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Ledamöter 
 

Se särskild närvarolista 

Tjänstgörande ersättare 
 

Se särskild närvarolista 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista  

Justerare Louise Bergquist och Albin Ydrefelt 
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Paragrafer § 73-81 
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 Leif Johansson § 73-75                        Anders Andersson § 76-81  
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 Louise Bergquist                 Albin Ydrefelt 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-01 Datum då anslaget tas ned 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Österbymo 
 

Underskrift 
 
Monica Kastensson 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Leif Johansson (S), interimsordförande § 73-75 
Anders Andersson (C), ordförande § 76-81 
Anna-Lena Svensson (S) 
Klas Pettersson (M) 
Wilhelm Ydrestål (C) 
Simon Spaak (M) 
Willy Ahlberg (S) 
Nina Vissing (C) 
Louise Bergquist (M) 
Gunilla Klinth Armsköld (S) 
Linda Masman (KD) 
Lovisa Gunnarsson (M) 
Lena Gunnarsson (C) 
Albin Ydrefelt (V) 
Håkan Thudén (M) 
Gunnar Emanuelsson (C) 
Peter Bergquist (M) 
 

Ersättare Åke Engström (C) ersättare för Elisabet Hagström (C) 
 

Övriga närvarande Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef 
Nina Delavaux Hultgren, redovisningsekonom § 76 
Carl Rydberberg, ordförande kommunrevisionen § 76 
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Ärendelista 

 
 

§ 73 Godkännande av dagordning KS 2022/13 4 
§ 74 Val av kommunfullmäktiges valberedning 

2022-10-15 - 2026-10 14 
KS 2022/306 5 - 6 

§ 75 Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-
10-15 - 2026-10 14 

KS 2022/307 7 

§ 76 Tertialrapport 2 2022 KS 2022/195 8 - 9 
§ 77 Motion från Peter Bergquist (M), Simon 

Spaak (M), Henrik Isacsson (M), och Klas 
Pettersson (M) om en policy för 
borgensåtagande - svar 

KS 2021/357 10 - 11 

§ 78 Motion från Willy Ahlberg (S) och Fredrik Asp 
(S) om åtgärder för att förbättra 
trafiksituationen på Torggatan i Österbymo 

KS 2021/283 12 - 13 

§ 79 Ledamöternas interpellationer och frågor 
2022 

KS 2022/14 14 

§ 80 Motioner och medborgarförslag 2022 KS 2022/15 15 
§ 81 Allmänna valet 2022 - uppföljning KS 2022/22 16 
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§ 73 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 tillgängliga på biblioteket i Österbymo 
och i Hestra, i dagligvarubutikerna i Asby och Rydsnäs samt i Äppelmynta i 
Hestra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-10-17 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 74 Dnr 2022/306 110 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-15 - 
2026-10 14 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande personer utses till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14: 

Ordinarie ledamöter 
(M) Peter Bergquist 
(C) Anders Andersson 
(C) Johan Fälth 
(S) Fredrik Asp 
(KD) Linda Masman 
(SD) Claes Norrby 
(V) Albin Ydrefelt 

Ersättare 
(M) Simon Spaak 
(C) Susanne Gustafsson 
(C) Magnus Svensson 
(S) Gunilla Klinth Armsköld 
(KD) Peter Gustavsson 
(SD) Kunde inte utses 
(V) Tilda Friberg 

Ordförande 
Anders Andersson 

Vice ordförande 
Peter Bergquist 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14. 
Redovisas förslag från eftervalsmöten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-10-10 
Sammanställning av förslag från eftervalsmöten 2022-10-17 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Till respektive ledamot och ersättare 
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§ 75 Dnr 2022/307 110 

Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-10-15 - 
2026-10 14 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande personer utses till ledamöter i kommunfullmäktiges presidium 
för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14: 

Ordförande 
(C) Anders Andersson 

1:e vice ordförande 
(M) Simon Spaak 

2:e vice ordförande 
(S) Lars-Göran Svensson 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022-10-14--2026-10-14. 
Redovisas förslag till ledamöter i kommunfullmäktiges presidium.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-10-11 
Sammanställning av förslag från eftervalsmöte 2022-10-17 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Andersson 
Simon Spaak 
Lars-Göran Svensson 
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§ 76 Dnr 2022/195 042 

Tertialrapport 2 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Redovisningen av delårsrapport per 2022-08-31 godkänns. 

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

Sammanfattning 
Koncernen Ydre redovisar ett resultat på 19,4 mnkr för perioden fram till 
2022-08-31, vilket är en minskning med 4,9 mnkr mot samma period 
föregående år (2021-08-31). Helårsprognosen för koncernen för 2022 visar 
ett resultat på 0,5 mnkr. 

Motsvarande siffror för Ydre kommun är för perioden ett resultat på  
19,6 mnkr, vilket är en minskning med 2,8 mnkr mot samma period 
föregående år (2021-08-31). Helårsprognosen för kommunen visar ett 
resultat på 0,1 mnkr. Det svaga resultatet för kommunen beror till största 
delen på de ökade kostnaderna för placeringar inom socialtjänsten, men 
även på ökade priser på el, drivmedel och livsmedel samt ökning av 
räntekostnader.  

På grund av de ökade räntekostnaderna kommer kommunen att lösa in ett 
av sina lån under hösten. 

