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§ 39 Dnr 2022/70 041 

Årsredovisning för Ydrebostäder 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats om förslag till årsredovisning för 
Ydrebostäder AB för år 2021. 

Sammanfattning 
Redovisas årsredovisning för Ydebostäder AB för år 2021. Årets resultat 
visar på ett underskott på 635 698 kronor. 
Ydrebostäder AB har sin årsstämma den 19 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Pär Hellman 2022-03-23 
Förslag till årsredovisning för Ydrebostäder AB för år 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 40 Dnr 2022/114 041 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM år 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats om förslag till årsredovisning för år 2021 
för kommunalförbundet ITSAM. 

Sammanfattning 
Redovisas årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2021. 
Årsredovisningen visar på ett resultat på 2 729 000 på kronor för 2021. 
Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM fastställde årsredovisningen vid 
sammanträdet den 31 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2021-03-23 
Förslag till årsredovisning för Kommunalförbundet ITSAM för år 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 41 Dnr 2022/72 041 

Årsredovisning för SmåNet Aktiebolag för år 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats om förslag till årsredovisning för SmåNet 
Aktiebolag för 2021. 

Sammanfattning 
Redovisas årsredovisning för SmåNet Aktiebolag för år 2021. 
Årsredovisningen visar på ett resultat på 3 164 262 kronor för år 2021. 
SmåNet har bolagsstämma den 28 april 2022 då årsredovisningen fastställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-03-23 
Förslag till årsredovisning för SmåNet Aktiebolag för 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 42 Dnr 2022/69 041 

Årsredovisning för Ydre kommun 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisat förslag till årsredovisning för Ydre kommun och Ydre 
kommunkoncern för 2021 daterad 2022-03-21 godkänns. 

2. Årsredovisningen för Ydre kommun och Ydre kommunkoncern för 2021 
daterad 2022-03-21 överlämnas till revisorerna för granskning. 

Sammanfattning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 11,8 mnkr (7,0 mnkr 2020). I 
kommunkoncernen ingår förutom kommunen också Ydrebostäder AB 
(100%) och Smånet AB (25%). Koncernens finansiella ställning är 
förhållandevis stabil. Soliditeten uppgår till 33,6% (29,9% 2020). Soliditeten 
inklusive pensionsskuld ligger på 16,8% (13,1% 2020). Under året har endast 
mindre investeringar färdigställts vilket har medfört att inga nya lån har 
behövts. 

Ydre kommuns resultat uppgår till  11,6 mnkr (6,8 mnkr 2020) vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på 6,7 mnkr. Kommunens soliditet uppgår till 45,5% 
(44,0% 2020) och soliditeten inklusive pensionsskuld ligger på 24,1% (20,9% 
2020). 

Under året har kommunen investerat 13,4 mnkr (11,1 mnkr 2020). De 
största investeringarna under året är inköp av mark för exploatering av 
Bianäset, inköp av en ny brandbil och rastplatsen i Österbymo. I slutet av 
året fick kommunen besked från Post- och telestyrelsen om delfinansiering 
av bredbandsprojektet Österbymo-Svinhult som kommer att påbörjas 
under 2022. 

Under året har kommunens minskat med 31 invånare och var vid årsskiftet    
3 695 invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nina Delavaux Hultgren 2022-03-24 
Förslag till årsredovisning för Ydre kommun daterad 2022-03-21 
Presentation från Nina Delavaux Hultgren 
 

Beslutet skickas till 
Akten
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§ 43 Dnr 2022/109 040 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd  
Försäkrings AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(organisationsnummer 516406-0294) godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ydre kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 
vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-03-17 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 44 Dnr 2022/44 759 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 
2022:1) - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ydre kommun ställer sig bakom de förslag som redovisats i utredningen. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har på remiss översänt utredningen Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1). Ydre kommun har 
utpekats som remissinstans. Svar ska ha inkommit till departementet senast 
den 2 maj 2022. 
Utredningen har haft i uppdrag att se över regelverket för utredningar mot 
barn som misstänks för brott, i syfte att förbättra detta regelverk och 
säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i 
sådana utredningar. 

