
BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saimnantradesdatuin

2022-11-14

Plats  och  tid

Beslutande

Folkets  Hus,  B-salen,  måndag  2022-11-14,  kl.  18:30-18:45

Se närvarolista  nästa  sida

Öwiga  deltagande Se närvarolista  nästa  sida.

Utses  att  justera

Justeringens

plats  och  tid

Under-

skrifter  Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum  för

anslagsuppsättande

F'örvaringsplats

för  protokollet

Underskrift

Helena  Stålhandske Michael  Stark

Kommunkontoret,  2022-11-21,  kl. 16:00

Fredrik  Svaton
Paragrafer

Helena  Stå1h4Jske Michael  Stark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Kommunfullmäktige

2022-11-14

2022-11-22 Datum  för

anslags  nedtagande  2022-12-15

Kommunkontoret

Fredrik  Svaton

97-105

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Näryarolista

Beslutande

Sune  Blom  (C),  ordförande

Claes  Sjökvist  (S)

Helena  Stålhandske  (S)

Ann-Charlotte  Ha116n  Mård  (S)

Kjell-Åke  Trygg  (S)

Ida  Lyckbåge  (S)

Henrik  Carlsson  (S)

Linda  Fjellborg  (S)

Mathias  Abrahamsson  (S)

Monica  Karlsson  (S)

Eva  Oskarsson  (S)

Ester  Huss  (M)

Åke  Sandberg  (M)

Cmistian  Wallertz  (M)

Åke  Karlsson  (M)

Nils  Huss  (M)

Sofia  Carlsson  (M)

Michael  Stark  (SD)

Liselotte  Karmesten  (SD)

Hans  Ove  Jakobsson  (SD)

Josefin  Claesson  Hedå  (C)

Evert  Andersson  (KD)

Niklas  Aus  (V)

Lars-Bertil  Oscarsson  (S)  tjänstgörande  ersättare  för  Annsofi  Ramevik  (S).

Janet  Åkesson  (S)  tjänstgörande  ersättare  för  Morgan  Dungmark  (S)

Solveig  Agnevik  (C)  tjänstgörande  ersättare  för  Gunnar  Malgeryd  (C)

Övriga  deltagande

Ann-Sofie  Johansson  (S),  ersättare

Stefan  Andersson  (M),  ersättare

Stig  Johansson  (M),  ersättare

Agneta  Bergquist  (S),  revisor

Gunnar  Andersson  (S),  revisor

Ylwa  Söderström  (M),  revisor

Linda  Hammarström,  kommundirektör

Fredrik  Svaton,  sekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-11-14

Innehållsförteckning

Ärende

97

102

g 103

104

105

Information  om  webbsändning  på kom-

munfullmäktige

Sammanträdesplan  2023

Uppdaterad  attestlista  KF  2022

Skattesats  2023

Regelverk  för  representatiori,  gåvor  och

andra  förmåner  2023

Medborgarförslag  - återvinningsstation  i

Rinna

Interpellation  - webbsändning  kommun-

fullmäktige

Valärende  - avsägelse  av uppdrag  som  le-

damot  i kommunfullmäktige

Valärende  - avsägelse  av uppdrag  som  le-

damot  i kommunfullmäktige

Dnr

KS  2022/358  009

KS  2022/336  104

KS  2022/335  040

KS  2022/337  040

KS  2022/343  040

KS  2022/328  456

KS  2022/357  009

KS  2022/359  119

KS  2022/362  119

Sida

4

5

6

7

8-9

10

ll

12

13

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Saimnantradesdatum

2022-11-14

Kf  g 97 Dnr  KS  2022/358  009

Information  om webbsändning  på kommunfullmäktige

Inställt  på grund  av förhinder.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullrnäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatuin

2022-11-14

Kfg  98 Dnr  KS  2022/336  104

Sammanträdesplan  2023

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

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

och  kommunfullmäktige  för  år 2023.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  sammanträdespIanen  godkännes.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  sammanträdesplan  för  år 2023.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan  2023

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  sammanträdesplan  för  år 2023.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  sammanträdesplan  för  år 2023.

Beslut  till:

Kommundirektör

Administrativ  chef

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatuin

2022-11-14

Kf  5 99 Dnr  KS  2022/335  040

Uppdaterad  attestlista  KF  2022

Bakgrund  och  ärendebeskrivning

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

ledningskontoret.

Förvaltningens  ståndpunkt

Att  reviderad  attestlista  för  verksamhet  KF  som inkluderar  kommunfullmäktige,

valnämnd,  revision  samt  överförmyndare  godkännes  att gälla  från  och  med

2022-07-01.

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

att  godkänna  reviderad  attestlista  för  KF,

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

Beslutsunderlag

Attestlista  KF

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  reviderad  attestlista  för  KF,

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

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  reviderad  attestlista  för  KF,

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

Beslut  till:

Attestanter

Ekonomienheten

Akt

(s, %Q) r&
Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatum

2022-11-14

Kf6  IOO

Skattesats  2023

Dnr  KS 2022/337  040

Bakgrund  och ärendebeskrivning

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

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

strängt  år med många  ekonomiska  utmaningar  både på övergripande  kommunnivå

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

gälla  för  de flesta  kommuner  i Sverige.

En skattehöjning  skulle  påverka  medborgarna  negativt  utöver  inflationen  och kost-

nadsöki'iingar  inom  en rad olika  områden  och lägga  en ytterligare  börda  på dem.  Vid

analys  och benchmarking  har det visat  sig att det bör  finnas  möjliglieter  till  effektivi-

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

ell skattehöjning  genomförs.

