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§ 23

Dnr 2022/20 040

Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2022 information inför budgetberedningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats i ärendet.
Sammanfattning
Ekonomichefen redovisar underlag för budget 2023-2026. En uppdaterad
preliminär årsredovisning för 2021 redovisas.
Beslutsunderlag
Befolkningsprognos från Statisticon
Beslutet skickas till
Akten
Jonas Arpzell
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§ 24

Dnr 2021/302 700

Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt
HVB Fyrbylund - revidering
Kommunstyrelsens beslut
1. Revidering av överenskommelsen om samverkansavtal gällande
gemensamt HVB godkänns enligt redovisat förslag.
Sammanfattning
Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och
Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till
barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta
barnen.
Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan
erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från
ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.
Målsättningen är också att utveckla en hållbar vårdkedja för barn som har
sammansatta behov. Genom närhet och gemensamt ansvar ökar
förutsättningarna för fungerande samplanering mellan den lokala
öppenvården i kommunerna och regionen. En ytterligare målsättning är att
tillvarata familjens egna resurser.
Verksamheten har nu varit igång i drygt ett år och i tidigare statusrapporter
och årsrapport för verksamheten 2020 finns redovisning av arbetet hittills.
I dessa rapporter beskrivs den utmanande uppstarten och behovet av
förlängd uppstart. I samband med att verksamheten varit igång ett år
gjordes en genomlysning av avtalet tillsammans med ansvariga chefer från
både regionen och kommunen. Genomlysningen resulterade i en
gemensam bild av att avtalet i det stora hela är bra men några justeringar
föreslås. Förslagen till justeringar i avtalet presenterades för HVB
Fyrbylunds styrgrupp i juni 2021. Styrgruppen beslutade då att lyfta
förslagen till justering vidare till LGVO via ansvarsområdet "Att växa upp".
Genomlysning av avtalet resulterade i följande fyra förslag på justering:
-Husets lämplighet - 7 ungdomar bedöms lämpligt i förhållande till lokalens
utformning. Det finns idag 8 boenderum för ungdomarna. Chef och
personal från BUP har behövt personalutrymme vilket medfört att
boenderum har omvandlats för att möta behovet.
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-Målgrupps behov - 7 ungdomar med denna problematik bedöms lämplig i
förhållande till personalbemanning.
-Mindre risk för smittoeffekter. Bättre med mindre enhet utifrån
ungdomars behov. Det är inte bra att sätta ihop för många ungdomar
tillsammans med allvarlig problematik.
-Det möjliggör att det också finns utrymme för förlängd utsluss, att ungdom
kan komma tillbaka och bo vid behov även under utslussfas.
När det gäller uppräkning föreslås att det införs en årlig justering av
uppräkning av den gemensamma budgeten enligt OPI och att motsvarande
justering av vårddygnspriset görs utifrån OPI årligen.
När det gäller kostnad för eftervård så regleras inte det i avtalet idag.
Utifrån att behovet ser olika ut för varje ungdom så föreslås att eftervård
planeras och läggs upp individuellt tillsammans med respektive kommun
och att ersättning för eftervård betalas utifrån bedömt behov, med en
ersättning på 500 kr per timma.
Justeringarna föreslås för att ge långsiktigt hållbara förutsättningar för
verksamheten.
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:
att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt
HVB i enlighet med redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-02-16
Skrivelse från Region Östergötland 2021-10-01
Beslutet skickas till
Akten
Region Östergötland
Camilla Tjäder
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§ 25