Regelverket kring barn som misstänks för brott innefattar en rad olika 
delfrågor. I uppdraget har ingått att ta ställning till om bestämmelserna om 
förhör med barn under 18 år som misstänks för brott är ändamålsenliga och 
att utreda behovet av en ökad närvaro av företrädare för socialtjänsten vid 
inledande förhör med sådana barn. Utredningen har också haft till uppgift 
att ta ställning till om gällande bestämmelser om socialnämndens yttranden 
om unga lagöverträdare är ändamålsenligt utformade och att, vid behov, 
föreslå åtgärder för att säkerställa att yttrandena håller hög kvalitet. 
Dessutom har uppdraget omfattat frågan om gällande bestämmelser 
angående rätten för ett barn som misstänks för brott att ha insyn i 
utredningen och att ta del av utredningsmaterialet behöver förtydligas i 
något avseende. Det har också ingått i uppdraget att ta ställning till om det 
bör vara möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när en § 
31-utredning inleds. Vi har vidare tagit ställning till hur samverkan mellan 
olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller barn som misstänks för 
brott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-03-30 
Remissmissiv från Justitiedepartementet 2022-01-31 
Utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott  
(SOU 2022:1)  
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Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla Tjäder  
Justiedepartementet 
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§ 45 Dnr 2022/84 700 

Patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisad patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen för 2021 
godkänns.  

Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen för 2021 redovisas av 
medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, Emelie Ottosson.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 2022-03-30 
Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla Tjäder 
Emelie Ottosson 
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§ 46 Dnr 2022/53 000 

Folkhälsostrategi för Östergötland - remiss 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ydre kommun ställer sig bakom redovisat förslag till Folkhälsostrategi för 
Östergötland 2023-2025, med beaktande av de synpunkter som lämnas vid 
Folkhälsorådets sammanträde. 

Sammanfattning 
Region Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i 
Östergötland och representanter för civilsamhället tagit fram en 
folkhälsostrategi för Östergötland. Syftet med folkhälsostrategin är att 
stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det 
nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Den ska ge vägledning för kommande 
insatser för att uppnå detta folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar 
utveckling. 

Region Östergötland önskar svar på remissen senast 10 maj 2022. 

Följande frågor ska beaktas i svaret: 

-Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

-Fångar urvalet av prioriterade områden de utmaningar som är viktigast för 
gemensamma insatser framåt? 

-Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur 
kan er organisation bidra? 

Folkhälsorådet kommer att behandla förslaget till Folkhälsostrategin vid sitt 
nästa sammanträde den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-03-29 
Remissmissiv från Region Östergötland 2022-02-17 
Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Liselott Nordek 
Charlotte Gremar Engdahl 
Region Östergötland 
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§ 47 Dnr 2022/93 624 

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska 
insats i Ydre kommun 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisat förslag till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska del i Ydre kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse med beskrivning hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under året. 

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan, medicinska delen 
för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Petra Sand 2022-03-18 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Petra Sand 
Liselott Nordek 
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§ 48 Dnr 2022/121 600 

Kränkande behandling 2022, barn- och utbildning - 
rapportering 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska 
vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De 
måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar i samband 
med verksamheten.  
Alla som får kännedom av att något barn eller elev känner sig kränkt ska 
skyndat göra en anmälan till huvudman. Därefter ska utredning påbörjas 
skyndsam, det innebär att ingen bedömning ska göras innan anmälan 
skickas in. 
Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan och skolan. För 
huvudmannen och personalen finns det ett förbud mot att utsätta ett barn 
eller en elev för kränkande behandling. 
En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling i samband med förskolans eller skolans 
verksamhet är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är 
sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Om utredningen 
konstaterar kränkande behandling måste huvudmannen vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
Kommunen är huvudman för kommunala skolor och Huvudmannen ska 
också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Det är därför 
det är viktigt att huvudman får ta del av nuläget i verksamheterna och att 
det sker med systematik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Petra Sand 2022-03-24 
Rapportering statistik kränkande behandling 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Petra Sand 
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§ 49 Dnr 2022/116 867 

Kulturstipendium 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kulturstipendium för 2022 tilldelas Svante Sigurdsson, Björn Nordin och 
Charlotte Nordin med följande motivering: 

”Ydre Kulturskola med Svante Sigurdsson, Björn Nordin och Charlotte 
Nordin i spetsen levererar år efter år med ett fantastiskt engagemang 
spännande temakonserter och ger bygdens unga möjlighet att utvecklas när 
de får uppträda inför publik. Genom ledarnas starka drivkraft ges barnen 
möjlighet till eget skapande och möten med kultur i sin vardag”. 

