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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Elisabet Hagström (C), ordförande 
Anna-Lena Svensson (S) 
Klas Pettersson (M) 
Gunnar Emanuelsson (C) 
Gunilla Klinth Armsköld (S) 
Nina Vissing (C) 
Håkan Thudén (M) 
 

Övriga närvarande Linda Masman (KD), insynsplats 
Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef 
Jonas Arpzell, ekonomichef 
Nina Delavaux Hultgren, redovisningsekonom § 149, 166 
Camilla Tjäder, socialchef § 150, 167 
Jarl Edlund, projektledare § 150 
Karin Karlsson, handläggare § 165 
Göran Tranell, HR-strateg § 151-152 
Ante Lundgren, planarkitekt § 153 
Joakim Ekström, samhällsbyggnadschef § 154-157, 165 
Jan Kindesjö, ekonom § 165 
Lovisa Andersson, kostchef § 165 
Jonny Thuresson, platschef räddningstjänsten § 165 
Oscar Lunnbäck, miljö- och hälsoskyddsinpektör § 165 
Petra Sand, skolchef § 166 
Anders Andersson, Ydrebostäder AB § 167 
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Ärendelista 

 
 

§ 149 Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2022 KS 2022/20 4 
§ 150 Strategi suicidprevention i Östergötland - 

handlingplan 
KS 2021/219 5 - 6 

§ 151 Medarbetarenkät 2022 - resultat KS 2022/376 7 - 8 
§ 152 Löneöversyn 2023 KS 2022/393 9 - 10 
§ 153 Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av 

Rydsnäs 1:24 - antagande 
KS 2019/168 11 - 12 

§ 154 Kontinuitetsplanering - information KS 2022/389 13 
§ 155 Reglemente för krisledningsnämnden KS 2022/396 14 
§ 156 Reglemente för myndighetsnämnden 

byggnation och miljö - revidering 
KS 2022/387 15 

§ 157 Reglemente för myndighetsnämnden 
socialtjänst och skola - revidering 

KS 2022/388 16 

§ 158 Begravningsombud 2023-2026 KS 2022/374 17 
§ 159 Sammanträdesdagar för 2023 KS 2022/330 18 
§ 160 Rapport om ej besvarade motioner och 

medborgarförslag 2022 
KS 2022/175 19 

§ 161 Anmälan av delegationsbeslut 2022 KS 2022/3 20 
§ 162 Anmälningar KS 2022 KS 2022/1 21 
§ 163 Rapport från möten och konferenser 2022 KS 2022/2 22 
§ 164 Övriga frågor KS  2022 KS 2022/4 23 
§ 165 Avgifter och Taxor för 2023 KS 2022/323 24 
§ 166 Budget 2023-2026 KS 2022/101 25 
§ 167 VD för Ydrebostäder AB - yttrande över 

anställning 
KS 2022/413 26 
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§ 149 Dnr 2022/20 040 

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

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

Sammanfattning 
Ydre kommuns resultat ligger på 18 996 tkr, budgeterat resultat för 
perioden är 4 300 tkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 14 696 
tkr. Helårsprognosen ligger på 3 613 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 1 547 tkr. Prognosen har förbättrats sedan delårsbokslutet i 
augusti då helårsprognosen låg på 150 tkr, detta ger en förbättring på 3 464 
tkr. Förbättringen har framförallt skett inom finansförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-11-14 
Månadsrapport per 2022-10-31 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nina Delavaux Hultgren 
Jonas Arpzell 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 150 Dnr 2021/219 750 

Strategi suicidprevention i Östergötland - 
handlingsplan 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Handlingsplan för suicidprevention godkänns. 

Sammanfattning 
Kort efter att kommunstyrelsen i Ydre fattade beslut om att anta regionens 
strategi och att en lokal handlingsplan ska utarbetas påbörjades arbetet 
från socialförvaltningens sida. En omvärldsbevakning har genomförts 
genom att kunskap har inhämtats från bland annat Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention 
(NASP), Rekommendation för suicidpreventiva insatser (Respi) och Suicide 
Zero den senare som är en ideell organisation som arbetar för att radikalt 
minska självmorden i Sverige. 

