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§ 108 Dnr 2022/5 040 

Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Ydre kommuns resultat ligger på 11 463 tkr, budgeterat resultat för 
perioden är 3 010 tkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 8 453 
tkr. Helårsprognosen ligger på -2 629 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 7 789 tkr, vilket är en förbättring med cirka 9 884 tkr sedan april. 
Förbättringen har skett inom finansförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-08-24 
-Månadsrapport per 2022-07-31 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 109 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 - förslag till besparingsåtgärder 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda effektiviseringarna/ 
besparingarna enligt förslag 2022-09-05 och redovisa till kommunstyrelsen. 

2. Uppdraget att genomföra effektiviseringarna/besparingarna på 8 mnkr 
kvarstår. 

Sammanfattning 
Efter genomgången tertialrapport 1, visar prognosen på ett underskott på  
-12,0 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 17,2 mnkr. Enligt 
kommunstyrelsens beslut, KS § 65 fick kommunchefen i uppdrag att 
omgående sätta in åtgärder för att förbättra resultatet. 

Med det uppdraget har kommunchefen haft genomgång med 
förvaltningschefer och ekonomer som i sin tur förslagit 
åtgärder/effektiviseringar/besparingar på 12 mnkr, både på lång och kort 
sikt. 

Tillsammans och i beredning med presidiet har förslag för fortsatt 
utredning, daterat 2022-09-05 tagits fram. Målsättningen var 12 mnkr och 
förslagen som godkändes innefattar totalt 8 mnkr.  

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 
-Besparingsförslag 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
Jonas Arpzell 
Nina Delavaux Hultgren 
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§ 110 Dnr 2022/164 106 

Utträdeavtal samt överenskommelse för Kinda 
kommuns utträde ur kommunalförbundet ITSAM 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Överenskommelsen mellan medlemskommunerna som reglerar 
mellanhavandena med anledning av Kinda kommuns utträde godkänns. 
Genom att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen har 
kommunfullmäktige också, genom punkt 3 i överenskommelsen, godkänt 
utträdesavtalet. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Elisabet 
Hagström att teckna överenskommelsen. 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga sex 
medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

4. Vidare uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att godkänna 
redaktionella justeringar av överenskommelsen samt avtalet exempelvis 
med anledning av ändring av datum beroende på beslutsprocesserna i 
övriga medlemskommuner.  

Sammanfattning 
Kinda kommun fattade under hösten 2019, genom sitt kommunfullmäktige, 
inriktningsbeslut om att lämna Kommunalförbundet ITSAM och istället 
övergå till IT-drift med eget huvudmannaskap. ITSAM och samtliga 
medlemskommuner har diskuterat principerna för Kindas utträde ur ITSAM. 
På uppdrag av ITSAM:s direktion och tillsammans med representanter från 
Kinda har ett avtalsarbete genomförts avseende Kinda kommuns utträde ur 
kommunalförbundet ITSAM. I arbetet har utöver ITSAM och Kinda kommun 
kommundirektörerna i Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner deltagit i 
arbetet.  

Arbetet har resulterat i två dokument varav det ena är ett utträdesavtal 
som reglerar förhållandet mellan ITSAM och Kinda kommun och tecknas av 
dessa parter, och det andra en överenskommelse om utträdet mellan 
samtliga medlemskommuner (där ITSAM inte är en part). 

Överenskommelsen reglerar i huvudsak hanteringen av det gemensamma 
borgensåtagandet, vilket innebär att de kvarvarande medlemskommunerna 
i ITSAM säkrar att Kinda kommun frisläpps från sin del i borgensåtagandet. 
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Utträdesavtalet reglerar utträdestidpunkt, ansvar och principer för utträdet 
och utträdesperioden, utträdesprojektet samt ekonomiska frågor med 
mera. 

