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§ 93

Dnr 2022/20 040

Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Ydre kommuns resultat ligger på 4 143 tkr, budgeterat resultat för perioden
är 2 150 tkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 1 994 tkr.
Helårsprognosen ligger på 10 007 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot
budget på 15 167 tkr, vilket är en förbättring med cirka 2 000 tkr sedan
april. Förbättringen har skett inom finansförvaltningen vilket beror på att
skatteprognosen har blivit bättre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-06-15
Månadsrapport per 2022-05-31
Beslutet skickas till
Akten
Nina Delavaux Hultgren
Jonas Arpzell

Justerandes sign

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-20

Kommunstyrelsen

§ 94

Dnr 2022/194 042

Tertialrapport 1 2022 - åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1. Alla tjänster som ska tillsättas/återbesättas ska prövas av kommunchef
tillsammans med HR-strateg.
2. Kommunchefen ska tillsammans med ansvarig chef och ekonom fastställa
de nyckeltal som ska redovisas vid varje månadsuppföljning.
Sammanfattning
Kommunchefen har efter redogjord tertialrapport fått uppdraget att
omgående sätta in åtgärder för att minska det prognostiserade
underskottet.
Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och
har givit kommunchefen i uppdrag att sätta in de åtgärder som krävs för att
minska de förmodade underskotten. Detta innebär att samtliga
budgetansvariga måste överväga vilka kostnader som kan undvikas under
innevarande år.
Helårsprognosen ligger på -12,0 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot
budget på 17,2 mnkr. Denna negativa avvikelse beror på:
-Placeringar av barn och unga samt kostnader för deras skolplatser.
-Nya placeringar inom LSS.
-Ökade personalkostnader utifrån extremt hög sjukfrånvaro i början av året
på grund av smitta inom äldreomsorgen.
-Bemanning med konsulter inom individ- och familjeomsorgen samt
bemanning med hyrsjuksköteskor under sommaren.
-Underskott inom avfall/renhållning på grund av otillräcklig taxa.
-Ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel som följd av händelserna
av kriget i Ukraina.
När det gäller kommunens investeringar ligger periodens utfall på 0,9 mnkr.
Helårsprognosen för investeringar ligger på 20,0 mnkr vilket ger en positiv
avvikelse mot budget på 19,1 mnkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl, 2022-06-10
Tertialrapport 1 för 2022
Beslutet skickas till
Akten
Charlotte Gremar Engdahl
Camilla Tjäder
Petra Sand
Jonas Arpzell
Nina Delavaux Hultgren
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§ 95

Dnr 2022/202 044

Ansökan om investeringsbidrag från Ydrefors
Samhällsförening
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett belopp på upp till 20 000 kronor anslås till Ydrefors Samhällsförening
för ombyggnation av ett altangolv vid Brosjögården.
2. Medel anslås från verksamhet 30700, investeringsbidrag.
Sammanfattning
Ydrefors Samhällsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till en
ombyggnad av ett altangolv vid Brosjögården. En kostnadsberäkning har
bifogats till ansökan. Beräknad kostnad är 40 400 kronor plus moms enligt
ansökan.
Ydrefors samhällsförening får ett lokalägande föreningsbidrag på 5 000
kronor/år från Ydre kommun. Föreningen har inte sökt bidrag från något
annat håll till den här åtgärden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-06-01
Ansökan från Ydrefors Samhällsförening 2022-05-05
Beslutet skickas till
Akten
Helena Eklöf
Christine Åström
Ydrefors Samhällsförening
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§ 96

Dnr 2022/228 044

Ansökan om arrangemangsbidrag från Ydre
kulturcentrum till musikalen The Producers
Kommunstyrelsens beslut
1. Ydre Kulturcentrum beviljas ett arrangemangsbidrag på 50 000 kronor till
uppsättningen av musikalen The Producers under hösten 2022.
2. Medel anslås från verksamhet 30600, arrangemangsbidrag.
Sammanfattning
Arrangemangsbidrag söks till musikalen The Producers som sätts upp under
hösten 2022 med 16 föreställningar och 4 inplanerade extra förställningar.
Musikalen är skriven av Mel Brooks och bygger på filmen
Det våras för Hitler. Det är en ensemble på totalt cirka 35-40 personer, från
Ydre (cirka 10 personer) Linköping, Tranås och Kinda kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 2022-06-02
Ansökan från Ydre kulturcentrum
Beslutet skickas till
Akten
Ydre Kulturcentrum
Christine Åström
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§ 97

