

Börje  Johansson (C), Sören Norrby  (M),  Annsofi  Ramevik  (S), Claes  Sjökvist  (S),

Stig Johansson (M), Lars-Bertil  Oskarsson (S), Stig Adolfsson  (S), Gunnar  Malgeryd

(C), Sune Blom  (C), Solveig  Agnevik  (C), JanetÅkesson  (S), Hans Sjögren  (S), Åke
Karlsson  (M),

Tjänstgörande  ersättare:

Birgitta  Karlsson  (M)  ersättare  för  Stefan  Andersson  (M)

Eva  Oskarsson  (S) ersättare  för  Siv  Karlsson  (S)

Monica  Karlsson  (S) ersättare  för  An'ie  Karlsson  (S)

Åke  Sandberg  (M)  ersättare  för  Jan Hallgren  (M)

Övriga  deltagande

Per-Arne  Löfving  (C), revisor,  F3 21
Gunnar  Andersson  (S),  revisor

Ylwa  Söderström  (M),  revisor

Agneta  Bergquist  (S),  revisor

Louise  Tollemark,  redovisningsansvarig,  AB  Boxholmshus,  Fg 19

Carin Petersson, ekcnomichef,  Ffi 20
Linda  Hammarström,  kommundirektör

Fredrik  Svaton,  sekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatrim

2022-04-11

Kfg19 Dnr  KS  2022/109  042

Föredragning  av årsredovisning  2021 för  AB  Boxholmshus,
AB  Boxholmsteknik

Redovisningsansvarig  Louise  TolIemark  föredrar  årsredovisningarna.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av årsredovisningarna.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2022-04-11

Kf  g 20 Dnr  KS  2022/1  10 042

Föredragning  av årsredovisning  2021  för  Boxholms  kommun

Ekonomichef  Carin  Petersson  föredrar  årsredovisningen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av årsredovisningen.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kfg21 Dnr  KS 2022/111042

Revisionsberättelse  och  revisionsrapport  avseende  granskning  av

årsredovisningen  för  Boxholms  kommun  2021

Revisorernas  ordförande  Per-Arne  Löfving  (C) föredrar  revisionsberätte1se,
revisionsrapport.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del av revisionsberättelse  och revisionsrapport.

Justerare
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Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SÅMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  4 22 Dnr  KS  2022/5  1007

Granskning  av  kommunens  kontroll  av  anställdas  bisysslor

Kommunfullmäktige  har  att ta del  av revisorernas  granskning  av anställdas  bisysslor

samt  kommunstyrelsens  svar.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av granskning  och  kornrnunstyrelsens  svar.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMÅNTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  4 23

Allmänhetens  frågestund

Dnr  KS 2022/127  010

Inga  frågor.

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnurållmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 24

Årsredovisning

Dnr  KS 2022/92  042

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Årsbokslutet  för  år 2021 med  tillhörande  årsredovisning  har nu reviderats.

Kommunens  definitiva  resultat  uppgår  ti111732  tkr,  vilket  är minus  551 tkr  jämfört

med  budget.  Årets  resultat  uppgår  till  0,5 % av skatter  och  bidrag  vilket  innebär  att

resultatkravet  nås för  året. I mandatperiodens  tre första  år, 2019-2021,  uppnår

Boxholms  kornmun  ett resultat  0,2 % av skatter  och  bidrag.  Jämfört  med

helårsprognosen  08 avviker  resultatet  positivt  med  plus  6 163 tkr.

Förvaltningarna  redovisar  tillsamrnans  en negativ  budgetavvikelse  på minus  4 822

tkr.  Fyra  nämnder  avviker  negativt  mot  budget;  barn-  och  utbildning  minus  504 tkr,

individ-  och  familjeomsorg  minus  7 262 tkr,  behandling  och omsorg  minus  1903

samt mi5önämnden -129 tkr. Störst avvikelse har individ och farni5eomsorg på
grund  av betydligt  högre  placeringskostnader  än tidigare  år och  budget.

Komrnunkoncernens  definitiva  resultat  uppgår  till  7 338 tkr  (2020:  17 385 tkr).  I

kornmunkoncernens  konsoliderade  resultat  ingår  Boxholmshus  och  Boxholmsteknik
med IOO %.

Fömaltningens  ståndpunkt

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  årsbokslut  och  koncernbokslut  för  2021 samt  upprättad  årsredovisning.

Beslutsunderlag

Bilagal:  Årsredovisning  2021 Boxholms  kommun

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  årsbokslut  och  koncernbokslut  för  2021 samt upprättad  årsredovisning.

Justerare Utdragshestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Solveig  Agnevik  (C) yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  årsbokslut  och koncernbokslut  för  2021 samt upprättad  årsredovisning.

Beslut  till:

Kornmundirektör

Ekonomichef

Justerare
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Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 25

Beviljande  av  ansvarsfrihet

Dnr  KS  2022/112  042

1:e vice  ordförande  Sören  Norrby  (M)  citerar  vald  del  av revisionsberättelsen  för  år

2021:

"  Vi  av fullmäktige  utsedda  revisorer  har  granskat  den  verksamhet  som  bedrivitsi

styrelse  och  nämnder  samt  genom  utsedda  lekmaru'iarevisorer  verksarnhetenikom-

munens  bolag.