Förslaget skickades på remiss till samtliga sex medlemskommuner som 
ställde sig bakom förslagen till överenskommelse och utträdesavtal. Efter 
remissrundan gjordes några redaktionella förändringar i texten av 
utträdesavtalet som gäller befogenhet vid ersättare i eskaleringsforum i 
punkt 13.3 samt 13.4, och i villkoret för avtalets giltighet avseende när det 
senast måste godkännas av medlemskommunernas fullmäktige i punkt 
5.1.1 (se protokoll från direktionen). Motsvarande förändring görs även i 
Överenskommelsens punkt 5.1.1. Dessa förändringar godkändes enhälligt 
av Kommunalförbundet ITSAM:s direktion. 

Efter att samtliga kommuner godkänt överenskommelsen (och där igenom 
avtalet) ska Kinda kommun inom fyra veckor formellt begära utträde ur 
ITSAM. Därefter är målsättningen att utträdeskriterierna ska vara uppfyllda 
inom 18 månader och att Kinda kommun därmed kan utträda ur förbundet. 
Med anledning av att beslutsprocesserna i kommunerna kommit olika långt 
kan det innebära att tiden för ikraftträdande förskjuts något jämfört med 
texten i avtalsförslagen. För att inte innebära någon förlängd process 
föreslås kommunstyrelsen få godkänna redaktionella justeringar. 
Lämpligtvis görs det genom ett ordförandebeslut i samband med 
undertecknande av avtalet om inte det passar att behandlas vid något av 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträden.  

Avtalen är väl genomarbetade av jurister både från ITSAM:s sida och från 
Kinda kommuns sida 

Beslutet i sig bedöms sakna påverkan på andra kommunala verksamheter. 
Det bör dock poängteras att avsaknaden av ett beslut och framför den 
otydlighet som har varit kring Kindas eventuella utträde har påverkat flera 
utvecklingsprocesser och förvaltningen bedömer att det är positivt att 
processen nu kommer vidare så att osäkerheten minskar. 

Beslutsunderlag 
-Utkast Överenskommelse mellan medlemskommunerna i ITSAM avseende 
 Kindas utträde 
-Utkast Utträdesavtal mellan ITSAM och Kinda kommun 
-Protokollsutdrag från Kommunalförbundet ITSAM:s direktion 
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Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 111 Dnr 2022/260 700 

Omställning till Nära vård - avsiktsförklaring 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Ydre kommun lämnar här sin avsiktsförklaring för omställning till Nära 
vård undertecknas.??? 

Sammanfattning 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara 
framtidens hälso- och sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden.  

Antalet äldre ökar betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg 
ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen varför vi står inför en 
situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar kommer att ha 
svårigheter att klara en tillräcklig bemanning. Samtidigt ändras också 
samhällets förväntningar och krav på tillgänglighet och digitalisering. 

Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner 
vilket innebär att det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop 
hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och 
medarbetare. 

Omställning till Nära vård genomförs för att möta upp framtidens behov 
och handlar huvudsakligen om ett ändrat förhållningssätt som utgår från 
individen mer än organisationen. Omställning till Nära vård kräver en nära 
samverkan mellan regioner och kommuner för att skapa förutsättningar för 
en god och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg för invånare, patienter, 
brukare och närstående och ge goda arbetsmiljöer för medarbetare i både 
region och kommuner. 

Mot denna bakgrund har denna avsiktsförklaring rörande den 
gemensamma omställningen till Nära vård framarbetats i samverkan mellan 
respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, 
Ödeshög kommun och Region Östergötland. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 
-Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård, daterad 2002-06-28 
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Beslutet skickas till 
Akten 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-09-05 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 112 Dnr 2021/256 000 

Internkontrollplan för 2022 - uppföljning från 
socialförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Uppföljningen av avvikelser har valts ut som en del av socialförvaltningens 
Internkontrollplan. Intervallen för redovisning av avvikelser är beslutad att 
genomföras två gånger/år. Socialförvaltningen införde 2022-01-01 en ny 
modul för hantering av avvikelser. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 
-Avvikelserapport 2022-01-01—2022-06-30 
-Internkontrollplan för 2022 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla TJäder 
Emelie Ottosson 
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§ 113 Dnr 2022/208 106 

Överförmyndare i samverkan- utredning om inrättande 
av förvaltarenhet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Ydre kommun ställer sig positiv till gemensam förvaltarenhet och att ge 
den gemensamma överförmyndarorganisationen, Överförmyndare i 
Samverkan i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansavtal med i första 
hand Linköpings kommun. 

2. Uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att träffa avtal avseende 
gemensam förvaltarenhet. 

3. Den ökade kostnaden på 91 000 kr tas ur verksamhet 10100, 
kommunfullmäktiges medel till förfogande.  

 

Sammanfattning 
Den som inte själv kan sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller 
något annat skäl kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Gode män och 
förvaltare står under överförmyndarens tillsyn. 
Ydre kommun samverkar idag med Vimmerby, Kinda och Åtvidabergs 
kommuner om en gemensam tjänstemannaorganisation för 
överförmyndarverksamheten. Samverkan kallas 
Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS) och Vimmerby är värdkommun för 
denna samverkan. 
Överförmyndare i Samverkan har låtit genomföra en utredning avseende en 
så kallad förvaltar- eller ställföreträdarenhet. 
Överförmyndaren har som en av sina huvudsakliga uppgifter att rekrytera 
gode män och förvaltare till såväl nytillkomna ärenden som i de fall där det 
finns behov att byta god man eller förvaltare. 
Utgångspunkten i dagens lagstiftning är att uppdraget som god man, 
förvaltare eller särskilt förordnat vårdnadshavare sker i form av 
frivilliguppdrag, där ställföreträdaren erhåller ett arvode. Arvodet betalas i 
första hand av huvudmannen men i de fall denne inte själv har möjlighet att 
bekosta arvodet går kommunen in och ersätter ställföreträdaren. 
Uppdragen som god man respektive förvaltare blir allt mer komplexa och 
det är inte helt ovanligt med personer som lider av svår psykisk sjukdom, 
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har missbruksproblem och/eller andra allvarliga problem. Till denna grupp 
av individer har det blivit allt svårare att hitta ställföreträdare som är 
beredda att ställa upp. Det förekommer även att ett stort antal av dessa 
ärenden läggs på samma person och detta blir i längden sårbart. 
Det finns en statlig utredning som föreslår att det ska vara möjligt med en 
professionalisering av uppdragen som god man och förvaltare men för 
närvarande är inget lagförslag lagt i frågan. Flera kommuner har dock sedan 
många år valt att inrätta så kallade ställföreträdar- eller förvaltarenheter 
där anställda ställföreträdare hanterat särskilt komplicerade ärenden. 
Överförmyndare i Samverkan har utrett behov, kostnader och organisation 
för en förvaltarenhet för nuvarande medlemskommuner. Det finns vissa 
jävsaspekter vad gäller organiseringen av en eventuell ställföreträdarenhet i 
egen regi. Det innebär bland annat att den inte kan organiseras inom till 
exempel kommunstyrelsen i Vimmerby där överförmyndarverksamhetens 
handläggare är anställda eller i någon av kommunernas socialnämnder. 
Den i utredningen presenterade kalkylen utgår ifrån att en anställd 
ställföreträdare har cirka 20 uppdrag. En förvaltarenhet kommer att ha 
intäkter i form av arvoden och kostnadsersättningar som en ställföreträdare 
normalt haft rätt till. Arvodet till ställföreträdarna bestäms först i samband 
med den årliga granskningen vilket även innebär att verksamhetens 
finansiering under det första året behöver lösas helt med kommunala 
medel. 
Prognosticerad kostnad för Ydre kommuns del uppskattas till cirka 91 tkr 
första året och till cirka 69 tkr när intäkter därefter tillförs i form av arvoden 
och kostnadsersättningar. (Den totala kostnaden är av Linköpings kommun 
beräknad till 1,6 mnkr och Ydre kommun svarar för 9 %.) 
Utifrån främst kompetens- och sårbarhetsaspekter föreslås att 
kommunerna ansluter sig till befintlig förvaltarenhet i Linköpings kommun 
genom avtal. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 
-Kostnad för två heltidsansanställda 
-Utredning förvaltarenhet 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 114 Dnr 2021/21 106 

Samverkan i Leaderperiod 2021-2027 - medfinansiering 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ett belopp på 85 698 kr anslås per år som medfinansiering till 
Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd för perioden 2023–2027. 

