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§ 12 Dnr 2023/5 040 

Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

2. Arbetet fortsätter med effektiveringar/besparingar på 8 mnkr. 

3. De nyckeltal som ska redovisas under året ska tas fram. 

Sammanfattning 
Ydre kommuns resultat ligger på -273 tkr, budgeterat resultat för perioden 
är 477 tkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 204 tkr. 
Helårsprognosen ligger på – 2 360 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 5 220 tkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2023 - februari  
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nina Delavaux Hultgren 
Jonas Arpzell 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 13 Dnr 2023/17 Kod 

Årsredovisning för Ydre kommun 2022 - information 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Något beslut ska tas i denna fråga i samband med budgetberedningen  
den 20-22 mars. Det ges möjlighet är att kunna läsa igenom 
årsredovisningen och lämna synpunkter om så önskas. Varje förvaltnings 
årsredovisning lämnas för genomläsning och möjlighet finns att ställa frågor 
till förvaltningarna den 21 mars. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2023-03-10 
Förslag till årsredovisning för 2022 
Förvaltningarnas årsredovisning 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 14 Dnr 2018/36 214 

Detaljplan för Bianäset, del av Torpa 1:1 - samråd 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 5 kap. 11-12 §§ Plan- och 
bygglagen (2010:900) att ställa ut detaljplan för Torpa 1:72 för samråd 
under 4 veckor. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att reglera pågående markanvändning samt att 
möjliggöra ny bebyggelse i form av landsbygdsutveckling för 
bostadsändamål i ett attraktivt och strandnära läge intill sjön Sommen i 
enlighet med Ydre kommuns översiktsplan från 2013. Syftet är även att 
upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. 

Planområdet finns utpekat som ett LIS-område (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) i kommunens översiktsplan från 2013. Planen upprättas 
med utökat förfarande.  

Planen medför att området kan komma att exploateras med drygt 25 
tomter för friliggande enbostadshus. Inom ett område finns även 
möjligheten att uppföra ett mindre flerfamiljshus eller marklägenheter. 

Inom planen planläggs även ytor för åker och bete för att bevara 
huvuddelen av den jordbruksmark som finns inom området. Stor vikt läggs 
även på att utforma området på ett sätt som gör att största delen av de 
naturvärden som finns i området kan bevaras, till exempel odlingsrösen, 
åkerholmar och stenmurar. 

Planområdet omfattas av strandskydd och del av planområdet ligger inom 
150 meter från Sommen. Strandskyddet upphävs inom delar av området 
där det är nödvändigt för att genomföra detaljplanen. För att säkerställa 
strandskyddets syften och för att tillgängliggöra strandlinjen för 
allmänheten planläggs området längs strandlinjen som naturmark för att 
möjliggöra fri passage för allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ante Lundgren 2023-03-03 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Fastighetsförteckning  
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Vystudie Bianäset  
Dagvattenutredning 
Geoteknisk undersökning 
Fågelinventering 
Inventering av fladdermöss 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ante Lundgren 
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§ 15 Dnr 2023/104 000 

Säkerhetsskyddsanalys 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information har lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Ydre kommun har nyligen fått en förändrad säkerhetsskyddsorganisation. 
Avtalet som kommunen tidigare har haft med Tranås kommun gick ut vid 
årsskiftet och från början av 2023 har Ydre kommun en egen organisation 
för arbete enligt säkerhetsskyddslagen. Bakgrunden till denna förändring är 
att det från Länsstyrelsen Jönköping framförts synpunkter på det dubbla 
ansvaret för Tranås kommun, samt att det intensifierade arbetet kring 
säkerhetsskydd bedöms kräva att säkerhetsskyddsorganisationen jobbar 
nära, och har god kännedom om kommunens verksamheter.  

Ydre kommun har nyligen haft tillsyn på sitt arbete enligt 
säkerhetsskyddslagstiftningen, och en reviderad säkerhetsskyddsanalys har 
fastställts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2023-03-03 
Säkerhetsskyddsanalysen och de ej sekretessbelagda delarna 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 16 Dnr 2023/8 219 

Dialogversion Rumslig strategi för Östergötland - 
remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Yttrande daterat 2023-03-09 godkänns. 

