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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Anders Andersson (C) 
Elisabet Hagström (C) 
Anna-Lena Svensson (S) 
Jonas Fingalsson (S) 
Claes Norrby (SD) 
Nina Vissing (C) 
Linda Masman (KD) 
Wilhelm Ydrestål (C) 
Gunilla Klinth Armsköld (S) 
Peter Bergquist (M) 
Olle Forsell (V) 
René Mraule (MP) 
Willy Ahlberg (S) 
Gunnar Emanuelsson (C) 
Lars-Göran Svensson (S) 
 

Ersättare Anders Gunnar (C) ersättare för Lena Gunnarsson (C) 
Klas Pettersson (M) ersättare för Henrik Isacsson (M) 
Jakob Winblad (M) ersättare för Simon Spaak (M) 
 

Kunde inte utses Ledamot (SD) 

Övriga närvarande - 
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Ärendelista 

 
 

§ 1 Godkännande av dagordning KS 2022/13 5 
§ 2 Visselblåsarfunktion - information KS 2022/67 6 
§ 3 Försäljning av fastigheten Ydre Österby 6:36, 

Solängen till Ydrebostäder AB 
KS 2020/118 7 - 8 

§ 4 Avgift för bredbandsanslutning KS 2021/315 9 - 10 
§ 5 Övergång till digital arkivering KS 2021/324 11 - 13 
§ 6 Arkivreglemente för Ydre kommun KS 2021/295 14 - 15 
§ 7 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 

lekmannarevisor för Ydre kommun 
KS 2021/349 16 

§ 8 Ersättare i myndighetsnämnden för 
byggnation och miljö, MBM - valärende  

KS 2021/263 17 

§ 9 Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
- valärende 

KS 2021/264 18 

§ 10 Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
- valärende 

KS 2021/267 19 

§ 11 Ersättare i myndighetsnämnden för 
socialtjänst och skola, MSS - valärende 

KS 2021/268 20 

§ 12 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige 

KS 2022/8 21 

§ 13 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
ledamot och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen 

KS 2022/57 22 

§ 14 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
röstberätiigat ombud vid stämmor med 
stiftelsen Sommen - ersättare 

KS 2022/58 23 

§ 15 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
ledamot och ordförande i infrastrukturrådet, 
IR 

KS 2022/59 24 

§ 16 Avsägelse från förtroendeuppdrag ombud 
vid föreningsstämma med Sommenbygdens 
folkhögskola - ersättare 

KS 2022/60 25 

§ 17 Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
representant i Svartå-Sommens vattenråd - 
ordinarie 

KS 2022/61 26 

§ 18 Ledamot och kommunstyrelsens andre vice 
ordförande - valärende 

KS 2022/62 27 

§ 19 Röstberättigat ombud vid stämmor med 
stiftelsen Sommen, ersättare - valärende 

KS 2022/63 28 

§ 20 Ledamot och ordförande i Infrastrukturrådet, 
IR - valärende 

KS 2022/64 29 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-02-28 

 
  

 
Kommunfullmäktige   

 
Justerandes sign  

     

§ 21 Ombud vid föreningsstämma med 
Sommenbygdens folkhögskola, ersättare - 
valärende 

KS 2022/65 30 

§ 22 Representant i Svartå-Sommens vattenråd, 
ordinarie - valärende 

KS 2022/66 31 

§ 23 Ledamöternas interpellationer och frågor 
2022 

KS 2022/14 32 - 33 

§ 24 Motioner och medborgarförslag 2022 KS 2022/15 34 
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§ 1 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 
- 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 2 Dnr 2022/67 000 

Visselblåsarfunktion - information 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den  
17 december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet. 
Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av 
den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, i svensk 
rätt. Den nya lagen ersätter en lag som finns sedan tidigare i Sverige, lagen 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen ska inte inskränka det 
skydd som finns för visselblåsare i andra delar av svensk rätt, till exempel, 
yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt grundlagarna och kravet på saklig 
grund enligt anställningsskyddslagen. Sådant skydd gäller alltså parallellt 
med visselblåsarlagen. Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser 
om bland annat skydd mot hindrande åtgärder och repressalier och om 
ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser 
om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, behandling av 
personuppgifter och sekretess. 
 
Muntlig redovisning av ärendet kommer att ske vid nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 3 Dnr 2020/118 299 

Försäljning av fastigheten Ydre Österby 6:36, Solängen 
till Ydrebostäder AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastigheten Ydre Österby 6:36, Solängens äldreboende försäljs till 
Ydrebostäder AB. 

2. Köpeskillingen baseras på fastighetens bokförda värde, 17 800 000 
kronor, samt tillkommande kostnader för Ydre kommun vid försäljningen. 