Sammanfattning 
Astrid Lindgrens Hembygd (ALH), har inför kommande programperioden 
2023-2027, blivit ett prioriterat Leaderområde vid Jordbruksverkets 
urvalsprocess, och får fortsatt arbeta med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden.  

Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig 
sektor i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans 
utveckla den bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv 
och innovativa lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en 
antagen utvecklingsstrategi tilldelas Leaderområdet en budget för att kunna 
prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i 
samtliga fem programperioder. 

ALH skall innan 15 oktober ansöka om att bilda detta leaderområde, som 
omfattas av 10 kommuner, som tidigare har givit sitt godkännande att 
medverka. Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. För att kunna 
ta del av dessa miljoner är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar  
med 33 %. Nu behöver föreningen ett medfinansieringsintyg för att kunna 
slutföra bildandet av leaderområdet.  

Vid möten i juli med alla inblandande kommuner/finansiärer presenterades 
en budget för kommande programperiod 2023-2027, innebärande en 
kostnad på 23 kr/invånare och år, som faktureras i förskott årligen januari-
februari, med start 2023. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-08-24 
-Beslutsunderlag för Astrid Lindgrens Hembygd 
-Presentation från finansiärsmöte 2022-07-01 
-Presentation Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 
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Beslutet skickas till 
Akten
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§ 115 Dnr 2022/270 050 

Försäljning av detaljplanerade tomter 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Tidigare beslut i kommunstyrelsen 2013-06-10 § 74 om att obebyggda 
granntomter får säljas utan krav på byggnation för sammanläggning med 
befintlig fastighet upphävs. 

2. Tidigare beslut i kommunstyrelsen 2008-11-24, § 46 om att villatomter 
som kommunen äger under vissa villkor ska säljas för 1 krona styck 
upphävs. 

3. Detaljplanerade tomter i kommunen säljs till marknadsmässigt pris i 
intervallet 150 000-250 000 kr. 

4. Detaljplanerade tomter säljs med krav att byggnation påbörjas inom två 
år. 

Sammanfattning 
Ydre kommun har idag ett 50-tal detaljplanerade villatomter tillgängliga till 
försäljning i Hestra, Österbymo, Asby och Rydsnäs. Dessa tomter är 
förberedda för anslutning till VA, el och bredband. Enligt tidigare beslut kan 
dessa tomter antingen säljas för 1 kr med krav att byggnation påbörjas 
inom två år, eller för 12:50 kr/kvm för sammanläggning med befintlig tomt 
utan krav på byggnation. 

Arbete pågår nu med slyröjning och mäklare för att göra flera av dessa 
tomter mer attraktiva för försäljning. Erfarenheten är också att det är 
attraktivare att erbjuda tomter där anslutning till VA, el och bredband ingår. 
Därför föreslås en ändrad prissättning som utgår från ett lägsta pris som 
motsvarar anslutningsavgifterna och möjlighet till ett något högre pris för 
tomter i särskilt attraktiva lägen. För att prioritera nyinflyttning och 
byggnation i Ydre föreslås också att tidigare beslut om att sälja 
detaljplanerade tomter för sammanläggning upphävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-08-24 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Pär Hellman 
Charlotte Gremar Engdahl 
Joakim Ekström 
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§ 116 Dnr 2022/252 Kod 

Utvidgning av naturreservat Börshults lövskog - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ydre kommun har inget att erinra om skötselplanen för utvidgningen av 
naturreservatet Börshults lövskog. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till beslut om utvidgning av 
naturreservatet Börshults lövskog i Ydre kommun med komplettering av 
syfte, skäl och föreskrifter samt fastställande av skötselplan och namn för 
naturreservatet. 

