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§ 70 Lönekartläggning 2021 KS 2021/243 13 
§ 71 Strategisk kompetensförsörjning HÖK 21 - 

plan för Ydre kommun 
KS 2022/155 14 

§ 72 Huvudöverenskommelse HÖK 22 med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård 
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§ 64 Dnr 2022/164 106 

Utträdeavtal samt överenskommelse för Kinda 
kommuns utträde ur kommunalförbundet ITSAM - 
remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att ta fram ett yttrande i ärendet 
enligt de diskussioner som fördes vid sammanträdet. 

Sammanfattning 
ITSAM har på remiss lämnat ett förslag på utträdesavtal och 
överenskommelse för Kinda kommuns utträde ur kommunalförbundet 
ITSAM. 
Svar på remissen ska lämnas till kommunalförbundet ITSAM senast  
den 7 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-12 
Missiv från Kommunalförbundet ITSAM 2022-04-14 
Utkast utträdesavtal mellan medlemmar i kommunalförbundet ITSAM 
Utkast Överenskommelse mellan medlemmar i kommunalförbundet ITSAM 
2022-04-14 
Presentation från Henrik Remmerfelt 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Jonas Arpzell 
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§ 65 Dnr 2022/194 042 

Tertialrapport 1 2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Redovisat förslag till Tertialrapport T1 2022-01-01--2022-04-30 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den uppkomna ekonomiska 
situationen.  

3. Kommunchefen får i uppdrag att omgående sätta in de åtgärder som 
krävs för att förbättra resultatet.  

4. Från och med 2022-06-01 skall kommunens fordon inte tankas med HVO-
bränsle på grund av det höga kostnadsläget. 

Sammanfattning 
Ydre kommuns resultat ligger på 5,3 mnkr, budgeterat resultat för perioden 
är 1,7 mnkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 3,5 mnkr. I 
jämförelse med samma period 2021 är resultatet 2,0 mnkr bättre. Största 
orsaken till detta är att skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning har ökat mellan åren. 

Helårsprognosen ligger på -12,0 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 17,2 mnkr. Denna negativa avvikelse beror på: 

-Placeringar av barn och unga samt kostnader för deras skolplatser.  

-Nya placeringar inom LSS. 

-Ökade personalkostnader utifrån extremt hög sjukfrånvaro i början av året 
på grund av smitta inom äldreomsorgen. 

-Bemanning med konsulter inom individ- och familjeomsorgen samt 
bemanning med hyrsjukssköteskor under sommaren. 

-Underskott inom avfall/renhållning på grund av otillräcklig taxa. 

-Ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel som följd av händelserna 
av kriget i Ukraina. 

När det gäller kommunens investeringar ligger periodens utfall på 0,9 mnkr. 
Helårsprognosen för investeringar ligger på 20,0 mnkr vilket ger en positiv 
avvikelse mot budget på 19,1 mnkr. 
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Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och 
föreslår att kommunchefen får i uppdrag att sätta in de åtgärder som krävs 
för att minska de förmodade underskotten. Detta innebär att samtliga 
budgetansvariga måste överväga vilka kostnader som kan undvikas under 
innevarande år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-05-20 
Tertialrapport 2022-01-01--2022-04-30 Ydre kommun 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Jonas Arpzell  
Nina Delavaux Hultgren 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 66 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Skattesatsen för 2023 fastställs till oförändrat 22,55 skattekronor. 

2. Låneramen för 2023 fastställs till 100 mkr vilket innebär oförändrad ram i 
jämförelse med 2021 och 2022. 

3. Förslag till investeringsbudget 2023-2029  och förslag till tilläggsbudget 
för 2022 fastställs. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan för 
2023-2026 där målet om 2 % av skatter och bidrag uppnås senast i budget 
för 2025 och där årets resultat inte understiger 0,5 % av skatter och bidrag. 