Styrelse,  nämnder  o:h  beredningar  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet

med  gällande  mål,  beslut  och  riktlinjer  samt  de föreskrifter  som  gäller  för  verksam-

heten.  Styrelse  och  nämnder  ansvarar  också  för  att  det  finns  en tillräcklig  intern  kon-

troll  samt  att  det sker  en kontinuerlig  återredovisning  till  fiillmäktige.

Revisorernas  ansvar  för  att  granska  verksamhet,  den  interna  kontrollen  och  räkenska-

per  samt  pröva  om  verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  fullmäktiges  uppdrag  och

mål  samt  de lagar  och  föreskri'fter  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt  kornmunallagen,  god  revisionssed  i den  kommunala

verksarnheten  och  kornmunens  revisionsreglemente.  Gransla'iingen  har  genomförts

med  den  inriktning  och  omfattning  som  har  varit  möjlig  utifrån  revisionens  budget.

Enligt  Komrnunallagen  ska det  finnas  en uppföljning  av de mål  som  har  betydelse  för

god  ekonomiska  hushållning.

Kornmunfullmäktige  har  fastställt  två  finansiella  mål  och  enligt  årsredovisningen  be-

döms  endast  ett av dessa  ha uppnåtts.  Därmed  bedömer  vi  att  god  ekonomisk  hus-

hållning  inte  har  uppnåtts  ur ett  finansiellt  perspektiv.  För  verksamheterna  har  38 mål

fastställts,  varav  25 mål  bedöms  ha uppnåtts.  Likt  tidigare  år bedömer  vi  att målupp-

fyllelsegraden  för  verksamhetsmålen  behöver  förbättras.

Vi  noterar  att  det  inte  finns  något  balanskravsresultat  att återställa  från  tidigare  år.

Vi  bedömer  sarnmantaget  att  styrelse  och  nämnder  i Boxholms  kornrnun  i stort  be-

drivit  verksamheten  på ett  ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsstäl-

lande  sätt. Vi  noterar  att  social-  och  myndighetsnämnden  redovisar  ett underskott  uti-

från  o:förutsedda  placeringar  samt  ökade  kostnader  för  försörjningsstöd.

Vi  bedömer  att  räkenskaperna  i allt  väsentligt  =  rättvisande

Vi  bedömer  att  den  interna  kontrollen  ihuvudsak  har  varit  tillräcklig.  Vi  vill  under-

stryka  vikten  av efterlevnad  samt  intern  kontroll  av rutinerna  avseende  bisysslor.

Justerare

Aalr!' i,,  CF>

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmun:tullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatiim

2022-04-11

Vi  bedömer  sammantaget  att resultatet  enligt  årsredovisningen  i huvudsak  är fören-

ligt  med  de finansiella  mål  och  verksamhetsmål  som  fullmäktige  har  uppställt.

Vi  tillstyrker  att kornmunens  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021  godkäru'is,

Vi  tillstyrker  att  fullmäktige  beviljar  ansvarsfrihet  för  styrelse  och  nämnder  samt  en-

skilda  ledamöter  i dessa  organ.

Vi  åberopar  sedan  tidigare  avlämnade  redogörelser  och  rapporter.  "

Presidiet  ansluter  sig till  revisorernas  bedömning  och  1 :e vice  ordförande  Sören

Norrby  (M) yrkar: Att  kornmunfullmäktige  bevi5ar ansvarsfrihet för kommunstyrel-
sen, nämnder,  utskott,  samt  enskilda  förtroendevalda  i dessa  organ,  för  verksarnhets-

året  2021.

Ordförande  finner  efter  hörande  med  kornrnunfullmäktige  att  ärendet  beslutas  enligt

yrkande.

Kommunfullmäktige  beslutar

att ansvarsfrihet bevi5as för kornrnunstyrelsen, nämnder, utskott, samt
enskilda  förtroendevalda  i dessa  organ,  för  verksamhetsåret  2021.

Beslut  till:

Kommunstyrelsen,  nämnder

Revisorerna

Ekonomierföeten

Justerare

;k,g<. ,«, (i'->

Utdragsbestyrkande
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Revisoverna  : Boxho[ms  komrnun

Till kommunfullmäktige  i Boxholms  kommun

Rev:sionsberätte!se  för  år  202'!

Vi av fullmäktige  utsedda  revisorer  har  granskat  den  verksamhet  som  bedrivits  i

styrelse  och nämnder  samt  genom  utsedda  lekmannarevisorer  verksamheten  i

kommunens  bolag.

Styrelse,  nämnder  och beredningar  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  i

enlighet  med  gällande  mål, beslut  och  riktlinjer  samt  de föreskrifter  som  gäller

för  verksamheten.  Styrelse  och nämnder  ansvarar  också  för  att det  finns  en

tillräcklig  intern  kontroll  samt  att det  sker  en kontinuerlig  återredovisning  till

fullmäktige.