Dnr 2022/222 811

Lidens badplats
Kommunstyrelsens beslut
1. Lidens badplats inrättas som ny kommunal badplats.
2. Nytt arrendeavtal tecknas med ägarna till fastigheten Kroksmåla 1:19 i
enlighet med framlagt förslag enligt vilket kommunen arrenderar Lidens
badplats. Avtalet gäller från 2022-07-01.
Sammanfattning
Lidens badplats vid sjön Västra Lägen är en av kommunens populäraste
badplatser. Idag står kommunen för viss infrastruktur, men det är inte en
kommunal badplats som uppfyller de krav kommunen ställer på en sådan.
Genom att göra detta till en kommunal badplats säkerställer kommunen
långsiktigt tillgänglighet till en bra badplats för allmänheten, höjer
säkerheten och får in badplatsen i kommunens kontrollprogram för
vattenkvalitet vid badplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-06-08
Utkast arrendeavtal daterat 2022-06-08
Beslutet skickas till
Akten
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Markägaren
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§ 98

Dnr 2021/14 212

Översiktsplan för Aneby kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisat yttrande godkänns.
Sammanfattning
Ydre kommun har beretts tillfälle att yttra sig om Aneby kommuns
översiktsplan som nu är ute på granskning.
Ydre kommun noterar att tidigare synpunkter på samrådsversionen har
hanterats i den nya versionen. Ydre kommun har därmed inget ytterligare
att erinra mot översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-06-10
Yttrande från Joakim Ekström 2022-06-10
Beslutet skickas till
Akten
Aneby kommun
Joakim Ekström

Justerandes sign

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-20

Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr 2022/213 212

Översiktsplan för Eksjö kommun - remiss
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisat yttrande godkänns.
Sammanfattning
Ydre kommun har beretts tillfälle att yttra sig om Eksjö kommuns
översiktsplan som nu är ute på samråd.
Utvecklingen i Eksjö kommun är viktig för Ydre kommun bland annat
utifrån;
-Pendling till/från Eksjö kommun, där Eksjö både utgör en viktig
arbetsmarknad och en kommun som man pendlar från för arbete inom Ydre
kommuns geografi.
-Höglandssjukhuset utgör närmsta sjukhus för Ydre kommun invånare.
-Samverkan kring gymnasieskola, där Ydre kommun har kring 30 elever i
Eksjö kommuns gymnasieskola.
-Gemensamt tillköp av trafik för busslinje 631.
-Gemensam kommungräns.
Med utgångspunkt utifrån detta anser Ydre kommun att våra
mellankommunala intressen bör lyftas i översiktsplanen, och även intressen
kopplade till Region Östergötland. Ydre kommun skulle gärna se en dialog
kring de mellankommunala intressena i den fortsatta processen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-06-10
Förslag till yttrande från Joakim Ekström 2022-06-10
Beslutet skickas till
Akten
Eksjö kommun
Joakim Ekström
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§ 100