5. Revisionens äskande för 2023 avstyrks och budgeten ligger kvar på 2022 
års nivå (650 000 kr) enligt förslag från kommunfullmäktiges presidie. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för 
kommande kalenderår. I budgeten måste intäkterna vara större än 
kostnaderna. Budgeten ska innehålla en plan för det kommande första 
budgetåret. Kommunens budgetarbete handlar om hur kommunen ska 
utvecklas och hur kommunens resurser ska fördelas. I Ydre kommun 
fastställs årsbudget/flerårsbudgeten vanligtvis under juni månad och 
eventuella revideringar sker under oktober-november. Vid valår skall 
budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige under oktober-
november. 
Kommunstyrelsens budgetberedning har under våren berett budgeten vid 
tre tillfällen. Dessutom har budgetdialoger genomförts.  I framlagt förslag 
finns rambudget för respektive förvaltning. 
Kommunstyrelsen kommer fram till kommunfullmäktiges möte i oktober ta 
fram detaljbudget samt målnivåer för inriktningsmålen för 2023-2026. 

Revisionen har lämnat in ett äskande på 720 000 kronor för budget 2023. 
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att äskandet avstyrks. 

Noteras att inkomna synpunkter från Central samverkansgrupp, CSG  
2022-05-18 lästes upp vid sammanträdet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-05-20 
Förslag till budget för 2023-2026 redovisas vid sammanträdet 
Bilaga kommunstyrelsens förslag till beslut om budget för 2023-2028, 
daterad 2022-05-23 
Tidplan för energieffektivisering presenteras av Pär Hellman 
Tidplan för fjärrvärme presenteras av Henrik Isacsson 
Pågående utredning om kostfrågan presenteras av Lovisa Andersson och 
Jan Kindesjö 
Tertialrapport 1, 2022 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 67 Dnr 2022/165 042 

Årsrapport 2021 fjärrvärmeverksamheten i Ydre 
kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Årsrapport 2021 fjärrvärmeverksamheten Ydre kommun daterad  
2022-03-02 godkänns  

Sammanfattning 
Årsrapporten för 2021 är anpassad till gällande bestämmelser.  
2021 redovisar verksamheten ett positivt resultat på 1 877 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-04-27 
Årsrapport 2021 Fjärrvärmeverksamheten Ydre kommun,  
version 2022-03-02 
Revisionsintyg angående årsrapport beträffande fjärrvärmeverksamheten 
för räkenskapsåret 2021 
Revisionsrapport granskning av fjärrvärmeverksamheten 2021 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 68 Dnr 2022/200 009 

Internkontroll 2021 - redovisning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Redovisning av genomförda internkontroller godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens policy för internkontroll ska en internkontrollplan 
fastställas för varje budgetår. I samband med framtagandet av 
internkontrollplanen har förvaltningarna gjort en risk- och 
konsekvensanalys som i sin tur har resulterat i ett antal kontrollmoment. 
Varje förvaltning har genomfört samtliga kontroller och åtgärdat eller gjort 
en plan för åtgärder för de brister som synliggjorts. Internkontrollplan för 
2022 är fastställd, diarienummer 2021/156. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-04 
Uppföljningar från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
tekniska enheten, och kommunledningen. 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 69 Dnr 2021/256 000 

Internkontrollplan för 2022 - information om pågående 
arbete 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Redovisas uppföljning av synpunkter och klagomål tiden januari-april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-05-12 
Uppföljning av internkontrollmoment synpunkter och klagomål 
Klagomål och synpunkter 2022-01-01--2022-04-30 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Helena Eklöf 
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§ 70 Dnr 2021/243 024 

Lönekartläggning 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Rapport lönekartläggning 2021 med bilagor godkänns. 

Sammanfattning 
Varje år ska Ydre kommun genomföra en lönekartläggning enligt 
Diskrimineringslagens krav. 

Lönekartläggning 2021 har genomförts av HR-strateg med stöd av konsult. 

Dialoger har skett med kommunens ledningsgrupp, chefer och fackförbund. 

Kartläggningen och resultat beskrivs i Lönekartläggning Rapport 2021 – Ydre 
kommun med bilagor. 

I kartläggningen har behov av aktiva åtgärder identifierats. En del av 
åtgärderna avser lönejustering och en del sådant som hänskjuts till 
lönekartläggning 2022. Avsikten är att påbörja lönekartläggning 2022 som 
fort beslut i detta ärende tagits. 