Sammanfattning 

Ydre kommuns kulturstipendium avser att vara kommunens erkänsla till 
personer, föreningar eller grupper som utfört en kulturell gärning till gagn 
för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till den/de som utfört förtjänstfull 
insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller 
folkbildning, till den/de som gjort en betydande humanitär insats, 
till den/de som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av 
särskild belöning, som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskilda 
förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden.  
 
Stipendiet kan tilldelas förtjänt person, förening eller grupp oavsett var 
personen, föreningen eller gruppen verkat eller bor. Företräde ska dock 
givas den/de vars verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller 
som personligen har särskild anknytning till Ydre. Förslag till stipendiat eller 
ansökan om stipendiat kan ingivas till Ydre kommun av enskild person eller 
av organisation och då vara åtföljd av särskild motivering. Kommunstyrelsen 
kan också nominera kandidater.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 2022-03-22 
Inkomna nomineringsförslag 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Christine Åström 
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§ 50 Dnr 2022/117 805 

Stipendium för berömvärd gärning 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Stipendium för berömvärd gärning för 2022 tilldelas Åke Johansson med 
följande motivering: 

”Åke guidar kunnigt såväl apotekets kunder som biobesökarna på Ydre 
Kulturcentrum med samma lugn, ödmjukhet och medkänsla. Åke värnar om 
både kropp och själ, hans hjälpsamhet och förmåga att se alla människor 
gör honom till en betydelsefull och samhällsbärande person i Ydre.” 

Sammanfattning 
Ydre kommuns stipendium avser att vara kommunens erkänsla till 
personer, föreningar eller grupper som utfört en gärning till gagn för Ydre 
kommun. Stipendiet kan utdelas till; 
Den/de som utfört förtjänstfull insats inom litteratur, konst, musik, teater, 
film, foto, design, formgivning, journalistik, folkbildning eller utfört annan 
kulturell gärning som är värd att uppmärksammas. Stipendiet kan också 
delas ut som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskild fallenhet för 
att kunna utvecklas vidare inom ovan uppräknade områden. 
Den/de som gjort betydande humanitär insats som förtjänar att lyftas fram. 
Den/de som inom föreningslivet utfört en gedigen insats inom barn- och 
ungdomsverksamheten i Ydre kommun. 
Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendiet kan lämnas av enskild 
person eller av förening/organisation och ska följas av en motivering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 2022-03-22 
Inkomna nomineringsförslag 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Christine Åström 
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§ 51 Dnr 2022/120 800 

Ansökan om flagga 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Flaggor tilldelas de personer som inkommit med ansökan om flagga.  

Sammanfattning 
På Nationaldagen den 6 juni delar Ydre Kommun ut flaggor i samband med 
nationaldagsfirandet. Enskild person, förening eller organisation som vill ha 
flagga som gåva ska ansöka om detta senast den 1 april. 

Tre ansökningar om flagga har inkommit från privatpersoner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Christine Åström 
Inkomna ansökningar 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Christine Åström 
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§ 52 Dnr 2022/115 805 

Stipendium för ledarinsatser 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Stipendium för ledarinsatser för 2022 tilldelas Isabelle Johansson med 
följande motivering: 

“Isabelle har alla viktiga ledaregenskaper –  hon är positiv, inlyssnande, 
initiativrik och jobbar för att utveckla Ydre Ridklubbs verksamhet i nya 
riktningar. Genom hennes engagemang och idérikedom skapas glädje och 
gemenskap i stallet vilket leder till fler medlemmar och stärkta ledare i 
klubben. 