Revisorernas  ansvar  för  att granska  verksamhet,  den  interna  kontrollen  och

räkenskaper  samt  pröva  om verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  fullmäktiges

uppdrag  och mål samt  de lagar  och  föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt  kommunallagen,  god  revisionssed  i den

kommunala  verksamheten  och  kommunens  revisionsregIemente.  Granskningen

har  genomförts  med  den inriktning  och omfattning  som  har  varit  möjlig  utifrån

revisionens  budget.

Enligt  Kommunallagen  ska det  finnas  en uppföljning  av de mål som  har

betydelse  för  god ekonomiska  hushållning.

Kommunfullmäktige  har  fastställt  två  finansiella  mål och  enligt  årsredovisningen

bedöms  endast  ett av dessa  ha uppnåtts.  Därmed  bedömer  vi att god

ekonomisk  hushållning  inte  har  uppnåtts  ur ett  finansiellt  perspektiv.  För

verksamheterna  har  38 mål  fastställts,  VaraV  25 mål bedöms  ha uppnåtts.  Likt

tidigare  år bedömer  vi att måIuppfylIelsegraden  för  verksamhetsmålen  behöver

förbättras.

Vi noterar  att det inte  finns  något  balanskravsresultat  att återställa  från  tidigare

!("iQ  ,,,i' (B
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Vi bedörner  sammantaget  att styrelse  och nämnder  i Boxholms  kommun  i stort

bedrivit  verksamheten  på ett ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt

tillfredsställande  sätt.  Vi noterar  att social-  och myndighetsnämnden  redovisar

ett underskott  utifrån  oförutsedda  placeringar  samt  ökade  kostnader  för

försörjningsstöd.

Vi bedömer  att räkenskaperna  i allt  väsentligt  är rättvisande.

Vi bedömer  att den interna  kontrollen  i huvudsak  har  varit  tillräcklig.  Vi vill

understryka  vikten  av efterlevnad  samt  intern  kontroll  av rutinerna  avseende

bisysslor.

Vi bedömer  sammantaget  att resultatet  enligt  årsredovisningen  i huvudsak  är

förenligt  med  de finansiella  mål och  verksamhetsmål  som  fullmäktige  har

uppställt.

Vi tillstyrker  att kommunens  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021

godkänns.

Vi tiJlstyrker  att fullmäktige  beviljar  ansvarsfrihet  för  styrelse  och nämnder  samt

enskilda  ledamöter  i dessa  organ.

Vi åberopar  sedan  tidigare  avlämnade  redogörelser  och  rapporter.

Boxholms  kommun  2022-03-30

*er-Aröfvjpf'g

0rdförh6de

Gunnar  Andersson"

Vice  ordförande

(  ( -, i

Agneta  Bergquist

" Revisor  GunnarAndersson  har  bekräftat  sitt  godkännande  via mail  samt  vid

sammanträdet  2022-03-30.

A-li,'< ai"  cs



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfiillmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 26 Dnr  KS  2022/113  042

Bolagsstämma  2022  AB  Boxholmshus  (koncernredovisning)

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Ordinarie  bolagsstämma  med  aktieägarna  i AJE3 Boxholmshus  och  aktieägareni  AB

Boxholms  tela'iik  äger  rum  21 april  2022.

Claes  Sjökvist  (S)  är vald  som  ombud  till  bolagsstämman  i AB  Boxholmshus.

AB  Boxholmshus  (Moderbolag)  med  dotterbolaget  AB  Boxholmsteknik  har  lagt

fram  sin  årsredovisning  som  godkänts  av revisorerna.

Total  omsättning  för  koncernen  (AB  Boxholmshus  och  AB  Boxholms  teknik)  slutade

på 92 033 tkr.  (91 721 tkr).

Årets  resultat  i koncernen  uppgår  till  5 457  tkr.  (3 176  tkr).  Årets  resultat  i moderbo-

laget  uppgår  till  5 278  tkr  (2 937  tkr).

Moderbolagets  intäkter  uppgick  till  87 272  tkr.  (87 959  tkr).

Styrelsens  förslag  till  beslut  är:

att godkänna  årsredovisning  och  bokslut  för  tiden  2021-01-01-  2021-12-31  och  att

denna  lämnas  över  till  bolagsstärnman  för  ställningstagande,

att föreslå  bolagsstämman  att disponera  årets  resultat  5 278  420  kr  samt  vinstmedlen

så att  iny  räkning  överförs  47 908 721 kr.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  godkänna  till  stärnman  frarntagna  handlingar  och  ställa  sig  bakom  revisorernas

rekomrnendationer  att bolagsstämman  fastställer  resultat-  och  balansräkning  för  mo-

derbolaget  och  koncernen.  Att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i

förvaltningsberätte1sen  och  beviljar  styrelsens  ledamöter  och  verkställande  direktör

ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret  2021.

Finansiering

Förvaltningen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta

att avge  följande  ägardirektiv  vid  bolagsstärnman:

att fastställa  resultat-  och  balansräkning  för  2021,

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOI,MS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

att godkänna  dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  enligt  den  fastställda  balansräk-

ningen,

att bevilja  ansvarsfrihet  för  styrelsen  och  verkställande  direktören,

att fastställa  arvoden  till  styrelsen  och  revisorerna.