Ydre kommun har i samband med detta beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter på skötselplanen. 

Ydre kommun har inget att erinra om skötselplanen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-08-24 
-Remiss av förslag om utvidgning av naturreservatet Börshults lövskog i 
Ydre kommun 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
Länsstyrelsen 
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§ 117 Dnr 2022/246 212 

Boverkets rapport (2021:27) Översiktsplan- och 
regionplan i en digital miljö - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegation lämnas till samhällsbyggnadschefen att besvara remissen. 

Sammanfattning 
Boverket har av regeringen fått i uppdrag att fortsatt verka för en effektiv 
och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, ”Uppdrag 
om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen 
(2010:900) i en digital miljö.” Denna rapport avser den del av uppdraget 
som gäller hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital 
miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till 
en god, säker och hållbar livsmiljö. I uppdraget ingår att lämna förslag till 
nödvändiga författningsändringar. 

Ydre kommun har utsetts till en av remissinstanserna för remissversionen 
av rapporten, och är enda kommunen inom KÖBYTA-samarbetet som är 
remissinstans. Samtidigt är KÖBYTAS plattform för digital översiktsplan en 
viktig del av samarbetet och Ydre kommun håller just nu på att ta fram en 
ny digital översiktsplan. Remissvaret ska skickas in senast 30 september, 
och övriga KÖBYTA kommuner kommer välkomnas att komma med inspel 
till detta remissvar. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-08-24 
-Remissmissiv Boverket rapport digital ÖP 
-Komplettering till Boverkets rapport digital ÖP 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 118 Dnr 2022/259 429 

Kulturmiljöer i förorenade områden - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegation lämnas till samhällsbyggnadschefen att besvara remissvar. 

Sammanfattning 
I arbetet med att hantera områden där förorenad mark och 
kulturmiljövärden sammanfaller finns olika faktorer att ta hänsyn till. 
I många fall saknas rutiner och kunskap hos tillsynsmyndigheten för det 
förorenade området gällande hur kulturmiljövärden ska skyddas på bästa 
sätt och det saknas ofta rutiner för att hantera föroreningar inom 
kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en vägledning för att 
underlätta arbetet med områden där föroreningar och kulturmiljövärden 
sammanfaller, och Ydre kommun har beretts tillfälle att svara på den remiss 
kring vägledningen som Länsstyrelsen i Jönköping tagit fram. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-08-24 
-Remiss - Vägledning om kulturmiljöer i förorenade områden 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 119 Dnr 2022/261 180 

Handlingsprogram enligt lag om skydd och olyckor för 
Mjölby och Boxholms kommun - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ydre kommun har inga synpunkter på förslaget till nytt handlingsprogram 
enligt Lag om skydd mot olyckor för Mjölby och Boxholms kommun. 

Sammanfattning 
Mjölby kommun har 2022-06-29 på remiss översänt förslag till 
handlingsprogram enligt Lag (2022:778) om skydd mot olyckor för Mjölby 
och Boxholms kommun. 

Yttrande i ärendet ska lämnas senast 2022-09-09. 

Räddningstjänsten i Ydre kommun har meddelat att man inte har några 
synpunkter på förslaget till nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot 
olyckor för Mjölby och Boxholms kommun. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Jonny Thuresson 2022-08-18 
-Remissmissiv från Mjölby kommun 2002-06-19 
-Förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Mjölby kommun 
Jonny Thuresson 
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§ 120 Dnr 2022/186 005 

Bredbandsstöd från Post och Telestyrelsen 2022 - 
information om ansökan 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet.  