I åtgärdsplanen angivna lönejusteringar ska verkställas så snart som möjligt 
efter slutförd kartläggning.  

Åtgärdsplanen för lönejusteringar löper på tre år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-05-04 
Rapport lönekartläggning med bilagor 1-6 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 71 Dnr 2022/155 021 

Strategisk kompetensförsörjning HÖK 21 - plan för 
Ydre kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
I det centrala avtalet HÖK 21 mellan de båda lärarförbunden 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund avtalades om att arbetsgivaren 
senast 2022-03-31 i samråd med lokala parter ska ta fram en plan för 
kompetensförsörjning. 

De centrala parterna har stöttat och stöttar de lokala parterna genom 
konferenser och den gemensamma hemsidan 
kompetensforsorjningskola.se. 

Ärendet har behandlats i den lokala partsgemensamma HÖK 21-gruppen. 

Inför det sista sammanträdet i gruppen hade arbetsgivaren tagit fram ett 
slutligt förslag som biläggs anmälan. 

Planen bygger på att varje år tas det fram ett nuläge och ett önskat 
framtidsläge. 

Beslutsunderlag 
Det centrala kollektivavtalet HÖK 21 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
Petra Sand 
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§ 72 Dnr 2022/187 021 

Huvudöverenskommelse HÖK 22 med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 22 antas. 

2. Efter framställan från riksorganisation tecknas lokalt  
kollektivavtal – LOK 22 – i enlighet med det centrala 
förhandlingsprotokollet. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner träffade den 3 april 2022 
Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – med förbundsområde Hälso- och 
sjukvård (Vårdförbundet). Överenskommelsen innehåller 
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av 
protokollets § 1, Innehåll med mera. 

Avtalet gäller för perioden 2022-04-01--2024-03-31. Avtalet är inte 
uppsägningsbart i förtid. 

Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på 
lokal lönebildning. 

Målsättningen att prioritera särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten 
till lönekarriär i yrket över tid består. Det innebär att lönenivåer och 
lönespridning inom Vårdförbundet respektive yrken särskilt ska 
uppmärksammas även under denna avtalsperiod. 

Vidare införs i avtalet en mängd regler som relaterar till arbetstidsfrågor. 

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse rekommenderar kommunen 
med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 22 med OFR Hälso- 
och sjukvård för tillämpning från och med 2022-04-01, besluta 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 22, samt 

att efter framställan från riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
22 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-04-05 
Cirkulär 22:16 från Sveriges Kommuner och Regioner 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
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§ 73 Dnr 2022/49 600 

Skatepark 
Kommunstyrelsens beslut 
1. En tillfällig yta för skatepark inrättas på den gamla Coop-parkeringen, 
utmed Tranåsvägen i Österbymo. 

2. Avtal tecknas avtal med Vi unga i Ydre för skötsel och nyttjande av 
utrustning. 

3. Ett belopp på 10 000 kronor beviljas ur verksamhet 10205, 
kommunstyrelsens förfogande för iordningsställande av den tillfälliga 
skateparken. 

4. Uppdrag lämnas till kommunledningsförvaltningen att utreda och ge 
förslag på lokalisering och utformning av permanent skatepark i Österbymo. 

 

Sammanfattning 
Ungdomsrådet i Ydre har 2021 beviljats 70 000 kr från Kinda-Ydre sparbank 
för att köpa in utrustning till en Skatepark. En tillfällig Skatepark föreslås för 
perioden 2022-05-20 till 2022-10-31 att skapas på del av den gamla Coop-
parkeringen utmed länsväg 131 genom Österbymo. Ydre kommun ansvarar 
för Skateparken och kommer skriva avtal med Ungdomsrådet om skötsel 
och nyttjande av inköpt utrustning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-04-28 
Skatepark skötselavtal 
Kartskiss skatepark 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska kontoret 
Ungdomscoachen 
Ungdomsrådet Ydre 
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§ 74 Dnr 2022/177 046 

Utdelning ur Reuterswärdska fonden 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ur Reuterswärdska fonden delas 500 kronor ut per elev till de elever som 
går tredje året inom hantverksprogrammen läsåret 2021/2022. 