Beslutsunderlag

AB  Boxholmshus  årsredovisning  2021 för  moderbolaget  och  koncernen  samt  revi-

sionsberättelsen.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  avge  följande  ägardirektiv  vid  bolagsstärnman:

att  fastställa  resultat-  och  balansräkning  för  2021,

att  godkäru'ia  dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  enligt  den  fastställda

balansräkningen,

att  bevilja  ansvarsfrihet  för  styrelsen  och  verkställande  direkfören,

att  fastställa  arvoden  till  styrelsen  och  revisorerna

Beslut  till:

VD,  AB  Boxholmshus

Ombud  bolagsstämrna

Justerare Utdragsbestyrkande
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Granskningsrapportförår2021  u7Z%-"7-"'fI----J6-P-Z
Till  bolagsstämman  i Aktiebolaget  Boxholmshus
Org nr 556084-0463

Till  fullmäktige  i Boxholms  kommun

Vi av kommunfullmäktige  utsedda  lekmannarevisorer  har granskat  aktiebolaget
Boxholmshus  verksamhet  för år 2021.

Styrelsen  och vd ansvarar  för att verksamheten  bedrivs i enlighet  med gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och  beslut samt de föreskrifter  som  gäller  för
verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt aktiebolagslagen,  kommunallagen  och  god
revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt utifrån fastställda  ägardirektiv.  Vi har
utfört  en övergripande  granskning  av bolagets  styrning,  uppföljning  och kontroll.  Vi
har  vid fullgörandet  av vårt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med
styrelseordförande  och vd i ett antal för granskningen  väsentliga  frågor. Vi har
även granskat  väsentliga  beslut och åtgärder i bolaget genom att ta del av
styreIseprotokoIIen.

Vi noterar att styrelsen inte har åtgärdat  föregående  års rekommendationer
avseende  intern  kontroll,  verksamhetsplan  samt  målsättningar.  Vid
granskningsmötet  framgår  att rekommendationerna  kommer  att åtgärdas  under
2022.

Vi rekommenderar  styrelsen  och vd att:

Fastställa  en verksamhetsplan.
Fastställa  mål och åtaganden  utifrån  fullmäktiges  övergripande  mål.
Inom ramen för den interna  kontrollen  genomföra  en årlig risk- och
väsentlighetsanalys  där riskerna  omprövas  årligen.
Fastställa  en årlig internkontrollplan  utifrån resultatet  av genomförd  risk-
och väsentlighetsanalys.
Upprätta  en årlig genomföranderapport  avseende  resultatet  av
genomförda  kontroller

Vi bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  i allt väsentlig  har skötts på ett
ändamålsen1igt  sätt, samt från ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt. Vi riktar
dock  kritik  till styrelsen  för avsaknad  av ett dokumenterat  internkontroIlarbete,
avsaknad  av verksamhetsplan  samt  målsättningar  följt  av ett måluppföljningsarbete

Utifrån  avsaknaden  av ett dokumenterat  internkontroIIarbete  kan vi inte uttala oss
om huruvida  den interna  kontrollen  har varit  tillräcklig.

Boxholm  den 2022-03-31

aPer-A(r!e 0ving
Lekmannarevisor  utsedd  av
kommunfullmäktige

G(,innar  Andersson
Lekmannarevisor  utsedd  av
kommunfu1lmäktige



Granskningsrapport  för  år  2021

Till  bolagsstämman  i Aktiebolaget  Boxholmsteknik
Org nr 556662-8490

Till  fullmäktige  i Boxholms  kommun

Vi av kommunfullmäktige  utsedda  lekmannarevisorer  har  granskat  aktiebolaget
Boxholmshus  verksamhet  för  år 2021.

Styrelsen och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut samt de föreskrifter  som gäller  för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,  kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv. Vi har utfört
en övergripande granskning av bolagets styrning, uppföljning och kontroll. Vi har vid
Tullgörandet av vårt revisionsuppdrag sammanträffat med t.f. styrelseordförande och vd
i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Vi har även granskat väsentliga beslut
och åtgärder  i bolaget  genom  att ta del av styreIseprotokoIIen.

Vi noterar att styrelsen inte har åtgärdat föregående års rekommendationer avseende
intern kontroll, verksamhetsplan samt målsättningar. Vid granskningsmötet framgår  att
rekommendationerna  kommer  att åtgärdas  under  2022.

Vi rekommenderar  styrelsen  och vd att:

Fastställa  en verksamhetsplan.
Fastställa  mål och åtaganden  utifrån  fullmäktiges  övergripande  mål.
Inom ramen  för den interna  kontrollen  genomföra  en årlig risk- och
väsentlighetsanalys  där riskerna  omprövas  årligen.
Fastställa  en årlig  internkontrollplan  utifrån  resultatet  av genomförd  risk-  och
väsentIighetsanalys.