Sammanfattning 
Stipendiet avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller 
grupp som utfört en gedigen ledarinsats till gagn för barn- och 
ungdomsverksamheten i Ydre kommun.  
Den verksamhet som belönas skall kännetecknas av hög kvalité, mångårigt 
engagemang och påvisbara resultat. 
Stipendiet kan endast tilldelas person, förening eller grupp vars verksamhet 
har varit eller är förlagd inom Ydre kommun. 
Förslag till stipendiat kan ingivas till Ydre kommun av enskild person, 
förening eller organisation och bör alltid följas av särskild motivering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-03 
Inkomna nomineringsförslag- 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Helena Eklöf 
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§ 53 Dnr 2022/108 400 

Solcellsanläggning Grevekulla 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisat förslag till samrådsyttrande enligt miljöbalken för 
solcellsanläggning i Grevekulla godkänns. 

Sammanfattning 
Ydre kommun har beretts tillfälle att yttra sig över det samrådsunderlag som 
har tagits fram för Grevekulla solcellspark, för samråd enligt miljöbalken. 
Parken ligger i anslutning till pågående vindkrafts anläggning i Grevekulla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Joakim Ekström 2022-03-24 
Samrådsunderlag 
Yttrande 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
European Sverige AB
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§ 54 Dnr 2022/39 101 

Partistöd 2022 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Partistöd utbetalas till Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Ydre Moderater, Miljöpartiet och Centerpartiet 
enligt gällande riktlinjer.  

Sammanfattning 

Bestämmelser om partistöd finns i kommunallagen. Kommunfullmäktige i 
Ydre har antagit ett reglemente för kommunalt partistöd 2019-10-28 § 69. 
Enligt kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Partistödet består av ett grundstöd på 
5 000 kronor/år. Mandatstödet utgör ett belopp på 6 000 kronor/år och per  
besatt mandat. 
Ansökan och redovisning avseende partistöd har inkommit från till 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Ydre 
Moderater, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Akten 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-04-04 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 55 Dnr 2022/122 009 

Policy och handbok för hantering av personuppgifter i 
Ydre kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Policy och handbok för hantering av personuppgifter fastställs. 

Sammanfattning 
Ydre kommuns policy för hantering av personuppgifter gäller för 
kommunens samtliga nämnder, bolag och stiftelser. Syftet med 
kommunens policy är att dels säkerställa att kommunen hanterar 
personuppgifter på ett lagenligt sätt, dels för att visa allmänheten och 
anställda att de kan känna sig trygga med att deras personuppgifter 
hanteras på ett säkert sätt. 
Ydre kommuns policy för hantering av personuppgifter kompletteras av 
Ydre kommuns handbok för hantering av personuppgifter. 
Varje nämnd, bolag och stiftelse är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att dataskyddsförordningen 
efterlevs. Ansvaret innebär bland annat: 
 

- Att innan behandling av personuppgifter påbörjas fastställa ändamål 
och rättslig grund med behandlingen. 

- Att utse dataskyddsombud och svara för att denne har lämpliga 
förutsättningar och kunskap för att utföra sitt uppdrag. 

- Att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter. 

- Att kunna visa efterlevnad av dataskyddsförordningen, bland annat 
genom att föra register över de personuppgiftsbehandlingar som 
utförs. 

- Att regelbundet genomföra översyn av organisationens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. 

- Att säkerställa att förvaltningen har lämplig organisation, rätt resurser 
och relevant kompetens inom området för att kunna följa 
dataskyddsförordningen.  

 
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt 
ansvar för kommunens behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen 
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ska inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge nämnderna råd, 
anvisningar och förslag på åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2023-03-23 
Policy för personuppgiftshantering för Ydre kommun 
Handbok för personuppgiftshantering för Ydre kommun 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 56 Dnr 2022/3 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Redovisningen av beslut som fattats med stöd av delegationsordningen 
godkänns. 

Sammanfattning 
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
anställningar punkt A.5.5 av Petra Sand om anställning av ungdomscoach 
och förskollärare. 