Dnr 2022/186 005

Bredbandsstöd från Post och Telestyrelsen 2022 ansökan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om bredbandsstöd ska lämnas in till Post- och telestyrelsen
senast den 22 augusti 2022.
2. Glenn Gustafsson, bredbandshandläggare ges i uppdrag att utarbeta en
ansökan om bredbandsstöd. Ansökan ska godkännas av kommunchefen.
3. Ansökan och dess utbyggnadsprojekt ska utformas efter följande
riktlinjer och prioriteringar:
-Ansökan och utbyggnadsprojekt ska utformas så att de följer det regelverk
som PTS tagit fram och risken för diskvalificering undviks.
-Byggnader med permanenthushåll eller arbetsställe ska prioriteras före
andra byggnader. Uppgifter om vad som är permanenthushåll hämtas ur
PTS statistikuppgifter.
-Fritidshus kan inkluderas om de inte avsevärt missgynnar områdets
möjlighet att få stöd.
-Utbyggnadsprojekt ska utformas så att prioriterade byggnader fördelas
mellan projekten på ett sätt som är gynnsamt för ansökans möjlighet att få
stöd.
-Byggnader som i tidigare projekt fått erbjudande om anslutning till rimlig
kostnad ska i utformningen av utbyggnadsprojekten ha en lägre prioritering
än byggnader som tidigare inte fått erbjudande.
-Kommunala investeringar kan i ansökan fördelas mellan
utbyggnadsprojekten så att det eller de projekt som skapar möjlighet till
anslutning av flest byggnader med permanentboende och även många
byggnader totalt, i första hand ska få ta del av stöd om bara ett eller två
utbyggnadsprojekt tilldelas stöd.
Sammanfattning
Post och Telestyrelsen (PTS) har utlyst möjligheten att söka stöd för
bredbandsutbyggnad. Ansökan ska vara inlämnad senast den 22 augusti
2022. Utlysningsunderlagen tillkännagavs i början av maj och riktlinjer för
hur prioriteringar ska göras behöver tas fram. Hur stödet fungerar finns att
läsa om i bilagorna från PTS.
Ydre kommun kan göra en (1) ansökan om bredbandsstöd. Ansökan kan
innehålla flera utbyggnadsprojekt som prövas och ges stöd var för sig.
Grundförutsättningen är att de utbyggnadsprojekt som kan bygga fibernät
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för minst stöd per byggnad får ta del av stödet. Jämförelsetalet som
projekten konkurrerar med är lägst sökt stödbelopp per byggnad som
innehåller hushåll eller arbetsställe. Fritidshus kan inkluderas så länge
utbyggnadsprojektet även innehåller minst en byggnad som utgör ett
hushåll eller som definieras som ett arbetsställe.
PTS har tagit fram en byggnadsförteckning över de byggnader som man kan
söka stöd för. Bland dessa har ett antal byggnader blivit prioriterade efter
ett framtaget system. I Ydre kommun finns det 466 byggnader som kan ingå
i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt. Av dessa är 96 permanenthushåll
eller arbetsställe. 50 av de 96 är prioriterade byggnader.
Utbyggnadsprojekt som innehåller många prioriterade byggnader får en
fördel jämfört med andra utbyggnadsprojekt som innehåller färre eller inga
prioriterade byggnader.
Den sökande kan skapa sina egna utbyggnadsprojekt och själv göra
prioriteringar och skapa goda förutsättningar att få stöd genom att göra
egna investeringar. Man kan också dela upp utbyggnadsprojekten så att
antalet prioriterade byggnader maximeras i varje projekt. Genom att ta bort
kostsamma byggnader i ett utbyggnadsprojekt kan man också få en lägre
kostnad per byggnad.
Handlingar med detaljerade uppgifter om utbyggnadsprojekt, kostnader
och sökta stödbelopp bifogas inte eftersom det inte är lämpligt i
konkurrenshänseende att öppet presentera vilka stödbelopp som söks.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-06-02
Allmän information om PTS bredbandsstöd
PTS villkor för beviljat bredbandsstöd
Beslutet skickas till
Akten
Glenn Gustafsson
Charlotte Gremar Engdahl
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§ 101

Dnr 2022/209 701

Samråd vård och omsorg arbetsplan 2022-2023 - beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Samråd vård och omsorgs (SVO), arbetsplan 2022-2023 och årsberättelse
2021 godkänns.
Sammanfattning
Samråd vård och omsorg föreslår i skrivelse 2022-04-07 Region
Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och länets kommuner att
godkänna arbetsplan för 2022-2023 och årsberättelse 2021 för Samråd vård
och omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-06-02
Beslutsunderlag från Region Östergötland 2022-04-07
Beslutet skickas till
Akten
Region Östergötland
Camilla Tjäder
Anna-Lena Svensson
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§ 102

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 C.5 av Jonas Arpzell 2022-05-25 om att anta Gotahälsan AB som
leverantör för företagshälsovård under perioden 2022-06-01 – 2024-05-31.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från Jonas Arpzell 2022-05-25
Beslutet skickas till
Akten
Jonas Arpzell
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§ 103

Dnr 2022/1 000

Anmälningar KS 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats ärendet.
Sammanfattning
1. Protokoll från Länsstyrelsen 2022-05-12 från inspektion enligt
20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) i Ydre kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-06-02
-Protokoll från Länsstyrelsen 2022-05-12 från inspektion enligt
20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) i Ydre kommun
Beslutet skickas till
Akten
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§ 104