Dnr 2021/303 700

Avtal om läkarmedverkan kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunstyrelsens beslut
1. Revidering av avtal om läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård
godkänns enligt redovisat förslag.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god
hälsa och en vård på lika villkor. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att en
region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna
erbjudas god hälso- och sjukvård i kommunal vård och omsorg. Vidare
framgår att en region ska sluta avtal med kommunerna inom en region om
omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.
Avtalet är ett länsövergripande avtal för läkarmedverkan i kommunal
och sjukvård och kommer att ingås mellan Region Östergötland och de
tretton kommunerna i Östergötland. Utöver detta avtal ska lokala
överenskommelser och rutiner upprättas gemensamt. Under våren och
sommaren 2021 har uppföljning av avtalet skett.
Beskrivning av förslag till beslut:
Förslag till avtal har en tydligare koppling till Hälso- och sjukvårdslagen och
ett tydligare patientperspektiv. Uppföljningen har visat att avtalet inte är
känt i hela länet och i alla verksamheter. En del av de brister som påtalas
från företrädare från både kommunerna och regionen kan kopplas till
bristande kännedom om avtalet och de punkter som är kopplade till
respektive huvudmans ansvar. En implementering av avtalet bedöms bidra
till att kommunen och regionens ansvar blir mera känt och en ökad
följsamhet för de inblandade och att det i sin tur leder till att vissa av de
punkter som uppföljningen visat brister på kan förbättras.
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta: att revidera avtalet i
enlighet med redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-02-16
Skrivelse från Region Östergötland 2021-10-01
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Beslutet skickas till
Akten
Region Östergötland
Camilla Tjäder
Anna Carlbom
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§ 26

Dnr 2022/51 751

Alla barn i Östergötland – handlingsplan för Ydre
kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen för preventivt
arbetssätt barn och unga i Ydre kommun.
Sammanfattning
Ydre kommun deltog under 2021 i ett projekt via Länsstyrelsen gällande
preventiva insatser för barn och unga. Deltagare i projektet från kommunen
har varit representanter från socialförvaltningen, barn-och
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, även politiker
har varit representerade.
Fokus har varit att uppmärksamma och förstärka frisk- och hälsofaktorer
och att belysa strategier för att undvika riskfaktorer. Föreläsningar och
workshops har genomförts under hela året.
Kommunfullmäktige antog 2019 inriktningsmål för arbetet i Ydre kommun.
Dessa innebär bland annat att vi ska arbeta för att skapa trygghet för
kommuninvånarna, att vi ska erbjuda en modern vård och omsorg och att vi
ska arbeta för att ha motiverade och engagerade medarbetare och chefer.
I det projekt vi deltagit i med länsstyrelsen har det varit viktigt att vi haft en
bred representation från våra verksamheter. Styrgruppen som består av
kommunchef, skolchef, kultur-och bibliotekschef och socialchef har
uppfattat att det finns ett stort engagemang och många aktiviteter pågår
redan.
Målsättning med handlingsplanen
Att genom preventivt arbeta skapa trygga och goda levnadsvillkor för alla
barn och unga som bor och växer upp i Ydre kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-02-21
Handlingsplan för preventivt arbetssätt barn-och unga i Ydre kommun
Slutrapport för projektdeltagande
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Beslutet skickas till
Akten
Camilla Tjäder
Petra Sand
Charlotte Gremar Engdahl
Christine Åström

Justerandes sign

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

Kommunstyrelsen

§ 27

Dnr 2015/209 454

Före detta Brandsnäs såg - sanering, slutrapport
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats i ärendet.
Sammanfattning
Schaktstart för marksaneringen skedde i mitten av september 2020 och
slutfördes under våren 2021, med undantag av en mindre komplettering i
oktober 2021. Dioxin har varit den helt dominerande föroreningen i
Brandsnäs före detta sågverk och totalt beräknas cirka 69 g dioxin ha tagits
bort från verksamhetsområdet i och med utförd sanering.
Ett mål med saneringen var att minska människors genomsnittliga
exponering från jorden inom området och därmed oacceptabla hälsorisker.
Den beräknade genomsnittliga exponeringen av dioxin från kvarlämnade
halter på 0 till 1 m djup och en antagen bakgrundshalt på 2 ng/kg TS
(torrsubstans) i återfyllda massor, varierar mellan 4,8 - 9,1 % av TDI
(tolerabelt dagligt intag), vilket uppfyller målet om maximalt 10 %.
Beräkningarna har gjorts med konservativa värden och den verkliga
exponeringen är sannolikt lägre.
Inom två mindre delområden finns dioxinhalter över det så kallade
korttidsriktvärdet (1500 ng/kg TS) på mer än 1 m djup kvarlämnat på grund
av tekniska svårigheter med schakt i områden nära sjön och med ytligt
markvatten i utfyllnadsområdet. För dessa områden bör administrativa
åtgärder införas för att förhindra schakt eller om schakt krävs,
uppmärksamma på att anmälan och särskilda skyddsåtgärder krävs.
Miljökontoret håller på och utreder vilka administrativa åtgärder som kan
appliceras för att hantera detta. Huvudmannen SGU utreder vidare hur
sedimenten i viken vid det före detta. sågverket (Dustusviken) ska
behandlas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Oscar Lunnbäck 2022-02-08
Slutrapport sanering Brandsnäs före detta såg 2022-01-10
Presentation från Oscar Lunnbäck
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Beslutet skickas till
Akten
Oscar Lunnbäck
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§ 28