Förvaltningens  ståndpunkt

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

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

Finansiering

Förvaltningens  förslag  till  beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

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

Kommunfullmäktige  beslutar

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

Justerare

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Författningssamling

Akt

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininantradesdatuin

2022-11-14

Kfg  101 Dnr  KS 2022/343  040

Regelverk  för  representation,  gåvor  och  andra  förmåner  2023

Bakgrund  och ärendebeskrivning

Boxholms  kommuns  regelverk  för  representation,  gåvor  och andra  förmåner  antogs

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

dess beloppsgränser  har inte uppdaterats  sedan dess.

Nu  har  en genomgång  gjorts  och vi har kommit  fram  till  följande  förslag  på änd-

ringar  i regelverket:

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

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

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

pruta  ned kostnaden  vilket  inte längre  accepteras  av leverantören.  Med  liöjningen  av

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

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

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

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

ligger  på 300 kronor  vilket  inte  efterf'öljts.

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

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

kan det ifrågasättas  ur förmånsskattesynpunkt  som reglerar  att gåva  vid  högtidsdag

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

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

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

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

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

tidigare  samma  beloppsgräns  för  alla  olika  typer  av  blomuppvaktning.

Då Skatteverket  ännu  inte  publicerat  beloppsgränser  för  momsavdrag  2023 kommer

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

munen  beslutade  beloppsgränserna.  Där  beloppsgränsen  är kopplad  till  prisbasbelop-

pet  har den redan  uppdaterats  för  2023.

Förvaltningens  ståndpunkt

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

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

granskningarna.  Regelverket  för  representation  och gåvor  behöver  vara  utformat  på

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

Justerare Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantr!idesdatuin

2022-11-14

Finansiering

Liten  grad  av påverkan  på kommunens  totala  ekonomi.

Förvaltningens  ffirslag  till  beslut

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

måner  2023,

att  godkänna  att nya  beloppsgränser  för  pensionsgåva  samt  fullmäktigemiddag  an-

yänds  från  och  med  december  2022.

Beslutsunderlag

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

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

med  blått.

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

förmåner  2023.  Andringar  markerade  med  gult.

Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  revideringarna  om  Regelverket  för  representation,  gåvor  och  andra

förmåner  2023,

att  godkänna  att nya  beloppsgränser  för  pensionsgåva  samt  fullmäktigemiddag

används  från  och  med  december  2022.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  godkänna  revideringarna  om  Regelverket  för  representation,  gåvor  och  andra

förmåner  2023,

att  godkänna  att nya  beloppsgränser  för  pensionsgåva  samt  fullrnäktigemiddag

används  från  och  med  december  2022.

Beslut  till:

Kommundirektör

Ekonomichef

Författningssamling

,Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatuin

2022-11-14

Kfg  102 Dnr  KS 2022/328  456

Medborgarförs}ag  - återvinningsstation  i Rinna

Annica  Olofsson  har 2022-10-10  inkommit  med ett medborgarförslag.

Kommunfullmäktige  beslutar

att  remittera  medborgarförslaget  till  kommunstyrelsen  för  beredning.

Beslut  till:

Annica  Olofsson

Kommunstyrelsen

Akt

Justerare

{QF) S-ÄS 4

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmantr(idesdatuin

2022-11-14

Kfg  103 Dnr  KS 2022/357  009

Interpellation  - webbsändning  kommunfullmäktige

Christian  Wallertz  (M)  har 2022-10-31  inlämnat  en interpellation  till  Claes Sjökvist

(S).

Kommunfullmäktige  beslutar

att  interpellationen  besvaras  av Claes  Sjökvist  (S) till  nästkommande  sammanträde

med kommunfullmäktige.

Beslut  till:

Christian  Wallertz

Claes  Sjökvist

Akt

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saininanträdesdatum

2022-11-14

Kf5  104 Dnr  KS  2022/359  119

Valärende  - avsägelse  av  uppdrag  som  ledamot  i

kommunfullmäktige

Begäran  om  avsägelse  har  inkommit  från:

Stefan  Hallin  Grönlund  Överbo  l,  595 92 Mjölby  (SD)

Avsägelsen  gäller  följande  uppdrag:

Ledamot Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige  beslutar

att bevilja Stefan Hallin (SD) avsägelse från fö5ande uppdrag:

Ledamot Kommunfullmäktige

Beslut  till:

Länsstyrelsen

Stefan  Hallin

Personalenheten

Ekonomierföeten

Författningssamlingen

Akt

Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMMUN

Kommunfullrnäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatum

2022-11-14

Kfg  105 Dnr  KS  2022/362  119

Valärende  - avsägelse  av  uppdrag  som  ledamot  i

kommunfullmäktige

Begäran  om  avsägelse  har  inkommit  från:

Max  Fagerstedt  Dalgårdsgatan  9 B, 595  70 Boxholm  (-)

Avsägelsen  gäller  följande  uppdrag:

Ledamot  Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige  beslutar

att  bevi5a Max  Fagerstedt (-) avsägelse från följande  uppdrag:

Ledamot  Kommunfullmäktige

Beslut  till:

Länsstyrelsen

Max  Fagerstedt

Personalenheten

Ekonomienheten

Förfaföningssamling

Akt

Justerare

/7»  a-!= A

Utdragsbestyrkande