Upprätta en årlig genomföranderapport  avseende  resultatet  av genomförda
kontroller

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentlig har skötts på ett
ändamålsenligt  sätt, samt från ekonomisk  synpunkt tilffredsställande sätt. Vi riktar
dock kritik till styrelsen för avsaknad av ett dokumenterat  internkontroIIarbete,
avsaknad av verksamhetsplan samt målsättningar följt av ett måIuppföIjningsarbete.

Utifrån avsaknaden av ett dokumenterat  internkontroIIarbete kan vi inte uttala oss om
huruvida den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Boxholm  den 2022-03-31

G,-örrriår a'Gåö'öri
Lekmannarevisor  utsedd  av
kommunfullmäktige

,C-'
) 7  i',>'

Lekmannarävisor  utsedd  av
kommunfullmäktige
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BOXHO'LMS  KOMMUN

Kornrnunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kfq  27

Arkivreglemente

Dnr  KS 2022/63  004

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Boxholms kornmun skall antaga n3m arkivreglemente med anledning  av sarnarbetet
med Sydarkivera.  Nytt  arkiweglemente  innebär  i första  hand att Sydarkiveras  för-

bundsstyrelse  utses till  arkivmy'ndighet  f?5r det digitala  slutarkivet.  Ansvaret  för  det

analoga  slutarkivet  stannar  kvar  hos komrnunstyrelsen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  föreslaget  arkiweglemente  antas och att tidigare  arkiweglemente  för  Boxholms

kornmun  upphävs.

Finansiering

Föiavaltningens  förslag  till  beslut

att  anta  arkivreglementet,

att  tidigare  arkiweglemente  jör  Boxholms  kommun  upphävs.

Beslutsunderlag
Arkiweglemente

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta
att anta arkiweglementet,

att tidigare  arkiweglemente  för  Boxholms  kommun  upphävs.

Kommunfullmäktige  beslutar
att  anta arkivreglementet,

att  tidigare  arkivreglemente  för  Boxholms  komrnun  upphävs.

Beslut  till:

Sydarkivera

Kornrnundirektör

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  4 28

Insynsplatser

Dnr  KS  2022/62  104

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Demokratigruppen,  med  företrädare  för  samtliga  partier  i kommunfullmäktige,  har

uppdragit  till  kommunstyrelsens  förvaltning  att bereda  ett  förslag  om  insynplatser  i

kommunstyrelsen.

Förvaltningens  ståndpunkt

Paragrafen "Insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 F3 KL"  ger  kornrnun-
fullmäktige  möjlighet  att  låta  förtroendevald,  som  inte  är ledamot  eller  ersättareien

viss  nämnd,  rätt  att  få delta  vid  nämnds  sarnmanträde  och  delta  vid  överläggningarna,

men  inte  i besluten.

Förvaltningen  föreslår  att  alla  partier  med  förtroendevald  i komrnunfullmäktige,  som

saknar  förtroendevald  i kommunstyrelsen,  ges rättigheten  till  en insynsplats  vardera  i

kommunstyrelsen.  Förtroendevald  med  insynsplats  i kommunstyrelsen  ges rättighe-

ten  att delta  i överläggningarna  men  inte  att  delta  i besluten.  Insynplatsen  ger  ej rätt

till  yrkanden eller att få sin mening (yttrande) förd till  protokollet. Icke (3änstgöraride
ersättare  har  idag  inte  rätt  att få sin  mening  (yttrande)  förd  till  protokollet  och  där  bör

det  vara  en samstämrnighet.  Insynplats  ger  rättighet  till  arvode  enligt  ordinarie  ar-

vode  för  närvarande  förtroendevald  ikornrnunstyrelsen.

Finansiering

Okad  arvodeskostnad  med  måttlig  ekonomisk  påverkan.

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  alla  partier  med  förtroendevald  i kornmunfullmäktige,  som  saknar  förtroendevald

ikornrniu'istyre1sen,  ges rättigheten  till  en insynsplats  vardera  i kornmunstyrelsen.

Förtroendevald  med  insynsplats  ikornmunstyrelsen  ges rättigheten  att delta  i över-

läggningarna  men  inte  att  delta  i besluten.  Insynplatsen  ger  ej rätt  till  yrkanden  eller

att få sin  mening  (yttrande)  förd  till  protokollet,

att  insynplats  ger  rättighet  till  arvode  enligt  ordinarie  arvode  för  närvarande  förtroen-

devald  ikornmunstyrelsen

Beslutsunderlag

4 kap. 28 83 KL

Justerare

.,qlT<,. [,- (y"S
Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Komrnunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  alla  partier  med förtroendevald  i komrnunfullmäktige,  som saknar  förtroendevald
i kornmunstyrelsen,  ges rättigheten  till  en insynsplats  vardera  i kommunstyrelsen.

Förtroendevald  med insynsplats  i kornmunstyrelsen  ges rättigheten  att deltai  över-

läggningarna  men inte att delta i besluten.  Insynplatsen  ger ej taätt till  yrkanden  eller

att fä sin  mening  (yttrande)  förd  till  protokollet,

att  insynplats  ger rättighet  till  arvode  enligt  ordinarie  arvode  för närvarande  förtroen-

devald  i komtnunstyrelsen,

att  berörda  partier  till  insynsplats  utser en ordinarie  förtroendevald  och en ersättare,

att  förslaget  gäller  från  och med dagen e:[ter beslut  i kornmun:[ullrnäktige  2022-04-12

Kommunfullmäktige  beslutar

att  alla  partier  med förtroendevald  i kommunfullmäktige,  som sala'iar förtroendevald
i kommunstyrelsen,  ges rättigheten  till  en insynsplats  vardera  ikomrnunstyrelsen.