Dnr 2022/2 000

Rapport från möten och konferenser 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Noteras att information lämnats i ärendet.
Sammanfattning
Elisabet Hagström
2022-05-10 Årsmöte Svartån-Sommen vattenråd Linköping
2022-05-18 Boxholm II årsstämma i Malexander
2022-05-19 Invigning Navet nya fritidsgården
2022-05-25 Nära Vård
2022-05-30 Näringslivsträff i Asby
2022-05-30 Informationsträff i Tranås angående Gymnasieutredningen
2022-06-01 BRÅ, Österbymo
2022-06-01 Årsstämma Stiftelsen Sommen Torpöns färjeläge
2022-06-03 Inspirationsträff och innovationsdag med ITSAM i Linköping
2022-06-06 Nationaldagsfirande och utdelning av stipendium och flaggor på
Ydrekullen
2022-06-07 Firande av nationaldagen på Ydreskolan
2022-06-09 Skolavslutning i Hestra (Torpa Kyrka) och Österbymo. Tacktal
från kommunen
2022-06-10 Skolavslutning i Österbymo och Sunds kyrka
Anna-Lena Svensson
2022-05-11 Folkhälsoråd, Österbymo
2022-05-11 Pensionärsråd, Österbymo
2022-05-13 SVO Temakonferens - Uppföljning kring en tjänstelogisk
omställning, Linköping
2022-05-16 Verksamhetsdialog BoU, Asby/Hestra
2022-05-16 Föreningsträff, Hestra
2022-05-18 Stämma Rederiaktiebolaget Boxholm ll, Malexander
2022-05-19 Invigning fritidsgård, Österbymo
2022-05-30 Näringslivsträff, Asby
2022-06-01 BRÅ, Österbymo
2022-06-01 Stämma Stiftelsen Sommen, Färjeläget Torpön
2022-06-03 Forskningsfrukost - personcentrerad vård, SKR, webb
2022-06-03 Samråd vård och omsorg (SVO), Linköping
2022-06-10 Samverkansforum, Länsstyrelsen,via länk
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2022-06-10 Information från IVO angående tillsyn nationellt, länk

Håkan Thudén
2022-05-10 Årsmöte Svartån-Sommen vattenråd Linköping
2022-05-19 Invigning Navet nya fritidsgården
2022-05-30 Näringslivsträff i Asby
2022-05-30 Företagsbesök Brostorps Gårdsmejeri
2022-06-01 Årsstämma Stiftelsen Sommen Torpöns färjeläge
Beslutsunderlag
-Muntlig redovisning
Beslutet skickas till
Akten
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§ 105

Dnr 2022/4 000

Övriga frågor KS 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Några övriga frågor har inte lämnats in till dagens sammanträde.
Sammanfattning
Några övriga frågor har inte lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
Akten
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§ 106

Dnr 2022/123 044

Rederi Boxholm II - ansökan om bidrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett driftbidrag på 75 000 kronor lämnas till Rederiaktiebolaget Boxholm II
för 2022.
2. Medel anslås ur verksamhet 10205 kommunstyrelsens förfogande.
Notering
Kommunstyrelsen ser gärna att samråd sker om intressena kring Boxholm II
mellan kommunerna inför kommande år.
Sammanfattning
Rederiaktiebolaget Boxholm II har ansökt om driftbidrag för 2022. I ansökan
framgår att för 2020 och 2021 har verksamheten kraftigt påverkats av
pandemin.
Trots att verksamheten nu kommit igång med 65 planerade turer för 2022
har ett underskott om 180 000 kr budgeterats, samt att det kvarstår
förluster från pandemiåren om 56 000 kr.
Rederiaktiebolaget Boxholm II ansöker därför om stöd i samma nivå som
2021. Fördelning av driftbidraget utgår från kommunernas aktieinnehav av
A-aktier där Boxholm och Ydre har 250 aktier vardera och Tranås 500.
Kommunstyrelsen ser gärna att samråd sker om intressena kring Boxholm II
mellan kommunerna inför kommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-06-13
Ansökan daterad 2022-05-26
Beslutet skickas till
Akten
Rederiaktiebolaget Boxholm II
Tranås kommun
Boxholms kommun
Stiftelsen Sommen
Joakim Ekström
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§ 107

Dnr 2020/265 041

Budget för 2022-2025 - kompensation för löneökningar
revision 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Fördelas 2 095 tkr av totalt 4 381 tkr som kompensation för löneökningar
i lönerevisioner för de grupper som är klara, ej Vårdförbundet.
Sammanfattning
Där lönerevisionen är klar görs justering av rambudgeterna.
I tabellen nedan ses en sammanställning av lönerevisionen för förbund som
är klara. Kompensation för löneökningar för de som inte är klara ännu
kommer att ske när de förhandlingarna har blivit klara. Detta gäller även
eventuell löneökning för timanställda.
Löneökningar i tkr
Kommunledningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

2022
2023
april-dec jan-mars Totalt
448
149
597
844
282
1 126
803
268
1071
2 095
699
2 794

Syftet är att ge förbättrat budgetutfall och bättre överenstämmelse mellan
budget och utfall.
Finansiering tas ur avsatt pott för lönerevision på finansförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-06-09
Beräkningar från ekonomiavdelningen
Beslutet skickas till
Akten
Jonas Arpzell
Nina Delavaux Hultgren
Charlotte Gremar Engdahl
Camilla Tjäder
Petra Sand
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