Representanter från socialförvaltningen har deltagit i kommunnätverket för 
suicidprevention inom Region Östergötland där inspiration har hämtats.  
En övergripande kommungrupp med representanter från socialförvaltning, 
barn- och utbildningsförvaltning och räddningstjänst hade ett inledande 
möte. Därefter har de skett mer fördjupande träffar med socialkontoret, 
resursteamet, Räddningstjänsten, ledningsgrupperna för socialförvaltning 
och barn och utbildningsförvaltning. 

Externa kontakter har genomförts genom telefon och webbmöten med 
polis och vårdcentral. 

Kontakt med frivilligorganisationer har påbörjats, där socialförvaltningens 
representant deltog med information och diskussion med PRO med cirka  
70 deltagare. Ytterligare kontakter kommer att ske med frivillig-
organisationer i själva genomförandet av handlingsplanen. Innehållet i 
möten har präglats av information om suicid och suicidprevention men 
framför allt att inventera sårbara grupper, vilka riktlinjer och rutiner som 
finns i bemötande av suicidnära personer och hur samverkan sker. 
Handlingsplanen har därefter tagits fram under ledning av socialchefen.  
Ett utkast av handlingsplan skickades ut på remiss under sommaren 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-10-07 
Förslag till handlingsplan 
Regional överenskommelse  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jarl Edlund 
Camilla Tjäder 
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§ 151 Dnr 2022/376 020 

Medarbetarenkät 2022 - resultat 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

2. En uppföljning av pågående åtgärder ska genomföras och redovisas i  
april 2023. 

Sammanfattning 
Medarbetarenkäten har två syften. Det ena är att följa upp Ydre kommuns 
inriktningsmål vad gäller Hållbart medarbetarengagemang, HME och det 
andra är att vara kommunens grundläggande psykosociala undersökning av 
arbetsmiljön. 

För att en rättvisande analys ska kunna ske krävs en god svarsfrekvens. Den 
totala svarsfrekvensen 2022 slutade på 77 %. Svarsfrekvensen för 2021 var 
76,3 % och 2020 79,8 %. 

Värdena för HME är vad gäller kommunvärdena högre i sju av nio 
parametrar. Värdet för motivation har ökat med 1,7 procentenhet. Värdet 
för ledarskap har ökat med 0,9 procentenhet och värdet för styrning har 
ökat med 0,9 procentenhet. 

Värdena i den psykosociala undersökningen var i nästan alla parametrar en 
förbättring. Några större förändringar är förbättringar inom introduktion, 
kunskap om tillvägagångsätt vid trakasserier och kränkningar, närmaste 
chef involverar och förklarar bakgrund till beslut som kan beröra enheten 
samt tydlighet vilket ansvar och vilka befogenheter medarbetare har. 

Variationer finns mellan förvaltningarna. 

Chefer i Ydre kommun har att arbeta vidare med resultaten och ta fram 
aktiviteter till förbättringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-10-17 
Rapporter på kommun- och förvaltningsnivå 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
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Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 152 Dnr 2022/393 020 

Löneöversyn 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet inför kommunstyrelsens 
kommande inriktningsbeslut vad gäller löneöversyn 2023.  

Sammanfattning 
Underlag inför kommunstyrelsens beslut inför den kommande 
löneöversynen finns genom kommunfullmäktiges budget gällande 
löneökningar, åtgärder från lönekartläggningar, centrala kommunala 
löneavtal, lönejämförelser med omvärlden med avseende främst att hänga 
med omvärldens löneutveckling och då inte minst att behålla medarbetare. 

Enligt Ydre kommuns process kommer kommunens ledningsgrupp bereda 
ärendet inför politiska beslutsprocessen. 

Inför löneöversyn 2023 finns på alla kommunala avtalsområden gällande 
kollektivavtal. Löneöversyn 2023 i kollektivavtalet med Kommunal 
innehåller inga summor utan här ska de centrala parterna bestämma dessa 
summor. I övrigt innehåller de centrala löneavtalen inga garanterade 
nivåer. 