2. Delegationsbeslut fattat enligt beslut i kommunstyrelsen, 2020-09-07 § 
124 och 2022-02-28 § 4 av Charlotte Gremar Engdahl om 
anslutningsavgifter för en fiberanslutningar i Hestra tätort och Svinhult.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-03-25 
Delegationsbeslut från Petra Sand 2022-03-25 
Delegationsbeslut från Charlotte Gremar Engdahl 2022-03-31 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 57 Dnr 2022/1 000 

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

Sammanfattning 
1. Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet för år 2021. 
Ydre kommun köper konsumentvägledning av Nässjö kommun. 
Konsumentrådgivningen ger råd kring konsumenträtt, är behjälplig i 
reklamationer, ger råd till inför köp samt sprider allmän 
konsumentinformation. 

2. Verksamhetsberättelse för RF-SISU Östergötland 2021. 
RF-SISU Östergötland är en av riksidrottsförbundets och SISU 
idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.  
RF SISU:s uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna 
idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt. Bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. 

3. Sammanställning över RF-SISU Östergötlands verksamhet i Ydre 2021. 
Sammanställning av RF-SISUs verksamhet i Ydre under 2021, med bland 
annat projektstöd och utbildningsinsatser under året. 

4. Årsredovisning för Rederi AB S/S Boxholm II för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-03-23 
Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet för år 2021 
Sammanställning över RF-SISU Östergötlands verksamhet i Ydre 2021 
Kommunblad Ydre, sammanställning från RF-SISU Östergötland 
Årsredovisning för Rederi AB S/S Boxholm II för 2021 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 58 Dnr 2022/2 000 

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

Sammanfattning 
Elisabet Hagström 
2022-03-03 ITSAM direktionsmöte 
2022-03-09 Nära vård, utbildning 
2022-03-10 Astrid Lindgrens hembygd, medlemsmöte digitalt 
2022-03-12 SPF medlemsmöte 
2022-03-12 Ydre Näringsliv årsmöte 
2022-03-11 Regionalt brottsförebyggande råd, Linköping 
2022-03-17--18 Centrumstrategiska studier nätverksmöte kommun 
2022-03-31 ITSAM direktionsmöte 

Anna-Lena Svensson 
2022-03-03 Extra samråd vård och omsorg, SVO, länk 
2022-03-04 SKR Forskningsfrukost Nära Vård, länk 
2022-03-08 Extrainsatt integrationsråd, Ukraina, länk 
2022-03-11 Folkhälsopolitiskt nätverk, länk 
2022-03-16 Webbinarie Aktuellt inom socialpolitik 
2022-03-17 Samverkansmöte Ukraina, Österbymo 
2022-03-22 Årsmöte Sommenbygdens Folkhögskola, Tranås 
 
Håkan Thudén 
2022-03-11 Näringslivsträff besöksnäringen, Solviken 
2022-03-12 Ydre Näringsliv årsmöte 
2022-03-23 Grevekulla hybridpark 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

 

Beslutet skickas till 
Akten 

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-04-04 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

§ 59 Dnr 2022/4 000 

Övriga frågor ks 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras övrig fråga. 

Sammanfattning 
Frågan om svårigheter att rekrytera semestervikarier till äldreomsorgen i 
sommar tas upp.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Camilla Tjäder 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Camilla Tjäder 
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§ 60 Dnr 2022/88 000 

Ukraina - information om pågående arbete 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Ydre kommun har tidigare fått en begäran från migrationsverket om att 
iordningställda 52 evakueringsplatser för flyktingmottagande. Dessa platser 
är del av de totalt 130 platser för tillfälligt boende i kommunal regi som 
rapporterats in i den nationella inventeringen, tillsammans med 178 platser 
i privat regi (företag och organisationer) i Ydre kommun. Migrationsverket 
har nu meddelat att man inte avser nyttja dessa platser i närtid, och de 
ingår inte heller bland migrationsverkets aktiverade platser. Utifrån den 
senaste informationen förväntar sig inte kommunen ett större mottagande 
av flyktingar från Ukraina i närtid, men är beredda att åter aktivera 
boendeplatser på begäran från migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Joakim Ekström 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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