Dnr 2021/140 810

Avgiftsfri sommarsimskola 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen erbjuder avgiftsfri simskola för barn- och ungdomar upp till
18 års ålder som deltar i kommunens simskolor under sommaren 2022.
2. Kostnaden ryms inom befintlig budgetram.
Sammanfattning
Ydre kommun har haft avgiftsfri simskola de fyra senaste åren.
Från 2018 när kommunen införde avgiftsfri simskola har antalet elever ökat
i simskolan och bidragit till ökad simkunnighet, vattentrygghet, och
vattenvana. Sommarsimskolorna riktar sig även till de som har
sommarboende i kommunen. Ambitionen är att kunna ta emot alla barn
som vill delta i simskolan, men folkbokförda barn i Ydre prioriteras i första
hand. Förra året var det 125 barn som deltog i simskolan.
Personalen upplevde att det var för många barn, det blev långa dagar.
Ett maxantal på 100 barn är önskvärt.
Förra året fick man även säga nej till ett fåtal barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-10
Beslutet skickas till
Akten
Helena Eklöf
Nina Delavaux Hultgren
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§ 29

Dnr 2022/6 044

Ansökan om arrangemangsbidrag från Svanortens
bygdegårdsförening
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
Sammanfattning
Arrangemangsbidrag söks till en kväll med varierat musikutbud med
alltifrån storbandsjazz/blues, ballader och finstämt klassiskt till indiepop
och rock, med musiker från Ydre med omnejd (bland annat Sundet och
familjen Nordin). Om projektet blir lyckat finns det tankar inom föreningen
att göra det till ett årligt återkommande arrangemang.
Föreningens målsättning är att nå en bred publik av fast boende och
sommargäster med det primära syftet att erbjuda en kväll av lättsam
musikunderhållning och umgänge. Med det blandade musikutbudet av i
huvudsak lokala artister och inte minst ungdomar är förhoppningen
dessutom att vidga intresset för föreningen och dess verksamhet bland
allmänheten i området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 2022-02-14
Ansökan från Svanaortens Bygdegårdsförening
Beslutet skickas till
Akten
Helena Eklöf
Christine Åström
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§ 30

Dnr 2022/47 044

Ansökan om verksamhetsstöd 2022 från Ydre Ridklubb
Kommunstyrelsens beslut
1. Ydre Ridklubb beviljas ett verksamhetsstöd om 50 000 kronor för år 2022.
2. Medel anslås från verksamhet 302 00, anläggningsbidrag.
Sammanfattning
Ydre Ridklubb har sedan många år haft en lönebidragsanställning som
stallskötare. Kommunen har gett ett ekonomiskt bidrag till detta som
komplement till arbetsförmedlingens stöd. Efter föreningens arbete med
utveckling av verksamheten gjorde man sådana förändringar att
anställningen som stallskötare avvecklas. Istället förstärktes det med
ridlärarpersonal och förändringar i det ideella arbetet.
I samband med detta har föreningen hemställt att kommunens bidrag till
lönebidragsanställningen som stallskötare istället ges som ett stöd till
ridverksamheten och ridanläggningen.
Ydre ridklubb är en av de föreningar som kommunen ska skriva en särskild
överenskommelse med gällande deras anläggning. De avtalen ska vara klara
under hösten 2022, för att kunna gälla från och med 2023-01-01.
I avvaktan på att reglerna för del 2 i anläggningsbidraget – drift av anläggning
ska bli klara, beviljas ridklubben ett särskilt verksamhetsbidrag för år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-11
Ansökan från Malin krig 2022-01-31
Beslutet skickas till
Akten
Helena Eklöf
Ydre Ridklubb
Nina Delavaux Hultgren
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§ 31