2. Ett belopp på 682 kronor tas ur verksamhet 13010 kommunkansli 
förfogande för att täcka kostnaderna som inte ryms inom Reuterswärdska 
fonden. 

Sammanfattning 
I Reuterswärdska fonden finns medel att dela ut 2022 (ackumulerat kapital 
318 kronor av totala tillgångar 88 336 kronor) Redovisas förslag om att dela 
ut 500 kronor per elev till de elever som går tredje året på 
hantverksprogram läsåret 2021/2022. 

”På Reuterswärds fonds årliga avkastning får användas för bidrag till barn i 
Ydre kommun för studier efter den obligatoriska skolan i lantbruk, 
trädgårdsskötsel, hantverk eller annat hantverksyrke, på villkor att minst en 
tiondel av den årliga avkastningen läggs till kapitalet”. 

För läsåret 2021/2022 finns det totalt 2 elever som uppfyller fondens krav 
för att få bidrag. Eleverna går på ett hantverksprogram. 

Konstateras att det inte finns tillräckligt med medel att dela ut ur fonden för 
innevarande läsår. Kommunchefen har därför föreslagit att utdelning sker 
med 500 kronor vardera till de aktuella eleverna och resterande medel tas 
ur verksamhet 13010 kommunkansliet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-05-05 
E-postmeddelande från Ida Johansson 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Nina Delavux Hultgren 
Ida Johansson 
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§ 75 Dnr 2022/175 101 

Rapport om ej besvarade motioner och 
medborgarförslag 2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelser och övriga nämnder 
två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i juni och december.  

Rapport för ej besvarade inkomna motioner och medborgarförslag visar att 
det finns 12 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte beretts färdig 
och besvarats. Den finns en motion som är mer än ett år sedan den kom in. 
Motionen kom in i april månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-05-05 
Rapport ej besvarade motioner 2022-04-27 
Rapport ej besvarade medborgarförslag 2022-04-27 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 76 Dnr 2022/193 109 

Skapa fler attraktiva boenden i Ydre - motion från Nina 
Vissing (C) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Centerpartiet genom Nina Vissing har lämnats in 2022-05-02 
Livet på landet – från obebyggd till bebyggd. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-05-02 § 55 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Nina Vissing (C) 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 77 Dnr 2022/191 109 

Plan för IT-haveri - motion från Olle Forsell (V) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Vänsterpartiet genom Olle Forsell har lämnats in 2022-05-02 
om att ta fram en plan för IT-haveri. Kommunfullmäktige beslutade  
2022-05-02 § 55 att överlämna motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Olle Forsell (V) 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-05-23 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 78 Dnr 2022/147 Kod 

Nya informationstavlor på Plassen i Österbymo - 
Medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har 2022-03-30 har lämnats in av Bengt Rääf, 
Kohagen 1, 573 76 Ydre om ny informationstavla vid Plassen i Österbymo. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 55 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Meddborgarförslag från Bengt Rääf 2022-03-30 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 79 Dnr 2022/112 109 

Användning av Råås kvarn vid samhällsstörningar för 
att mala säd - medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har 2022-03-14 lämnats in av Anna-Karin Karlsson, 
Lilla Lodhult 1, 573 76 Ydre om användning av Råås kvarn vid 
samhällsstörningar för att mala säd. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 55 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Medborgarförslag från Anna-Karin Karlsson 2022-03-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 80 Dnr 2022/113 109 

Spannmålslager av brödsäd för Ydre kommun- 
medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har 2022-03-14 lämnats in av Anna-Karin Karlsson, 
Lilla Lodhult 1, 573 76 Ydre om spannmålslager av brödsäd för Ydre 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 55 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Medborgarförslag från Anna-Karin Karlsson 2022-03-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 81 Dnr 2022/192 109 

Plan för livsmedelsberedskap - motion från Olle Forsell 
(V) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Vänsterpartiet genom Olle Forsell har lämnats in 2022-05-02 
om en plan för livsmedelsberedskap. Kommunfullmäktige beslutade  
2022-05-02 § 55 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Olle Forsell (V) 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 82 Dnr 2022/190 109 

Inköp av livdjur på gårdar i kommunen på rot - motion 
från Olle Forsell (V) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Vänsterpartiet genom Olle Forsell har lämnats in 2022-05-02 
om inköp av livdjur på gårdar i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-05-02 § 55 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Olle Forsell (V) 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 83 Dnr 2022/189 109 

Tillvaratagande av industriklivet i Ydre kommun - 
motion från Willy Ahlberg (S) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet.  