Sammanfattning 
Redovisas ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad som lämnats in till 
Post och Telestyrelsen (PTS) den 22 augusti 2022.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2022 beslutades att  
Glenn Gustafsson, bredbandshandläggare, fick i uppdrag att utarbeta en 
ansökan om bredbandsstöd och att ansökan skulle godkännas av 
kommunchefen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Glenn Gustavsson 2022-08-16 
-Kostnadsberäkningar PTS-stöd 2022 
-Karta Ydre Sydost 
-Karta Ydre Väst 
-Redovisning av uppdrag på delegation 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Glenn Gustafsson 
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§ 121 Dnr 2022/243 109 

Livsmedelsberedskap i Ydre - motion från  
Olle Forsell (V) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning 
En motion har lämnats in från Vänsterpartiet genom Olle Forsell om 
livsmedelsberedskap i Ydre. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 § 66 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-08-18 
-Motion från Olle Forsell 2022-06-13 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 122 Dnr 2022/3 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Sammanfattning 
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F.1 av kommunstyrelsens ordförande om beviljat bidrag till SPF 
Seniorerna i Ydre till arrangemanget Levande torg på Plassen den 5 augusti 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A.1.1. av HR-strateg om tecknade av lokala kollektivavtal (LOK). 

Beslutsunderlag 
-Delegationsbeslut från Elisabet Hagström 2022-08-15 
-Delegationsbeslut från Göran Tranell 2022-08-19 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 123 Dnr 2022/1 000 

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

Sammanfattning 
1. Nytt gemensamt avtal gällande revisionstjänster mellan Ernst & Young 
Aktiebolag och Aneby, Eksjö, och Ydre kommun för tiden mellan  
2022-06-30--2024-06-29. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-08-25 
-Avtal om revisionstjänster 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 124 Dnr 2022/2 000 

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

Sammanfattning 
Elisabet Hagström 
2022-06-09 ITSAM Direktion Sammanträde 
2022-06-18 20-årsjubileum och invigning Naturum Sommen på Torpön 
2022-06-22 ITSAM extra direktionssammanträde 
2022-06-22 VÖKBY möte i Linköping, Workshop 
2022-06-29 Prisutdelning Riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 
2022-06-30--22 07-01 Lunch till lunch möte KSO-nätverksträff i Ödeshög 
2022-07-01 Möte Astrid Lindgrens hembygd 
2022-01-07 Sommenbygd Vätterstrand 
2022-08-12 Sportis Camp 
2022-08-23 ITSAM SmåNet styrelsemöte 
2022-08-24 Extra årsmöte Astrid Lindgrens Hembygd 
2022-08-25 SKR Prislappsmodellen, uppstart 
Anna-Lena Svensson 
2022-06-14 Styrelsemöte Ydrebostäder AB, Österbymo 
2022-06-17 Strategiskt samråd, Linköping 
2022-06-18 20-årsjubileum och invigning ny utställning, Naturum Sommen 
2022-06-22 ITSAM extra direktionssammanträde ITSAM, länk 
2022-06-29 Prisutdelning riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 

Håkan Thudén 
2022-06-18 20-årsjubileum och invigning av Naturum Sommen, Torpön 
2022-06-22 Möte med ordförande i Ydre Näringsliv, Österbymo 
2022-06-29 Prisutdelning riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 
2022-08-10 Besökt Sportis Camp i Asby 
2022-08-17 Möte med styrelsen i Ydre Näringsliv Österbymo 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
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Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 125 Dnr 2022/4 000 

Övriga frågor KS  2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Några övriga frågor finns inte att notera. 

Sammanfattning 
Några övriga frågor togs inte upp. 
 

Beslutsunderlag 
- 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 126 Dnr 2022/288 021 

Kollektivavtal för krigs-och beredskapstillstånd - 
ändring i avtal 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i lydelse från och med 
2022-07-01 antas enligt Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och 
Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner har med de fackliga parterna kommit 
överens om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-
avtalet). Ändringen innebär främst att Sobona från 1 juli 2022 blir part på 
avtalet samt att fackförbundet Brandmännens Riksförbund (BRF) omfattas 
av avtalet.  

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – kommunala 
företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda 
arbetsgivare som utgör kommun, region och kommunalförbund besluta att 
med anledning av träffat Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd 
lydelse från 2022-07-01 anta kollektivavtal för krigs- och 
beredskapstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-08-19 
Cirkulär 22:26 från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
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