Dnr 2022/50 044

Ansökan om investeringsbidrag från Ydre ridklubb
Kommunstyrelsens beslut
1. Ydre ridklubb beviljas investeringsbidrag på maximalt 20 000 kronor till
arbete och material för el- och rörarbeten till renovering av kök i
föreningens klubbhus. Bidraget som lämnas uppgår till högst 50 % av den
totala kostnaden som redovisas av föreningen.
2. Medel anslås från verksamhet 30700, investeringsbidrag.
Sammanfattning
Ydre ridklubb har inkommit med en ansökan om bidrag till arbete och
material för el- och rörarbeten till renovering av kök i föreningens klubbhus.
Ridklubben har fått bidrag till vitvaror från Kinda-Ydre sparbank.
Det mesta av arbetet kommer att ske ideellt, förutom de arbeten som
måste utföras av elektriker och rörmokare.
Under de sista fem åren har Ydre ridklubb beviljats totalt 45 000 kronor i
investeringsbidrag.
Bidragsberättigad förening kan beviljas bidrag för investering avseende
uppförande, ombyggnad eller underhåll av anläggning som ägs av förening
eller drivs av förening under ägandeliknande förhållanden.
Bidrag utgår inte till samma anläggning inom en tvåårsperiod.
Föreslås att Ydre Ridklubb beviljas ett bidrag på maximalt 20 000 kronor och
att det bidrag som lämnas uppgår till högst 50 % av den totala kostnaden
som redovisas av föreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-11
Ansökan från Ydre ridklubb 2022-02-09
Beslutet skickas till
Akten
Helena Eklöf
Ydre Ridklubb
Nina Delavaux Hultgren
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§ 32

Dnr 2022/55 003

Reglemente för partistöd - uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att uppföljning av Reglemente för partistöd genomförts.
Sammanfattning
Reglementet för partistöd antaget av kommunfullmäktige 2019-10-28,
KF § 69 ska enligt beslut följas upp. För närvarande finns inget behov av
ändringar i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-02-17
Reglemente för partistöd
Beslutet skickas till
Akten
Charlotte Gremar Engdahl
Nina Delavaux Hultgren
Centern
Moderaterna
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
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§ 33

Dnr 2019/145 109

Motion från Willy Ahlberg (S) om kulturpolitik i Ydre
kommun - svar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
1. Arbete med att främja kulturella möten och integration i en liten
kommun med begränsade resurser bygger till stor del på samverkan, dels
mellan kommunala verksamheter och dels mellan kommunala
verksamheter och föreningsliv. Flera initiativ har tagits sedan motionen
skrevs i början av 2019, dock har pandemin lett till att andra frågor behövt
prioriteras.
2. När det gäller samverkan kring kulturfrågor sker denna idag i befintliga
forum, exempelvis vid föreningsträffar och i kommunala nätverk. De
resurser som krävs för att tillsätta ett kulturpolitiskt råd står inte i
proportion till vinsterna med ett sådant, utan dessa frågor kan och bör
lyftas och synliggöras inom befintliga nätverk.
3. Motionen är härmed besvarad.
Sammanfattning
Willy Ahlberg lämnade 2019 in en motion med yrkande om att kommunen
ska tillsätta ett kulturpolitiskt råd bestående av politiker och personer som
representerar olika kulturella intresseområden samt att kommunen ska
stimulera och understödja kulturella möten bland annat genom att i
budgetarbetet prioritera biblioteket, kulturskolan och Ydre kulturcentrums
verksamhet.
Syftet med motionen är bland annat att främja integration och motverka
kulturellt utanförskap.
Beslutsunderlag
Motion från Willy Ahlberg (S) 2019-04-11
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 2022-02-14
Svar på motion KS 2019/145
Beslutet skickas till
Akten
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§ 34