Sammanfattning 
En motion från Socialdemokraterna genom Willy Ahlberg har lämnats in 
2022-05-02 om tillvaratagande av industriklivet i Ydre kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Willy Ahlberg 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 84 Dnr 2022/188 009 

Brandlarm kopplat till trygghetslarm för äldre med eget 
boende - motion från Willy Ahlberg (S) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Socialdemokraterna genom Willy Ahlberg har lämnats in 
2022-05-02 om brandlarm kopplat till trygghetslarm för äldre med eget 
boende. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 55 att överlämna  
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-02 § 55 
Motion från Willy Ahlberg (S) 2022-05-02 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 85 Dnr 2022/196 027 

Kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens beslut 
1. En tjänst på 100% inrättas för att arbeta med strategisk 
kompetensförsörjning och att ansvara för samordning av 
kompetensutveckling. 

2. Finansieringen av tjänsten sker med lika delar inom respektive 
förvaltningars budgetram. 

Sammanfattning 
För att möta framtidens kompetensutmaning finns behov av att avsätta mer 
resurser för att öka robustheten när det gäller kommunens 
kompetensförsörjning. Vi står inför stora kompetensbehov och behov av 
förändrade arbetssätt för att klara välfärden framåt.  
KomRedo gjorde 2021 på uppdrag från revisionen en granskning av 
kommunens arbete med kompetensförsörjning, som visade tydligt att 
kompetensförsörjningen måste förstärkas och utvecklas för att vara 
ändamålsenlig.  
Granskningen visade att flera åtgärder för att stärka den strategiska 
kompetensförsörjningen har vidtagits sedan den förra granskningen, men 
indikerade på att det saknas en sammanhållande kraft som har tid avsatt 
för att hålla i den strategiska personalförsörjningen och se till att 
processerna fungerar.  
Det handlar i slutänden om att ha rätt person med rätt kompetens på rätt 
plats vi rätt tillfälle. I dagsläget finns personer som har tidsbegränsade 
anställningar och de som har timanställningar. Att långsiktigt hitta 
arbetssätt för att minimera behovet av dessa anställningsformer som 
rekryteringsmässigt innebär stor påfrestning i befintlig organisation är också 
önskvärt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-24 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
Göran Tranell 
Kommunrevisionen 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 86 Dnr 2022/3 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras anmälan av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt C 4 av Jonas Arpzell 2022-04-12 om antagande av leverantör för 
lokalvårdsprodukter och rengöringsmedel. 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F. 1 av Elisabet Hagström 2022-04-11 om beviljat verksamhetsbidrag 
till föreningen BRIS för år 2023. 

3. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning  
punkt F. 1 av Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-10 om beviljat 
arrangemangsbidrag till Svenska kyrkan/Ydre pastorat för sommarmusik 
Ydre i ydres kyrkor under sex tillfällen i sommar.  

4. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F. 1 av Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-10 om beviljat 
arrangemangsbidrag till Asby Sockenförening till Skördemarknad i Asby  
den 10 september 2022. 

5. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning  
punkt J. 2 av Pär Hellman om valaffischering för partierna inför allmänna 
valet 2022.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från Jonas Arpzell 2022-04-12 
Delegationsbeslut från Elisabet Hagström 2022-04-12 
Delegationsbeslut från Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-10 
Delegationsbeslut från Pär Hellman 2022-05-11  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 87 Dnr 2022/1 000 

Anmälningar KS 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
1. Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-05-20 
Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 88 Dnr 2022/2 000 

Rapport från möten och konferenser 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Elisabet Hagström 