Sammanfattning 
Som del i arbetet med regional utvecklingsstrategi pågår ett arbete med att 
ta fram en regional rumslig strategi. En dialogversion har nu tagits fram av 
regionen. Ydre kommun har beretts tillfälle att yttra sig över denna strategi.  

Ydre kommun är överlag positiv till att regionen vill ta ett helhetsgrepp 
kring den rumsliga strategin. Vi anser att regionen har en viktig roll att spela 
för att skapa förutsättningar till ett gott liv i hela regionen. I detta yttrande 
trycker Ydre kommun särskilt på behovet av hälso- och sjukvårdsfrågor 
inkluderas i strategin, då dessa måste samplaneras med infrastruktur och 
kollektivtrafik.  
Vi lyfter också behovet av att förstå orters möjlighet till utveckling utifrån 
försörjning med infrastruktur och kollektivtrafik, och att i denna kontext 
också förstå stråkens regionala funktionalitet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2023-01-17 
Dialogversion av rumslig strategi för Östergötland 
Förslag till yttrande daterat 2023-03-09 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
Region Östergötland 
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§ 17 Dnr 2022/290 261 

Arrende av mark för badplats vid Stora Sundsjön 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Arrendeavtal daterat 2023-03-09 för del av badplats vid Sundsjön 
godkänns. 

Sammanfattning 
Den kommunala badplatsen vid Sundsjön består av arrenden av två olika 
markägare. I samband med ägarskifte för Sunds-Äng 1:3 sades nuvarande 
arrendeavtal upp. Detta kunde göras omgående då avtalet var över 50 år 
gammalt. Ett nytt avtalsförslag har tagits fram med liknande villkor och 
arrendeavgift som övriga badplatser har. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-12-29 
Förslag till arrendeavtal daterat 2023-03-09 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 18 Dnr 2023/88 003 

Reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö - revidering 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och miljö 
fastställs. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har vid en tidigare tillsyn av kommunens arbete med 
handläggning inom miljö, hälsa och livsmedel identifierat att formuleringen 
om jäv är otydlig i reglementet för Myndighetsnämnden byggnation och 
miljö. 

I det förslag på nytt reglemente som nu läggs fram har jäv förtydligats. I 
övrigt är inget ändrat. De nya texten lyder: 

En jävsituation kan anses föreligga om någon ledamot är partisk i ett ärende 
eller om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet 
för personens opartiskhet i ärendet. 

Jävig ledamot får inte medverka eller närvara vid behandlingen av det 
berörda ärendet. Var och en av ledamöterna ansvarar för att anmäla jäv. 
Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra efter att ärendet har handlagts. I mer 
omfattande ärenden där politisk oenighet råder kan en ersättare från den 
jäviga ledamotens parti kallas in. 

Jävsituationen, samt dess hantering, skall noteras i protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2023-02-26 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö 

 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 19 Dnr 2023/70 736 

Information om pågående arbete med 
färdtjänstreglemente och framtida drift 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information har lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Nuvarande färdtjänstavtal går ut den sista juni och det har sedan hösten 
2022 pågått diskussioner med presidiet om inriktning på det fortsatta 
arbetet kring färdtjänsten. 

Utmaningarna vi idag har kring arbete med färdtjänst rör främst avtalssidan 
där vi har: 

-Mycket tidskrävande upphandling av denna typ av trafik, och där lagarna 
oftast ändras mellan varje upphandling. Att göra en upphandling var 5-7 år 
upprätthåller inte kompetens hos upphandlande personal. 

-Upphandlingen sker mot en bransch som är känd att dra till sig mindre 
seriösa aktörer. 

-Ytterst liten trafikvolym vilket gör att konkurrensen blir svag. 

-Bristande kompetens och resurser att följa upp ingånget avtal vad gäller 
fordon, service, bränsle med mera. 