Dnr 2022/3 002

Anmälan av delegationsbeslut 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras anmälan av delegationsbeslut enligt nedan.
Sammanfattning
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt C 4 av Jonas Arpzell 2022-02-25 om antagande av leverantör för
frukt, grönt och mejeri.
2. Delegationsbeslut fattat av enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt D. 7 av Charlotte Gremar Engdahl om förnyat lotteritillstånd till
Rydsnäs IF.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från Jonas Arpzell 2022-02-15
Delegationsbeslut från Charlotte Gremar Engdahl 2022-03-04
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2022/1 000

Anmälningar KS 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats i ärendet.
Sammanfattning
1. Redovisning av arrangemanget Solförmörkelse från Kulturcentrum,
Martin Öhman. Sex föreställningar spelades under två helger i december.
Totalt sågs föreställningen av cirka 300 personer. Publikantalet bedömdes
som något mindre på grund av den rådande pandemin.
2. Information från Arbetsmiljöverket 2022-02-17 om avslutat ärende.
De krav som ställdes vid ett inspektionsmeddelande från den 24 november
om att rätta till vissa brister i arbetsmiljön, vid inspektion av
förskoleverksamheterna i november 2020, bedöms nu vara uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-16
Redovisning Solförmörkelse från Martin Öhman 2022-02-15
Information från Arbetsmiljöverket 2022-02-17
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2022/2 000

Rapport från möten och konferenser 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats i ärendet.
Sammanfattning
Elisabet Hagström
2022-02-02 Östergötland tillsammans mot brott
2022-02-03 Kommuninvest
2022-02-03 ITSAM direktionen
2022-02-10 Nära vård
2022-02-15 Studiebesök i Malma gård på nya höns och äggproduktionen
2022-02-16 Folkhälsorådet
2022-02-17 Möte med arbetsgivarverket, uppföljning
2022-02-21 Näringslivsträff
2022-02-23 BRÅ
2022-02-23 Stiftelsen Sommen
2022-02-25 Regionalt forum för samhällsplanering
Anna-Lena Svensson
2022-02-03 Östergötlands integrationsråd (IR), digitalt
2022-02-03 Samverkansforum IR, digitalt
2022-02-03 Samråd vård och omsorg SVO, digitalt
2022-02-04 SVO fm, digitalt
2022-02-04 Strategiskt samråd, digitalt
2022-02-16 Folkhälsorådet, Österbymo, plus digitalt
2022-02-16 Pensionärsrådet, Österbymo
2022-02-21Näringslivsträff, Österbymo
2022-02-23 Lokalt Brå, Österbymo
2022-02-23 Styrelsemöte Stiftelsen Sommen, Österbymo, plus l digitalt
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 37

Dnr 2022/4 000

Övriga frågor kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett belopp på 300 000 kronor anslås för att förstärka kommunens
krisledningsorganisation. Medel anslås ur den allmänna finansieringen.
2. Uppdrag lämnas till kommunchefen att ta upp frågan om fritidsgårdens
lokalisering och utformning med ansvarig chef.
Sammanfattning
Följande övrig fråga har anmälts:
1. Fråga från styrelsen för Moderaterna i Ydre om förutsättningar för
flyktingmottagning från Ukraina lämnats in.
Kommunstyrelsen föreslår att medel om 300 000 anslås för att förstärka
kommunens krisledningsorganisation.
2. I samband kommunstyrelsens behandling av handlingsplanen för
förebyggande arbete, Alla barn i Östergötland aktualiseras frågan om
fritidtidsgården som snart ska startas upp. Synpunkter lämnas om att
fritidsgården bör lokaliseras avskilt från skolan och att ungdomarna själva
bör får vara med och utforma lokalerna redan från början.
Föreslås att uppdrag lämnas till kommunchefen att ta upp frågorna om
fritidsgårdens lokalisering och utformning med ansvarig chef.
Beslutsunderlag
Fråga från styrelsen för Moderaterna i Ydre genom Klas Pettersson
2022-03-04 om flyktingmottagning från Ukraina
Beslutet skickas till
Akten
Charlotte Gremar Engdahl
Nina Delavaux Hultgren
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