Förtroendevald  med insynsplats  ikornmunstyrelsen  ges rättigheten  att delta  i över-

läggningarna  men inte att delta  i besluten.  Insynplatsen  ger ej rätt  till  yrkanden  eller

att få sin  mening  (yttrande)  förd  till  protokollet,

att  insynplats  ger rättighet  till  arvode  enligt  ordinarie  arvode  för närvarande  förtroen-

devald  i komrnunstyrelsen,

att  berörda  partier  till  insynsplats  utser en ordinarie  förtroendevald  och en ersättare,

att  förslaget  gäller  från  och med dagen efter beslut  i kornrnunfullmäktige  2022-04-12

Beslut  till:

Kommundirektör

Företrädare  berörda  partier

Författningssamling

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommun:tullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  j29

Arvoden  allmänna  val

Dnr  KS 2022/94  Ill

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Valnämnden  föreslår  kornmiu'ifullmäktige  en anpassning  av arvoden  och  ersättningar

, för allmänna  val i Boxholms  kornmun,  i förhållande  till  andra kommuner,  enligt

protokollet  valnämnden  fi 9/2022.  Att  dessa nya arvoden/ersättningar  skall  börja
gälla  från  och  med  år 2022.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är att förslaget  från  valnämnden  är en rimlig  justering  av

arvoden/ersättningar  och att detta förslag  bör fastställas  aV kommunfullmäktige.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  fastställa  nya arvoden/ersättningar  för allmänna  val enligt  förslaget  från  valnämn-

den.

Beslutsunderlag

Protokoll valnämnden Ffi 9/2022

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  fastställa  nya arvoden/ersättningar  för  allmänna  val enligt  förslaget  från  valnämn-
den.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  fastställa  nya arvoden/ersättningar  för  allmänna  val enligt  förslaget  från
valnämnden.

Beslut  till:

Valsamordnare

Valnämnden

Författningssamling

Justerare

qR (-  C',
Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Vaföämnden

SAIS4MANTRÄDESPROTOKOLL
Sinnmnnli'+idesdatiiin

2022-03  -02

VN g 9

Arvoden  allmänna  val

Bakgrund  och ärendebeskrivning
Nuvarai'ide  arvoden/ersättningar angående allmäru'ia val belföver anpassas tillandra komrnurier. Vissa arvoden/ersättniiigar i Boxl'ioln"is kommun är idag rela-tivt  låga gällande  alhnänna  val.

Förvaltningens  ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att vissa arvoden/ersättnitigar i Boxholms  kom-mun idag är relativt låga gällande allmänna val. Uppgifter om aktuella  arvo-den/ersättningar har irföämtats från ai'idra koinmuner, bland annat Mjölby.  För-valtningen föreslår därnned nya arvoden/ersättningar att gälla från ocli  med2022 och att dessa uppräknas genom att baseras på lirocenttal av aktuellt årligtprisbasbelopp (Ej förhöjda prisbasbeloppet) ocli aviaundas till tåmaste  heltal.

Finansiering

Ryins inom  befintlig  budget  2022

Valnämnden tUreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäk-tige besluta

att nya arvoden/ersättningar gällai'ide allmänna val från ocl'i med år 2022 ochtillsvidare  skall vara enligt  följande:

Arvodcn/ersättningu

r 2022
Arvudcn/ers;i(tningur  2022
(Proeentttil qv prisbasbe1oni»*'»Ordl?)randc 3 500 kr 7,246'!"ii  -  'Vicc  ordr(}rande .'i OOO kr 6,I:'11oab iRöstinoitagare 2 500 kr s,tyeg; iR<)sträktutrc 500 kr 1,035o/9 I1nslilu1ionsrÖslning/valrörrätlare I 200 kr 2,484"/ffi --  iUtt+iIdningsarvodeffMieredelse lngår  i stimma  laör

_e_i'sällning Ingiir i sunmia l'ör ei'sii(ltiing I.__-_-_._____
 I'-l.-ok'Tifö'ii57isi'riin-g-'-'---'---"""- -"'lR-jåi 'F"summffi" latir

crsfltlning
" "'lngNr -i 'niyri'inTa-9;-fög  ö

Tilltlggsersf1ttniiig  tinder
vald;igcn  I-Ör mal,  dryck  uch
l'ika. Ordl'ijriuide 15r varie
valdislrikl  sk(l(er  ink<Speii

i50 kr/lier perscin i
vallukal

0,31 l"-ao '-""  ""  

" Prisbii:fielopp  21')22 =  ' 48 3(10 kr ""

att ovan arvoden/ersättningar rippräknas genom att dessa består av ova'ii pro-centtal av aktuellt årligt prisbasbelopp och avrundas till  närmaste heltal.