För att hantera dessa utmaningar kommer det till kommunstyrelsens möte i 
april att läggas fram ett förslag avseende överlämning av färdtjänsttrafiken 
till region Östergötland från och med 2025. I detta förslag kommer 
myndighetsutövningen att behållas i Ydre kommun, men beställningscentral 
och ansvar för trafik kommer lämnas till region Östergötland. Som del i 
detta arbete kommer ett nytt färdtjänstreglemente att samtidigt läggas 
fram som innehåller en ändrad taxemodell, då Ydre kommuns befintliga 
taxa har sin grund i en modell hos Östgötatrafiken som inte längre 
uppdateras. Oavsett överlämnande av färdtjänsttrafiken kommer 
direktupphandling att genomföras för trafik fram till utgången av 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2023-02-26 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 20 Dnr 2021/89 044 

Bidrag till lokalägande föreningar 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till lokalägande föreningar fördelas enligt följande: 
Ydre kulturcentrum   20 000 kr 
Österbymo Missionsförsamling, Norra Vi gården 15 000 kr 
Västra Ryds bygdegårds- och sockenförening,  15 000 kr 
Rydsnäs bygdegård 
Norra Vi IS, bygdegården Tullerum  10 000 kr 
Svanaortens bygdegårdsförening, Högmåla   7 000 kr 
Ydrefors samhällsförening, Brosjögården   5 000kr 
Asby Uddes hembygdsförening, Dämshult   5 000 kr  

 

Sammanfattning 
Bidrag ges till lokalägande föreningar, bygdegårdar och liknande efter 
prövning i kommunstyrelsen.  
 
I föreningsbidragen för lokalägande föreningar finns 77 000 kronor att 
fördela. 
I avvaktan på att delen drift i regler för bidrag till föreningar blir klar och 
fastställd att gälla från 2024, där lokalägande föreningar ingår, fördelas 
bidraget för år 2023 till lokalägande föreningar på 77 000 kr som finns inom 
budgetramen för lokalägande föreningar. 

Fördelningen baseras på föreningarnas driftkostnader med mera under 
året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2023-02-28 
Inkomna ansökningar från föreningar 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Helena Eklöf 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 21 Dnr 2023/61 624 

Gallring av journaler - Inera Svevac 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Förteckning med vaccinationsuppgifter i Inera Svevac får gallras. 

Sammanfattning 
Skolhälsovården genomför som en del av sitt verksamhetsuppdrag 
vaccinationer av elever. Uppgifter om utförda vaccinationer dokumenteras 
av skolsköterskorna i de digitala elevhälsovårdsjournalerna i 
verksamhetssystemet. Idag används ProRenata som systemstöd men 
tidigare användes ett annat journalsystem, PMO. Via en funktion i PMO 
skickades vaccinationsuppgifterna till vaccinationsregistret Svevac, varifrån 
de sedan skickades vidare till det Nationella vaccinationsregistret. 
Svevac har nu avvecklats och informationen i registret överförts till ett nytt 
register, Mitt vaccin. Mitt vaccin är en digital lösning för hantering av 
vaccinationsuppgifter utvecklad av Cambio. I samband med att uppgifter 
från Svevac har förts över till Mitt vaccin har Skolhälsovården underrättats 
om att vissa vaccinationsuppgifter inte har kunnat överföras till det nya 
registret. Det gäller uppgifter tillhörande elever med tillfälliga 
personnummer. Skolhälsovården önskar nu gallra den lista som inkommit 
från Mitt vaccin med uppgifter om elever vars uppgifter inte kunnat 
överföras till nya registret. 
 
Utredning 
Listan innehåller personuppgifter men är inte journalhandling och tillför 
inte något pågående ärende sakuppgift. Vaccinationsuppgifter för de elever 
med tillfälliga personuppgifter som omfattas av listan finns sedan tidigare 
dokumenterade i skolhälsovårdens journalsystem PMO (informationen 
överförd till ProRenata). Listan är därför främst att beteckna som en 
kvittens från Mitt vaccin till skolhälsovården på vilka elevers 
vaccinationsuppgifter de inte kunnat föra över till det nya registret. 
Uppgifterna i listan är kopior av tillfälligt värde och listan kan därför gallras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Liselott Nordek 2023-02-08 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Liselott Nordek 
Monica Länsberg 
Helena Eklöf
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§ 22 Dnr 2023/11 109 