2022-03-31 Direktion Sammanträde ITSAM 
2022-04-05 Träff nyföretagarcentrum på Ydre Kinda sparbank 
2022-04-07 Nära Vård  
2022-04-08 Strategiskt samråd Linköping 
2022-04-20 ALH årsmöte  
2022-04-21 Politiker träff med idrottsföreningar  och RF SISU 
2022-04-22 KSO träff på Slottet med Landshövdingen 
2022-04-22 Möte angående avtal VÖKBY och ägarkommunerna 
2022-04-25 Pensionsinformation för förtroendevalda 
2022-04-27 Styrelsemöte Stiftelsen Sommen 
2022-04-28 Vad kännetecknar en framgångsrik skola 
2022-04-29 Träff med KSO och Kommundirektör i Tranås om gemensamma 
intressen 
2022-05-02 Inera ägarråd 
2022-05-04 Lunchmöte med civilministern på slottet med Landshövdingen 
2022-05-05 Direktion Sammanträde ITSAM 
2022-05-10 Heldag med Åsa Ekman som föreläsare .Barnens rätt i Ydre 
2022-05-11 Folkhälsoråd 
2022-05-11 Pensionärsråd 
2022-05 12 Kommunassurans årsstämma. Vald till mötesordförande där. 
2022-05-13 Västbank Möte 
2022-05-13 Ägarråd Smånet 
 

Anna-Lena Svensson 

2022-03-23 Mottagarforum, Länsstyrelsen, länk 
2022-04-05 Nyföretagarcentrum, öppet hus Österbymo 
2022-04-06 Föreningsmöte Asby sockenförening, Asby 
2022-04-08 Förbundsfullmäktigemöte Sydarkivera, länk 
2022-04-19 Gymnasieutredning Höglandet, Tranås 
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2022-04-20 Årsmöte Astrid Lindgrens Hembygd, Mariannelund 
2022-04-21 Idrottsdebatt RF SISU, Österbymo 
2022-04-22 Samråd vård och omsorg, Linköping 
2022-04-27 Styrelsemöte Stiftelsen Sommen 
2022-04-29 SmåKom, Rättvik 
2022-05-06 Forskningsfrukost Nära Vård 
 
Håkan Thudén 

2022-04-05 Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland 
2022-04-06 Företagsbesök Ydre Skåp 
2022-04-20 Ydres funktionalitet, länk 
2022-04-21 RF SISU politikerträff 
2022-04-22 Företagsbesök Camfil 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 89 Dnr 2022/4 000 

Övriga frågor KS  2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Några övriga frågor har inte lämnats in. 

Sammanfattning 
Några övriga frågor har inte lämnats in till dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
- 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 90 Dnr 2022/110 259 

Exploateringsavtal för del av fastigheten Aggarp 1:1 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Tidigare beslut om exploateringsavtal i kommunstyrelsen § 62,  
2022-04-04 upphävs. 

2. Exploateringsavtal daterat 2022-05-10 med Jan Hermelin för del av 
fastigheten Aggarp 1:1 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunen upprättade 2020 en detaljplan för Aggarp 1:1 med flera med  
syfte att tillskapa sju nya tomter. 
Tidigare överenskommelse om exploatering saknade uppgifter om 
markägarens kostnader för Ydre kommuns planarbete som inte tidigare 
reglerats och saknade överenskommelse om fastighetsreglering. 
Denna överenskommelse syftar till att fastställa fördelning av kostnader 
mellan parterna i samband med att Aggarp 1:1 exploateras. I detta ingår bland 
annat försörjning med elektricitet, bredband, vatten- och avloppsanläggningar 
och anläggande av vägar. Överenskommelsen reglerar kostnader för 
kommunens planarbete, kostnader för dragning av VA samt kostnader för 
fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström daterad 2022-05-10 
Exploateringsöverenskommelse Aggarp 1:1 daterad 2022-05-10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
Jan Hermelin 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 91 Dnr 2021/99 700 

Nära Vård - information 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Information lämnas om pågående arbete med Nära Vård.  
Ledorden för arbetet är samverkan, personcentrering, digitala lösningar och 
omvärldsbevakning. 