Utdragsbestyrkani)e



BOXHOLIMS  N(OMMUN

Vaföän'utden

SidaSAlVNlVJ[ANTRÄDE8PROTON(OLL
 10(17)Saininantifidesdiiluni

2022-03-02

Beslut  till:
Valnän'inden

Valsamordnare

Författningssamling

Akt

,  i  4
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 30 Dnr  KS  2022/85  010

Redovisning  av uppföljning  kommunstyrelsens  internkontrollplan
2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Ansvariga  tjänstemän  har  redovisat  uppföljningar  av internkontrollplanerna  2021 för

kornrnunstyrelsen  (gemensam  service)  med  tillhörande  barn  och  utbildning.

Redovisningen  av uppföljning  internkontro1lplaner  skall  godkännas  av kommunfull-

mäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är kornrnunfullmäktige  föreslås  att  godkänna  redovisning-

arna  av uppföljning  internkontrollp1aner.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  kommunstyrelsen

år 2021,

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  barn  och  utbild-

ning  år 2021.

Beslutsunderlag

Uppföljning  internkontrollplan  2021  för  kommunstyrelsen

Uppfö5ning internkontrollplan  2021 för barn och utbildning

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  kommunstyrelsen

år 2021,

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  barn  och  utbild-

ning  år 2021.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkäru'ia  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  kornmunstyrelsen

år 2021,

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  barn  och

utbildning  år 2021.

Beslut  till:

Kommundirektör

Justerare

/i-i"=< 0 Cf;

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatiim

2022-04-11

Kf5  31 DnrKS  2022/81  010

Redovisning  av  uppföljning  social-  och  myndighetsnämndens  intern-

kontrollplaner  2021.

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Social-  och  myndighetsnämnden  har  beslutat  föreslå  kommunfullmäktige  att  god-

käru'ia  uppföljningen  av nämndens  internkontrollplaner  (g 9/2022).

Redovisningen av uppfö5ning internkontrollplaner skall godkännas av kornrnunfull-
mäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är kommunfullmäktige  föreslås  att  godkänna  redovisning-

arna  av uppföljning  internkontrollplaner.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontro1lplaner  för  social-  och  myn-

dighetsnämnden  år 2021.

Beslutsunderlag

Uppföljning  internkontrollplaner  för  social-  och  myndighetsnämnden  2021

Protokoll social- och myndighetsnämnden 83 9/2022

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplaner  f?5r social-  och  myn-

dighetsnämnden  år 2021.

Kommunfullmäktige  beslutar

att godkänna redovisningen av uppfö5ning internkontrol1p1aner för social- och
myndighetsnämnden  år 2021.

Justerare

Beslut  till:

Socialchef

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 32 Dnr  KS  2022/83  0lO

Redovisning  av uppföljning  samhälIsbyggnadsnämndens  internkon-

trollplan  2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden  har  beslutat  att  godkänna  uppföljning  internkontroll

2021 (g 9/2022).

Redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  skall  godkäru'ias  av kornmunfull-

mäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är komrnunfullmäktige  föreslås  att  godkänna  redovis-

ningen  av uppföljning  internkontrollplan.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  f?5r samhällsbyggnads-

nämnden  år 2021.

Beslutsunderlag

Uppföljning  av internkontrollplan  för  sarnhä1lsbyggnadsnämnden  2021

Protokoll  samhällsbyggnadsnämnden  Ffi 9/2022

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkäru'ia  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  samhällsbyggnads-

nämnden  år 2021.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  samhällsbyggnads-

nämnden  år 2021.

Justerare

Beslut  till:

Sarnhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornrnunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  g 33 Dnr  KS  2022/47  0IO

Redovisning  av uppföljning  internkontrollplan  kultur-  och turism-
nämndens  2021

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Kultur- och turismnämnden har godkänt uppfö5ning av internkontrollplan  2021
(j  47/2021).

Redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  skall  godkännas  av kornmunfull-

mäktige.

Förvaltningens  ståndpunkt

Förvaltningens  ståndpunkt  är kornrnunfullmäktige  föreslås  att godkänna  redovis-

ningen  av uppföljning  internkontrollplan.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  kultur-  och  turism-

nämnden  år 2021.

Beslutsunderlag

Uppföljning  internkontrollplan  2021  för  kultur-  och  turismnämnden

Protokoll kultur- och turismnämnden (4 47/2021)

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att godkänna redovisningen av uppfö5ning internkontrollplan för kultur- och turism-
nämnden  år 2021.

Kommunful}mäktige  beslutar

att godkänna redovisningen av uppfö5ning internkontrollplan för kultur- och turism-
nämnden  år 2021.

Beslut  till:

Kultur-  och  turismchef

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfiillmäktige

SAMMÅNTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kfg  34 Dnr  KS 2022/87  010

Redovisning  av uppföljning  miljönämndens  internkontrollplan  2021

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Miljönämnden  har  beslutat  att godkänna  uppföljningen  av nämndens  internkontroll
för  2021 (g 5/2022).

Redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  skall  godkännas  av kornmunfull-
mäktige.