Utbildning av barn som nyligen kommit till Sverige - 
medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har 2023-01-10 lämnats in av Bengt Malm,  
Ydregatan 15 B, 573 74 Ydre om utbildning av barn som nyligen kommit till 
Sverige. Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-27 § 5 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2023-03-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27 § 5 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdhl
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§ 23 Dnr 2023/95 109 

Cykelstrategi för Ydre och ett steg i att bli en attraktiv 
arbetsgivare - motion från Elisabet Hagström (C) och 
Nina Vissing (C) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion från Centerpartiet genom Elisabet Hagström och Nina Vissing  
har lämnats in 2023-02-27 om en cykelstrategi för Ydre och ett steg i att bli 
en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-27 § 5 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2023-03-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27 § 5 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 24 Dnr 2023/76 100 

Informationspunkter 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Information lämnas om följande: 

- Uttalande från Kommunassurans styrelse angående respektive 
kommunstyrelses prövning av ändamål, gällande Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2023-03-07 
Muntlig information från Jonas Arpzell 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jonas Arpzell 
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§ 25 Dnr 2023/3 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras anmälan av beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Sammanfattning 
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt C.3 av Jonas Arpzell om avtal av elleverans med Tranås Energi AB 
från 2023-03-01 till och med 2026-02-28. 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt C.4 av Jonas Arpzell om antagande av leverantör för särskild 
kollektivtrafik Ydre kommun. 

3. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F.1. av Elisabet Hagström om verksamhetsbidrag till 
Brottsofferjouren för 2023. 

4. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt E.1 av Elisabet Hagström där kommunen instämmer med 
länsstyrelsen i deras bedömning rörande upphävande av strandskydd inom 
delar av detaljplanen för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24, 
Prästgårdsudden. Ydre kommun hemställer att detaljplanen godkänns med 
undantag av ovanstående. 
Länsstyrelsens grund för överprövandet var att kommunen efter samrådet 
och granskning inte hade uppnått kravet för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet, genom att upphäva strandskyddet inom området för 
småbåtshamn (N2) och området för friluftsbad (N3) beläget i de 
södradelarna av planområdet, enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken. 
Länsstyrelsen kommunicerade den 9 februari 2023, en fråga om 
upphävande av del av detaljplan. Där Länsstyrelsen gör bedömningen att 
åtgärden rörande upphävandet av strandskyddet strider mot gällande 
bestämmelser. Länsstyrelsen gör bedömningen att detaljplanen i sin helhet 
kan godkännas med undantag för planbestämmelsen a2 -upphävande av 
strandskydd för områdena småbåtshamn (N2) och friluftsbad (N3) (bilaga 2, 
kartbilaga 1) 

5. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt E.1 av Elisabet Hagström att delegera till säkerhetsskyddschef att 
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fastställa säkerhetsskyddsanalys med tillhörande säkerhetsskyddsplan för 
Ydre kommun. 

6. Delegationsbeslut fattat av Joakim Ekström 2023-03-06 om fastställande 
av säkerhetsskyddsanalys för Ydre kommun enligt delegation från Elisabet 
Hagström. 

7. Delegationsbeslut anställningar fattat enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt A5.5 av Henrik Isacsson om tillsvidareanställning 
av maskinist/drifttekniker från och med 2023-04-17. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2023-03-08 
Delegationsbeslut från Jonas Arpzell 2023-02-14- 2023-03-03 
Delegationsbeslut från Elisabet Hagström 2023-02-16 – 2023-03-06 
Delegationsbeslut från Henrik Isacsson 2023-03-06 
Delegationsbeslut från Joakim Ekström 2023-03-06 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 26 Dnr 2023/2 000 

