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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Anders Andersson (C) 
Simon Spaak (M) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Elisabet Hagström (C) 
Klas Pettersson (M) 
Anna-Lena Svensson (S) 
Willy Ahlberg (S) 
Nina Vissing (C) 
Louise Bergquist (M) 
Gunilla Klinth Armsköld (S 
Linda Masman (KD)  
Albin Ydrefelt (V) 
Håkan Thudén (M) 
Gunnar Emanuelsson (C) 
Leif Johansson (S) 
Peter Bergquist (M) 
 

Ersättare Åke Engström (C) ersättare för Wilhelm Ydrestål (C) 
Andreas Jacobsson (M) ersättare för Lovisa Gunnarsson (M) 
 

Kunde inte utses Ledamot (SD) 

Övriga närvarande Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef 
Jonas Arpzell, ekonomichef § 84 
Joakim Ekström, samhällsbyggnadschef § 89 
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Ärendelista 

 
 

§ 82 Till Claes Norrbys minne KS 2022/422 4 
§ 83 Godkännande av dagordning KS 2022/13 5 
§ 84 Budget 2023-2026 - plan för antagande och 

beslut om skattesats 2023 
KS 2022/101 6 - 7 

§ 85 Internkontroll - policy KS 2022/322 8 
§ 86 Ledamöternas interpellationer och frågor 

2022 
KS 2022/14 9 

§ 87 Motioner och medborgarförslag 2022 KS 2022/15 10 
§ 88 Avsägelse från förtroendevald som ledamot i 

kommunfullmäktige 
KS 2022/379 11 

§ 89 Krisledning - information KS 2022/408 12 - 13 
§ 90 Val av ombud till Sveriges Kommuner och 

Regioners kongress för perioden 2023-2027 
KS 2022/231 14 
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§ 82 Dnr 2022/422 020 

Till Claes Norrbys minne 
Kommunfullmäktige inledde sammanträdet med en tyst minut för att hedra 
minnet av Claes Norrby (SD), ledamot i kommunfullmäktige som avled den  
15 november 2022. 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 83 Dnr 2022/13 101 

Godkännande av dagordning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen och hur sammanträdet 
tillkännagivits. 

Sammanfattning 
Tillkännagivandet om kommunfullmäktiges sammanträde har anslagits på 
kommunens digitala anslagstavla. Kallelsen med föredragningslista och 
handlingar med förslag till beslut har distribuerats till fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

Föredragningslistan har även hållits tillgänglig på biblioteket i Österbymo 
och i Hestra, i dagligvarubutikerna i Asby och Rydsnäs samt i Äppelmynta i 
Hestra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2002-11-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 84 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 - plan för antagande 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skattesatsen för 2023 föreslås oförändrad till 22,55 skattekronor. 

2. Redovisad plan för antagande av budget för 2023-2026 godkänns med 
tillägg av tidplan enligt nedan. 

Sammanfattning 
Förslag till skattesats 2023 samt plan för budgetens fastställande: 

I samband med ny mandatperiod finns krav i kommunallagen om att 
nyvalda kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år. 

I Ydre kommun antas budgeten enligt fastställd styrmodell av 
Kommunfullmäktige i juni månad.  

KL kap 11 § 8 Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska 
upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i 
november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året. Lag (2019:835). 

Enligt KL kap 11 § 10 Budgeten fastställs av fullmäktige före november 
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Enligt KL kap 11 § 11 Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan 
fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa 
skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom 
denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som 
har bestämts tidigare.  
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Skäl till avsteg 
Nu när budgetläget för de kommande åren är mycket osäkert och 
budgetpropositionen har senarelagts på grund av ny statsminister och 
regering begär kommunstyrelsen att få anstånd med att fastställa budget 
för budgetåret 2023 till kommunfullmäktiges möte i december samt föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om oförändrad skattesats för budgetåret 
2023. 