Fö1'!a1tui«4CikJ  ,JlÅndpunkt
Förvaltningens  ståndpunkt  är kommunfullmäktige  föreslås  att godkänna  redovis-

ningen  av uppföljning  internkontrollplan.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  för  miljönämnden  år
2021.

Beslutsunderlag

Protokoll miljönämnden fi 5/2022

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  knmm'imfullmåliligi  besluta

att godkänna redovisningen av uppfö5ning internkontrollplan f?jr miljönämnden år
2021.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  redovisningen  av uppföljning  internkontrollplan  f?5r miljönämnden  år
2021.

Beslut  till:

Miljöchef

Justerare Utdragsbestyrkande

I{-"i,<l  (,5



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  fl 35 Dnr KS 2022/130 009

Redovisning  av  obesvarade  motioner  och medborgarförslag

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

Obesvarade  medborgarförslag

Medborgarförslag  angående  utsmyckning  av fasad  på Folkets  Hus  byggnad

Inkom:  2020-11-16,  Dnr  KS  2020/261  109

Medborgarförslag  angående  skarv  i Boxholms  kornmuns  sjöar

Inkom:  2021-09-16,  Dnr  KS  2021/238  430

Medborgarförslag  -  Folkets  Park  iBoxholm

Inkom:  2021-11-01,  Dnr  KS  2021/294  330

Obesyarade  motioner

Motion  -  tillstånd  för  kameraövervakning  vid  Boxholms  resecentrum

Inkom:  2021-10-14,  Dnr  KS 2021/276  167

Motion  -  ändring  av hastighetsbegränsningar

Inkom:  2021-11-15,  Dnr  KS  2021/324  311

Motion  -  skapa  jämställda  mötesplatser  för  alla  barn  och  unga  i Boxholms  kornmun

Inkom:  2021-11-18,  Dnr  KS  2021/325  332

Motion  angående  utarrenderad  mark  till  Arla

Inkom:  2022-02-08,  Dnr  KS  2022/43  261

Motion  -  tomt-  och  industrimark  i Malexander

Inkom:  2022-02-28,  Dnr  KS  2022/74  260

Kommunfullmäktige  beslutar

att  ha tagit  del  av obesvarade  motioner  och  medborgarförslag

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  j36 Dnr  KS  2022/126  822

Medborgarförslag  - regler  gällande  hundar  på badplatser

Ola  Gustafsson  har  2022-03-21  inlämnat  ett  medborgarförslag.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  remittera  medborgarförslaget  till  kornmunstyrelsen  för  beredning.

Beslut  till:

Kornmunstyrelsen

Ola  Gustafsson

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf4  37

Valärende  - Insynsplatser

Dnr  KS  2022/114119

Kommunfullmäktige  har  att till  insynsplats  välja  en ordinarie  förtroendevald  och  en

ersättare  ikommunstyrelsen  för  respektive  parti:  V,  SD och  KD.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  välja  Irene  Garperian  (V),  (Dalgårdsgatan  9 A,  595 70 Boxholm),  som  ordinarie

förtroendevald  till  insynplats  ikornmunstyrelsen  för  återstående  mandatperiod.

att  välja  Miru'ia  Skog  (V),  (Väderstadsvägen  33 , 595 71 Boxholm),  som  förtroende-

vald  ersättare  till  insynplats  ikommunstyrelsen  för  återstående  mandatperiod.

att  välja  Stefan  Hallin  (SD),  (Grönlund  Överbo  1, 595 92 Mjölby),  som  ordinarie

förtroendevald  till  insynplats  i kommunstyrelsen  för  återstående  mandatperiod.

att  välja  Michael  Stark  (SD),  (Ryckelsby  Kvarnf?illan  1, 595 72 Boxholm),  som  för-

troendevald  ersättare  till  insynplats  i kommunstyrelsen  för  återstående  mandatperiod.

att  välja  Thomas  Kindström  (KD),  (Bjursdalsvägen  7 B, 595 72 Boxholm),  som  or-

dinarie  förtroendevald  till  insynplats  ikornrnunstyrelsen  för  återstående  mandatpe-

riod.

att  välja  Evert  Andersson  (KD),  (Särstad  Aspliden  1, 595 76 Boxholm),  som  förtro-

endevald  ersättare  till  insynplats  ikornmunstyrelsen  för  återstående  mandatperiod.

Beslut  till:

Valda

Personalerföeten

Ekonomierföeten

Författningssamlingen

Kornmunstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kf  5 38 Dnr  KS 2022/133  119

Valärende  - ombud  till  stämma  Rederiaktiebolaget  S/S  Boxholm  II

Kommunfullmäktige  har att utse ombud  till  stärnma  för  Rederiaktiebolaget  S/S

Boxholm  II.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  välja  Claes Sjökvist  (S), (Fällhagsvägen  61, 595 71 Boxholm),  till  ombud  för

stärnrna  till  Rederiaktiebolaget  S/S Boxholm  II till  och  med  2022-12-31.

Beslut  till:

Claes Sjökvist

Personalerföeten

Ekonomierföeten

Rederiaktiebolaget  S/S Boxholm  II

Författningssamling

Justerare Utdragsbestyrkande