Rapport från möten och konferenser 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Elisabet Hagström 
2023-02-08--09 Skolverket i Stockholm om kompetensförsörjning 
2023-02-10 Nätverk för förtroendevalda Medborgardialog SKR, 
webbsändning 
2023-02-21 BRÅ och Folkhälsorådet 
2023-02-23 Itsam direktionen och utbildning i Vad är ett Kommunalförbund 
2023-02-28 Pensionärsrådet 
2023-03-01 Rumslig strategi för Region Östergötland, Linköping. 
Presentation av vårt svar, tillsammans med Boxholm, Ödeshög och 
Vadstena 
2023-03-02 Möte med länsledningen, kommunstyrelseordföranden och 
regionstyrelseordförande, digitalt möte. 
20230302-03 KSO nätverksträff, gemensamt med kommuncheferna i 
Vadstena. 
2023-03-08 Digitalt möte med allmänna arvsfonden ordnat av Småkom 
2023-03-09 SKR utbildning för Förtroendevalda i KF i Tranås 
2023-03-11 Ydre näringsliv årsmöte. Utmärkelse av årets företagare i Ydre 
2023-03-15 Sommenbygdens folkhögskola. Finansmöte med huvudman 
2023-03-16 Finansmöte Astrid Lindgrens hembygd, ALH 
2023-03-16 Uppvaktning av 100 åring på Solängen 
2023-03-17 Sydarkivera (utbildning i Lex Meeting) 
 
Håkan Thudén 
2023-01-20 Lokal mat i de offentliga köken, Vreta Kluster 
2023-01-30 Företagsbesök Scandbio 
2023-02-03 Sydarkiva Förbundsfullmäktige, Alvesta 
2023-02-08 Integrationsråd Linköping 
2023-02-15 Skola – arbetskraft, Österbymo 
2023-02-16 Svartån Sommen vattenråd styrelsemöte, Mjölby 
2023-02-22 Näringslivsträff YK Österbymo 
2023-02-23 ITSAM utbildning för direktionen, Linköping 
2023-02-23 Företagsbesök E-Boden, Österbymo 
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2023-03-01 Rumslig strategi för Region Östergötland, Linköping 
2023-03-03 Sydarkivera  möte i förbundsstyrelsen, Alvesta 
2023-03-06 Företagsbesök Gustavssons Åkeri Österbymo 
2023-03-07 SPF medlemsmöte, Österbymo 
2023-03-09 Stärk fullmäktige utbildning i Tranås 
2023-03-13 Ydre Näringsliv, årsmöte, Nääs 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 27 Dnr 2023/96 021 

Dygnsvila förändrade regler 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information har lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Från och med 2023-10-01 ändras regler för dygnsvila.  

Sedan tidigare gäller 11 timmars dygnsvila. I den kommunala sektorn har 
avvikelse genom kollektivavtal från denna regel hittills kunna tillämpas men 
den möjligheten försvinner i stort sett nu.  

EU-kommissionen har reagerat på dessa avvikelser vilket nu lett till att 
Sveriges Kommuner och Regioner har förhandlat och håller på och 
förhandlar om regler för dygnsvila i våra kollektivavtal. Hittills har 
överenskommelse skett om Allmänna bestämmelser (AB) men inte om dess 
bilagor. De flesta anställda är endast berörda av AB och inte dess bilagor. En 
relativt stor grupp som är berörd av en bilaga är lärare genom bilaga M. 

Det finns fortfarande en möjlighet till undantag från regeln men det ska 
tillämpas restriktivt och kan endast gälla verksamhet som avser liv, säkerhet 
och hälsa. För att det överhuvudtaget kunna göra ett undantag gäller 
särskilda regler och MBL-förhandlingar om dessa principer. 

Utifrån de informationer som är det synnerligen tveksamt att Ydre kommun 
kan hävda att det finnas sådana verksamheter som åsyftas. 

Regeländringen påverkar alla verksamheter.  

Det är dock främst äldreomsorgen som berörs av förändringen. Hittills har 
t.ex. personal kunnat arbeta en kvällstur till och med kl. 21.30 och 
återkomma klockan 07:00 dagen därpå. Detta kommer inte vara möjligt. Ett 
annat exempel är verksamhet med kvällsmöten som pågår och där 
personalen ska vara på plats på morgonen. Även här måste dygnsvilan på 
11 timmar säkerställas. 

Personal som jobbar över av någon anledning måste också säkerställas 
dygnsvila. Regelförändringen innebär att oplanerade händelser inte är skäl 
till förkortning av dygnsvilan. 
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Arbetsgivaren har att ansvaret att säkerställa att medarbetare får dygnsvila. 
Denna skärpning av regelverket torde innebära att det blir svårt att ha 
arbetstidssystem där medarbetare själva kan åsidosätta kravet på dygnsvila. 