Koncernens finansiella ställning är fortfarande god. Koncernens 
prognostiserade soliditet inklusive pensionsskuld ligger på 23,7 procent 
vilket dock något sämre än föregående år då den var 24,1 procent  
(2021-12-31).  

Årets helårsprognos för investeringar ligger på 17,6 mnkr vilket ger en 
positiv avvikelse mot budget på 21,6 mnkr. Orsakerna till den positiva 
budgetavvikelsen är att exploateringen av bostadsområden inte kommit 
igång i den takt som man räknade med när budgeten lades, samt att den 
budget som är avsatt till investeringar inom vatten och avlopp inte kommer 
att förbrukas fullt ut. 

Särskilda uttalanden 

Carl Rydberg, ordförande i kommunrevisionen yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-10-03 § 127 
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Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux 2022-09-26 
Delårsrapport 2022-01-01--2022-08-31 
Presentation delårsrapport 2022-01-01--2022-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
Fastställd Granskningsrapport översiktlig granskning av Ydre kommuns 
delårsrapport 2022 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nina Delavaux Hultgren 
Jonas Arpzell 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 77 Dnr 2021/357 101 

Motion från Peter Bergquist (M), Simon Spaak (M), 
Henrik Isacsson (M), och Klas Pettersson (M) om en 
policy för borgensåtagande - svar 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Regler för Ydre kommuns borgensåtaganden framgår av den finanspolicy 
som antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 38. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Sammanfattning 
I avsnitt 8 i kommunens finanspolicy som antogs av kommunfullmäktige 
2019-06-17 § 38 regleras hur borgensåtaganden skall hanteras i Ydre 
kommunkoncern. 

Borgen punkt 8 
Kommunen har en restriktiv inställning till borgen. Borgen får endast 
lämnas av Ydre kommun. Borgen får avse lån för investering i byggnad 
och/eller mark eller för åtagande i avtal för utbyggnad av bredbandsnät 
samt hyra av lokal- eller arrendeavtal.  
Krav ska ställas på egen insats i respektive projekt. Fullgod säkerhet ska 
eftersträvas. I första hand ska inteckning i fastighet ges och i andra hand 
annan säkerhet som innebär att anläggningen eller rättigheten tillfaller 
kommunen om borgenstagaren inte infriar sina skyldigheter och 
kommunen tvingas uppfylla sitt borgensåtagande. Principen ska vara att 
kommunen ska vara beredd att driva verksamheten vidare i den mån den 
upphör under borgenstiden. 
Ansökan om borgen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
beslutar i varje nytt ärende.  
Borgenstagaren ska erlägga borgensavgift så att EU:s regler mot statsstöd 
upprätthålls. 
Borgenstagaren ska utan begäran för varje räkenskapsår lämna 
årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse samt resultat- och 
balansräkning. 
Borgenstagaren ska hålla fullvärdesförsäkring för investeringsobjektet 
under hela den tid som borgen ska gälla.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-10-03 § 130  
Motion Policy för borgensåtagande diarienummer 2021/357 
Finanspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 38 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jonas Arpzell 
Charlotte Gremar Engdahl

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-10-24 

 
  

 
Kommunfullmäktige   

 
Justerandes sign  

     

§ 78 Dnr 2021/283 109 

Motion från Willy Ahlberg (S) och Fredrik Asp (S) om 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Torggatan 
i Österbymo 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen avslås i sin helhet med följande motivering: 

Trafiksituationen bedöms utifrån trafikvolymen och gaturummets 
utformning inte vara sådan att en större åtgärd är motiverad, utöver de 
åtgärder som nedan listats och är under utförande. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har genom Willy Ahlberg (S) och Fredrik Asp (S) har 
2021-10-18 lämnat in en motion om trafiksituationen på Torggatan i 
Österbymo. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att bedöma 
behov av åtgärder. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att trafiksäkerheten överlag är god 
på Torggatan, då trafikvolymerna är låga. En trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
har genomförts i korsningen Ydregatan/Torggatan för att få ned 
hastigheten på trafik som svänger in höger från Ydregatan till Torggatan. 
Delar av Ydregatan har också fått minskad vägbredd förbi korsningen för att 
sänka hastigheten. En ficka för avlämning/hämtning vid 
vårdcentral/folktandvård kommer färdigställas inom kort. Parkeringens 
utformning på norra sidan av Torggatan kommer att ses över under hösten. 

Särskilda uttalanden 

Willy Ahlberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-10-03 § 130 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-09-20 
Motion från Socialdemokraterna i Ydre genom Willy Ahlberg och Fredrik 
Asp 2021-10-18 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Joakim Ekström 
Charlotte Gremar Engdahl
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§ 79 Dnr 2022/14 101 

Ledamöternas interpellationer och frågor 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att det inte lämnats in några interpellationer och frågor. 

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 till vilket den har ställts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-10-10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 80 Dnr 2022/15 101 

Motioner och medborgarförslag 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att det inte lämnats in några motioner eller medborgarförslag.  

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 2022-10-10 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 81 Dnr 2022/22 000 

Allmänna valet 2022 - uppföljning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunchefen redovisar valresultatet 2022, kostnader för genomförande 
av valet och den uppföljning som gjorts angående mottagning av 
förtidsröster. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av valresultat 2022, kostnader och uppföljning 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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