Stora delar av den privata sektorn går i vår ut i avtalsrörelse. I den 
avtalsrörelsen kommer sannolikt det så kallade märket sättas. Ett märke 
som sannolikt har stor betydelse för vilka nivåer de centrala parterna 
kommer fram till vad gäller löneavtalet med Kommunal. 

Handlingsplanerna från lönekartläggningarna 2020 och 2021 innehåller 
aktiva åtgärder som innebär löneökningar. Handlingsplanen från 
lönekartläggning 2022 har varit upp i Centrala Samverkansgruppen. Den 
innehåller i jämförelse mot det handlingsplanerna från 2020 och 2021 
smärre aktiva åtgärder i avseende löneökning. 

Dialog om löneöversynsprocessen har hållits i den Centrala 
Samverkansgruppen (CSG). CSG är överens om att årets process har 
komplicerande inslag och att bedömningen är att kommunen kommer få en 
process där det inte är sannolikt att ny lön betalas ut med utbetalningen i 
april 2023 utan senare. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-11-03 
Kollektivavtal och beslutade handlingsplaner i lönekartläggning 2020 och 
2021. 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
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§ 153 Dnr 2019/168 214 

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 - 
antagande 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 antas i enlighet med 
5 kap. 27-32 §§ Plan och bygglagen. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och 
småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och 
utveckla de naturvärden som finns inom detaljplanen i enlighet med 
kommunens översiktsplan 2013. 

Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig camping med servicehus, 
reception, samt förrådsbyggnader. Campingen möjliggör för ett 
iordningsställande av sammantaget ca 70 uthyrningsplatser fördelat på 
stugor, tältplatser och husvagns- och husbilsuppställningsplatser. Förslaget 
föreslår även två badplatser med möjlighet att bygga omklädningsrum och 
bastu. Planen innehåller också yta för den småbåtshamn som finns inom 
planområdet idag samt en parkeringsyta. 

Ett samrådsmöte anordnades i restaurang Ryzätra den 10 januari 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 att anta detaljplanen. 
Länsstyrelsen Östergötland beslutade 2017-07-03 att inte överpröva 
detaljplanen. 

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen där domstolen 
upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen på grund av att 
domstolen gjorde bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
behövdes göras.  

Granskning nr 2 pågick mellan 6 april – 7 maj 2021. Under granskningen 
inkom 4 yttranden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ante Lundgren 2022-05-16 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
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Samrådsredogörelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 154 Dnr 2022/389 169 

Kontinuitetsplanering - information 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information har lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Kontinuitetshanteringsplaner utgör den process som säkerställer att 
organisationen kan driva den kritiska verksamheten på en tolererbar nivå  
oavsett vilka störningar som inträffar. Med anledning av risk för 
eleffektbrist har det under vintern 2022/2023 har det aktualiserats att se 
över kommunens planer för kontinuitetshantering.  
Arbetet delas upp i två delar. Ett första arbete med att stärka förmågan att 
hantera eleffektbrist sker inför vintern. Ett mer omfattande jobb som 
inkluderar risk och sårbarhetsanalys görs under våren 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-11-10 
Presentation daterad 2022-11-10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 155 Dnr 2022/396 003 

Reglemente för krisledningsnämnden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Reglemente för krisledningsnämnden fastställs. 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH ska alla 
kommuner och regioner ha en nämnd, en krisledningsnämnd som ansvarar 
för de uppgifter som åläggs kommuner och regioner.  
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt reglementet för 
kommunstyrelsen i Ydre kommun, 11 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-11-08 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Ydre kommun 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 156 Dnr 2022/387 003 

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

Sammanfattning 
Bakgrunden är att myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM) tar 
över handläggning och tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel från 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola. Har tidigare tagit över tillsyn 
gällande försäljning av tobak. Motsvarande ändring kommer ske i 
reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och skola (MSS).  

Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
byggnation och miljö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden byggnation och 
miljö 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 157 Dnr 2022/388 003 

Reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och 
skola - revidering 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar  
1. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och skola 
fastställs. 

Sammanfattning 
Bakgrunden är att myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM) tar 
över handläggning och tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel från 
myndighetsnämnden socialtjänst och skola. Har tidigare tagit över tillsyn  
gällande försäljning av tobak. Motsvarande ändring kommer ske i 
reglemente för myndighetsnämnden byggnation och miljö. 

Redovisas förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
socialtjänst och skola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Förslag till reviderat reglemente för myndighetsnämnden socialtjänst och 
skola 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 158 Dnr 2022/374 102 

Begravningsombud 2023-2026 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ydre kommun föreslår att Bror-Tommy Sturk fortsätter att vara 
begravningsombud i Ydre kommun mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen 
(1990:1147), förordna begravningsombud för tidsperioden den 1 januari 
2023 och 31 december 2026. Länsstyrelsen översänder härmed remiss till 
samtliga kommuner i Östergötlands län avseende förslag på lämpliga 
personer att förordnas som begravningsombud.  
Länsstyrelsen ska enligt begravningsförordningen även ge andra 
trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är 
verksamma inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer 
för uppdraget som begravningsombud.  
Sista svarsdag är den 18 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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§ 159 Dnr 2022/330 101 

Sammanträdesdagar för 2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Sammanträdesdagar 2023 för presidiemöten, kommunstyrelsens 
presidieberedning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställs. 

Sammanfattning 
Redovisas nytt förslag till sammanträdesdagar 2023 daterat 2022-11-08 för 
presidiemöten, kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige efter att ärendet återemitterats från 
kommunstyrelsen 2022-10-31 för att bättre anpassa kommunstyrelsens 
sammanträdesdatum till partigruppsmöten och aktuella månadsrapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-08 
Förslag till sammanträdesdatum daterat 2022-11-08 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 160 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 färdigt 
och besvarats.  
Det finns en motion där det är mer än ett år sedan den kom in. Motionen 
kom in 2021-04-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-11-04 
Rapport ej besvarade motioner 2022-11-10 
Rapport ej besvarade medborgarförslag 2022-11- 10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 161 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 D.7 av Charlotte Gremar Engdahl om lotteriredovisningar från 
Rydsnäs IF och Veteranmotorklubben Ydre. 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt C.4 av Jonas Arpzell om antagande av leverantör av arbetskläder. 

3. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt C.3 av Jonas Arpzell om antagande av leverantör för leasing av 
personbilar. 

4. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A.5.5 av Liselott Gullstrand om anställning av förskollärare från och 
med 2022-11-01. 

5.  Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A.5.5 av Liselott Gullstrand om anställning av outbildad förskollärare 
visstidsanställning mellan 2022-08-01—2022-12-31. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från Charlotte Gremar Engdahl 2022-11-09 
Delegationsbeslut från Jonas Arpzell 2022-10-18 
Delegationsbeslut från Liselott Gullstrand 2022-11-01 

 

Beslutet skickas till 
Akten 

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-11-21 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 162 Dnr 2022/1 000 

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

Sammanfattning 
1. Östergötlands arkivförbund, Ydre kommun och Ydres föreningar ordnade 
Arkivens dag den 12 november med visning av Ydre lokalhistoriska arkiv 
YLA, och kommunarkivet. Föreläsare var Leif Mörkfors som arbetar med  
TV-programmen ”Vem tror du att du är?” och ”Det sitter i väggarna”. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till arkivens dag 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 163 Dnr 2022/2 000 

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

Sammanfattning 
Anna-Lena Svensson 
2022-10-24 Arkivtillsyn bolag inom Ydre kommun, länk 
2022-10-26 Dialogmöte IVO efter granskning, nationell översyn, länk 
2022-10-27 Föreningsmöte, Österbymo 
2022-11-04 Forskningsfrukost Intensiv hemrehabilitering, länk 
2022-11-07 Föreningsträff Sunds kyrkbys byalag, Österbymo 
2022-11-09 Träff med representant Torpöns Färjeläge, Österbymo 
2022-11-10 Hestra Samhällsförening, Hestra 
2022-11-11 Förbundsfullmäktigemöte Sydarkivera, länk 