Beslutsunderlag 
Presentation från Camilla Tjäder och Emelie Ottosson 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla Tjäder 
Emelie Ottosson 
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§ 92 Dnr 2022/208 106 

Överförmyndare i samverkan- utredning om inrättande 
av förvaltarenhet 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Den som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller 
något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare, en så kallad 
ställföreträdare. Bestämmelserna om överförmyndarnas verksamhet finns 
framför allt i föräldrabalken och i förmyndarskapsförordningen. I varje 
kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med 
uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdares verksamhet. För stöd i den 
uppgiften finns det en samlad kanslifunktion för de fyra kommunerna 
Kinda, Ydre, Vimmerby och Åtvidaberg, Överförmyndare i samverkan 
(ÖVIS). Vid sidan om tillsyn har överförmyndarnämnden också en 
grundläggande uppgift i att rekrytera gode män och förvaltare, såväl till 
nytillkomna ärenden som vid behov av byte. Även om det ibland kan ta tid, 
så lyckas överförmyndarverksamheten i flertalet fall att finna en lämplig 
ställföreträdare till den huvudman som tingsrätten har beslutat att ha rätt 
till detta. Dock inte i alla fall, det finns personer för vilka det trots intensiva 
och långvariga rekryteringsförsök från verksamhetens sida inte går att finna 
någon som åtar sig ställföreträdarskapet. Det innebär att det finns personer 
som inte får den hjälp de har behov av och rätt till. 

De ärenden där verksamheten inte lyckas hitta någon ställföreträdare 
handlar ofta om personer som lider av svår psykisk sjukdom, 
missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och uppvisar ett 
aggressivt beteende eller personer som har anhöriga eller bekanta som 
uppvisar ett hotfullt beteende eller som på andra sätt försvårar uppdraget. 
Följderna för den enskilde kan leda till stora rättsförluster. 

För närvarande finns det cirka 25-30 personer som har behov av 
ställföreträdare men där det inte gått att hitta någon som tar sig an 
uppdraget. Behovet finns i varierande grad i alla fyra samverkande 
kommuner. Mellan en tredjedel och hälften av fallen kan sägas tillhöra 
kategorin ”svåra ärenden” där verksamheten inte hittar någon ideell 
ställföreträdare. 
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En förvaltarenhet med uppdraget att svara för att tillgodose behovet av 
ställföreträdare kan inte organisatoriskt underställas 
överförmyndarnämnden. Kommunallagen (KL 3 kap 5 §) anger att en 
nämnd inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv 
bedriver. Det är heller inte lämpligt att organisera en förvaltarenhet i 
kommunstyrelsen eftersom överförmyndarverksamhetens 
tjänstemannaorganisation är organiserad där. Att organisera en 
förvaltarenhet i socialnämnden är inte heller lämpligt eftersom 
ställföreträdaren kan komma att företräda sin huvudman mot 
socialnämnden i olika typer av ärenden, biståndsbedömningar och frågor. 

Mycket talar för att ha verksamheten inom egen regi. Då blir man inte 
beroende av annan kapacitet än den man själva överblickar. Det som dock 
talar för att söka andra vägar är sårbarheten i en liten enhet byggd på få 
personer. En möjlig lösning ar att samordna verksamheten med andra 
uppdrag för att kunna ha fler personer verksamma och då täcka för 
varandra. Den alternativa vägen är att ansluta till någon annan kommuns 
verksamhet med förvaltarenhet. För att förbereda möjliga 
samverkansalternativ har kontakt tagits med förvaltarenheter i Kalmar, 
Högsby, Linköping och Västervik. Linköping och Västervik har preliminärt 
sett möjligheter att gå in i ett samarbete. 

Det förslag som redovisas i utredningen är att ÖVIS får uppdraget att 
konkret ta fram förslag till samverkansavtal med i första hand Linköpings 
kommun. Ambitionen är att verksamheten ska fungera senast från 
kommande årsskifte. ÖVIS skriver sedan fram ett beslutsförslag att förankra 
i respektive kommun inom ÖVIS. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-05-12 
Överförmyndare i samverkan – utredning om inrättade av förvaltarenhet 
Kostnad för två heltidsanställda ställföreträdare 
Muntlig redovisning av Åke Engström 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Åke Engström 
Charlotte Gremar Engdahl 
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