Tidplan 
21 november Budgetdialog  
30 november Central samverkansgrupp 
05 december kommunstyrelsen lämnar förslag till budget 
12 december kommunfullmäktige fastställer budget 

Särskilda uttalanden 
Elisabet Hagström(C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-10-31 § 138 
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-10-20 
Muntlig redovisning av Jonas Arpzell 
Presentation - vad har hänt sedan vi tog budget för 2023?  
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jonas Arpzell 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 85 Dnr 2022/322 000 

Internkontroll - policy 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Policy för internkontroll godkänns. 

Sammanfattning 
Redovisas förslag till policy för internkontroll för Ydre kommun.  
I policyn beskrivs vad intern kontroll är. I tillhörande riktlinjer beskrivs hur 
arbetet ska genomföras. 

Policyn ska antas av kommunfullmäktige medan riktlinjerna beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-10-31 § 142 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-10-19 
Policy för internkontroll  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 86 Dnr 2022/14 101 

Ledamöternas interpellationer och frågor 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Vid kallelsens utskick fanns inga interpellationer och frågor inlämnade. 

Sammanfattning 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunkansliet senast fem dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör vara skriftlig och kunna 
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 87 Dnr 2022/15 101 

Motioner och medborgarförslag 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Vid kallelsens utskick fanns inga motioner eller medborgarförslag 
inlämnade. 

Sammanfattning 
De motioner och medborgarförslag som kommer in till kommunfullmäktige 
och som kommunfullmäktige konstaterar att de överensstämmer med 
reglerna i arbetsordningen skall överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Under denna punkt har ledamöter möjlighet att även vid sammanträdet 
lämna in motioner och medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 88 Dnr 2022/379 101 

Avsägelse från förtroendevald som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Sven-Ingvar Frejd (SD), beviljas entledigande från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen gör en ny 
sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 
till och med 2026-10-14. 

Sammanfattning 
Sven-Ingvar Frejd (SD) har i skrivelse 2022-10-13 begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-11-14 
Avsägelse från Sven-Ingvar Frejd 2022-10-13 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Helena Eklöf 
Länsstyrelsen 
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§ 89 Dnr 2022/408 180 

Krisledning - information 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunen ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap.  

Enligt Lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH): 

-ska kommunen minska sin sårbarhet i sin verksamhet och ha god förmåga 
att hantera krissituationer i fredstid 
-ska kommunens ha förmåga och beredskap att hantera olika 
samhällsstörningar för att hantera händelser och mildra dess negativa 
effekter 
 
Med extraordinär händelse avser en sådan händelse som avviker från det 
normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. Begreppet används 
oftast istället för kris. 
 
Principer för kommunens organisation vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap. 
-Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden gör det även under en krissituation. 
-Likhetsprincipen innebär att under en extraordinär händelse ska 
samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid 
normala förhållanden. 
-Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt 
och organisatoriskt. En händelse hanteras där den inträffat av dem som är 
närmast berörda samt ansvariga. 
 
Pågående arbete kopplat till LEH 
Ett antal aktiviteter pågår och planeras för att höja kommunens förmåga att 
hantera extraordinära händelser och höjd beredskap 
-Ny säkerhets- och beredskapssamordnare 
-Nytt reglemente för krisledningsnämnd (2022) 
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-Ny krisledningsplan (januari 2023) inklusive anpassning mot Länsstyrelsen 
och andra kommuner och andra statliga myndigheters organisation och ny 
stabsorganisation, samt ny organisation för att hantera samordning vid 
andra påfrestande händelser. 
-Översyn av kontinuitethanteringsplaner inom samhällskritisk verksamhet 
med fokus på elberoende (2022). 
-Uppdaterad risk och sårbarhetsanalys inkl. nya kontinuitethanteringsplaner 
(2023). 
-Ny krigsorganisation inklusive bemanning (2023-2024) 
-Beredskapsplanering (2024) 
 

Beslutsunderlag 
-Muntlig redovisning av Joakim Ekström 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 90 Dnr 2022/231 000 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress för perioden 2023-2027 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och 
regionfullmäktige ska under november och december 2022 välja ombud till 
Sveriges Kommuner och Regioners kongress för perioden 2023-2027. 
Valet genomförs efter att fullmäktiges sammanträde har avslutats. 

Valet protokollförs inte i kommunfullmäktiges protokoll. 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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