Håkan Thudén 
2022-10-26 Näringslivsmöte Ydre Näringsliv, Rydsnäs 
2022-11-02 Dialogmöte Färdtjänst-kollektivtrafik och skolskjuts, Österbymo 
2022-11-02 UEX-möte, Österbymo 
2022-11-10 Gymnasiesamverkan, Tranås 
2022-11-10 VÖKBY/ITSAM Nya samarbetsformer, Boxholm 
2022-11-14 Företagsbesök, Forsnäs Form och Norra Vi Skog 

Beslutsunderlag 
-Muntlig redovisning 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 164 Dnr 2022/4 000 

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

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-31 ställdes en fråga om 
lotteritillstånd. 
Svar: Kommunen ska ha tillsyn över de lotterier som man har registrerat 
och kommunen ska utse en kontrollant för varje registreringslotteri.  
Kommunchefen har på delegation beslutanderätt att utse 
lotterikontrollanter. I Ydre har vi två lotterikontrollanter utsedda: 
Carl-Gustav Thorebring och Ellinor Fredriksson. 
 
Kontrollantens uppdrag: 
-kontrollanten ska kontrollera att lotteriet bedrivs enligt registrering och 
eventuella meddelade villkor 
-kontrollanten ska hålla sig informerad om bestämmelser i spellagen och 
andra aktuella lagar för att kunna ge råd till föreningen 
-det krävs ordning, noggrannhet och kunnande som kontrollant 

Beslutsunderlag 
-Muntlig redovisning av Charlotte Gremar Engdahl 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 165 Dnr 2022/323 000 

Avgifter och Taxor för 2023 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslut 
1. Budgetberedningen överlämnar förslag till avgifter och taxor för 2023 till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Redovisas förslag till avgifter och taxor för 2023. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avgifter för 2023 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 166 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslut 
1. Låneramen för 2023 fastställs till 100 mnkr. 

2. Verksamhetsplanen för 2023-2026 fastställs. 

3. Mål för finansiellt resultat minskas till 1 % av skatter och bidrag för 
budgetåret 2023. 

4. Förslag till regler för bedömning av måluppfyllnad av antagna mål antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige skall årsvis fastställa den låneram som kan utnyttjas 
utan nya beslut. Vid årsskiftet beräknas Ydre kommun ha en låneskuld på 
51 mnkr. I samband med att en del investeringar som försenats slutförs kan 
behov av nya lån uppkomma. 

I arbetet med verksamhetsplan för 2023-2026 har ny statsbudget och 
uppdaterad skatteprognos inväntats. Budgetberedningen har 2022-11-21 
enats kring ett omarbetat förslag till budget jämfört med det förslag som 
beslutades om i juni 2022.  

I det pressade ekonomiska läge som kommunen är i så föreslås en tillfällig 
sänkning av resultatmålet ned till 1 % av skatter och bidrag för 2023. 

I samband med kritik från revisionen har ett förslag till regler för bedömning 
av måluppfyllnad av kommunfullmäktiges antagna mål tagits fram. 

Beslutsunderlag 
-Presentation budget 2023-2026 – vad har hänt sedan budgeten togs i juni? 
-Verksamhetsplan 2023-2026 daterad 2022-11-23 
-Regler för bedömning av måluppfyllnad 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 167 Dnr 2022/413 001 

VD för Ydrebostäder AB - yttrande över anställning 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot anställning av 
ny VD för Ydrebostäder AB. 

Sammanfattning 
Enligt ägardirektiv för Ydrebostäder AB ska anställning av VD liksom 
villkoren för anställningen underställas kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ordföranden för Ydrebostäder AB redogör för förslag till anställning av ny 
VD och anställningsvillkor. 

Beslutsunderlag 
-Muntlig redovisning av Anders Andersson 
-Ägardirektiv för Ydrebostäder AB 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ydrebostäder AB 
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