Beredskap räknas inte som arbetad tid förrän den tiden omvandlas till aktiv 
tjänstgöring. Sannolikt kommer den aktiva tjänstgöringen räknas som ett 
arbetspass och då ska vederbörande ha 11 timmars dygnsvila efter 
genomfört arbetspass. 

Det går inte att utesluta att förändringen kan leda till ökade kostnader för 
en del kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2023-03-01 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand
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§ 28 Dnr 2018/206 020 

Handlingsplan - heltid som norm 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Projektbeskrivning schemapilot äldreomsorg godkänns för 
genomförande.  

2. Riktlinjer för tjänstledighet från heltidsarbete under projektperioden 
godkänns.  

3. Projektet kan innebära ökade kostnader för socialförvaltningen men 
dessa bedöms minska över tid. 

Sammanfattning 
Föreliggande delprojekt är en del av genomförandet av Heltidsresan i Ydre 
kommun. Heltidsresan som innebär en omställning från deltids- till 
heltidsorganisation är en omfattande förändring där vi inte kan förutse alla 
effekter. Därför planeras ett projekt med en schemapilot inom 
äldreomsorgen som har de flesta deltidstjänsterna. Syftet är att använda de 
resurser som redan finns i verksamheten på ett bättre sätt. Det ska ske 
genom att de som idag arbetar deltid, går upp till heltid i stället. När alla 
medarbetare inom Ydre kommuns äldreomsorg har en heltidstjänst som 
grund, kan vissa av dem av olika skäl önska att arbeta i mindre omfattning. 
Förslag till riktlinjer, för tjänstledighet från heltidsarbete utöver lagstadgad 
ledighet, har därför arbetats fram.  

För att heltid som norm ska fungera behöver både organisation och 
scheman anpassas för att kunna hantera och tillvarata resurserna på ett 
hållbart sätt. Projektet avses att genomföras under ett år med start i mitten 
av oktober 2023. Valet av projektperiod är att organisation och 
medarbetare ska få rimlig tid att pröva förändrade arbetstider och 
implementera nya arbetssätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2023-03-03 
Projektbeskrivning schemapilot äldreomsorg 2023-02-28 
Riktlinjer för tjänstledighet från heltidsarbete 2023-02-27 

 

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2023-03-20 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
Charlotte gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2023-03-20 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 29 Dnr 2021/197 739 

Tillsyn med fokus på medicinsk vård och behandling av 
äldre på särskilt boende (SÄBO) - IVO 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom insänt svar med handlingsplan. 

Sammanfattning 
IVO, Inspektionen för vård-och omsorg har fått ett nationellt uppdrag att granska 
hur den kommunala hälso-och sjukvården har fungerat på särskilt boende (SÄBO) 
under pandemin, granskningen har genomförts/genomförs i alla landets 
kommuner 
Tillsynen har genomförts genom journalgranskning, enkät med sjuksköterskor, 
intervjuer med boende och sjuksköterskor samt muntlig återkoppling med 
socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), chef för hemsjukvård, 
ordförande i myndighetsnämnden för socialtjänst och skola och 1:e vice 
ordförande i KS med ansvar för socialtjänsten. 
Tillsynsbeslutet kom i slutet av januari 2023 och IVO önskade att rapport om 
handlingsplan för åtgärder var dem tillhanda några veckor senare.  
Beslutet från IVO och socialtjänstens svar har redovisats och godkänts i 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 20223-03-10 
Återrapportering till IVO 2023-02-10 
Beslut från IVO 2023-01-16 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla Tjäder 
Birgitta Rithell 
IVO
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§ 30 Dnr 2023/4 000 

Övriga frågor Ks 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Några övriga frågor har inte lämnats in. 

Sammanfattning 
Några övriga frågor har inte lämnats in till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 31 Dnr 2023/51 040 

Budget för 2024-2028 - inledning 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information har lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Ekonomichefen inleder budgetarbetet för 2024-2027 med en presentation 
av prislappsmodellen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Jonas Arpzell 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jonas Arpzell 
Nina Delavaux Hultgren 
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