3. Tillträdesdatum är den 1 april 2022. 

Sammanfattning 
Ydrebostäder AB hyr ut till Ydre kommun med kallhyra där underhåll, 
fastighetsskötsel, försäkringar, ränta, amortering, borgensavgift ingår. Ydre 
kommun står för kostnad och abonnemang på drift för till exempel el och 
fjärrvärme. Detta beror på att Ydre kommun har fördelen med att kvitta 
momsen på driftkostnaden.  

Om Ydrebostäder AB köper fastigheten av Ydre kommun kan Ydre kommun 
få en årlig intäkt på momsåterbetalning på cirka 800 000-1 000 000 kronor. 
Ydrebostäder AB i sin tur får ett större kassaflöde som stärker bolaget samt 
avskrivningar som ger möjlighet att börja amortera på lån. 

I samband med ombyggnad och tillbyggnad av Solängen kommer 
Ydrebostäder AB öka låneskulden och därmed även kallhyran regleras 
utifrån det. 

Ydrebostäder AB:s styrelse har godkänt och beslutat att genomföra affären 
om kommunfullmäktige godkänner affären. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Pär Hellman 2022-01-20 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Pär Hellman 
Anders Andersson 
Jonas Arpzell 
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Nina Delavaux Hultgren 
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§ 4 Dnr 2021/315 005 

Avgift för bredbandsanslutning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgiften för en fiberanslutning höjs till 23 000 kr inklusive moms för 
beställningar som inkommer från och med den 1 maj 2022. Med en (1) 
fiberanslutning avses kontaktering av en (1) fiber. Ytterligare fiber kan 
kontakteras vid samma anslutningspunkt till en avgift av 8 000 kr inklusive 
moms per fiber när det sker vid samma installationstillfälle. Dessa avgifter 
gäller för anslutningar som görs mot avlämningspunkt i befintligt och redan 
utbyggt nät, en så kallad efteranslutning. I avgifterna ingår allt material för 
en passiv anslutning samt allt arbete förutom grävning och 
förläggningsarbete från befintlig anslutningspunkt och till byggnaden som 
ska anslutas.  
2. För beställningar som inkommer senast den 30 april 2022 gäller den 
tidigare anslutningsavgiften under förutsättning att anslutningen kan 
färdigställas innan utförande organisationer makulerar beställningen enligt 
fastställda rutiner.  
3. För redan beslutade och kommande utbyggnadsprojekt fastställs en 
anslutningsavgift för varje enskilt projekt. Till grund för nivån på 
anslutningsavgiften ska hänsyn tas till gällande regelverk för 
bredbandsstöd. Avgiften ska också innebära kostnadstäckning för 
tillkommande anslutningar samt stimulera till hög anslutningsgrad inom 
projektet. Anslutningsavgiften inom utbyggnadsprojekt beslutas av 
kommunchef efter föredragning av ansvarig för projektet.  

Sammanfattning 
Anslutningsavgiften för en fiberanslutning har sedan 2016-01-01 varit  
15 000 kr inklusive moms. Kostnaden för Ydre kommun som nätägare att få 
en kundanslutning utförd har ökat och idag är kostnaden högre än intäkten 
trots att anslutningen görs ifrån ett utbyggt nät. Därför måste 
anslutningsavgiften höjas.  
Det finns också ett behov av att ha en flexibilitet när det gäller 
anslutningsavgiften när det gäller utbyggnadsprojekt. Detta för att öka 
viljan hos fastighetsägare att ansluta sig när man genomför projekt och 
nätägarens kostnader för en anslutning är lägre. För fördjupad insyn se 
bilaga ”Anslutningsavgift för fiberanslutning i Ydre kommun”. 
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Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Förslagen bygger på att det sett till det beräknade utfallet ska finnas 
kostnadstäckning med anslutningsavgiften och att avgiftsnivåerna i 
utbyggnadsprojekten ska sättas på en nivå så att man ser till helheten när 
det gäller intäkter och utgifter för nätägaren.  
Förslagen innebär i sig inga direkta kostnader eller behov av finansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Glenn Gustafsson 2022-01-19 
Anslutningsavgift för fiber i Ydre kommun daterad 2022-01-12 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Glenn Gustafsson 
Jonas Arpzell 
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§ 5 Dnr 2021/324 004 

Övergång till digital arkivering 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ydre kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder 
och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag. 

2. Gallringsbeslut ska fattas för samtliga nämnder. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång 
till en digital arkivering.  

Sammanfattning 
För att möta omvärldens och medborgarnas krav på insyn, tillgänglighet och 
miljöhänsyn samt verksamheternas krav på digitalisering och en effektiv 
informationshantering behöver Ydre kommun övergå till en digital 
arkivering. Den digitala arkiveringen föreslås införas successivt i samtliga 
nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag. Arbetet 
genomförs i samarbete med berörda parter.  

Gallringsregler 
Med undantag av de handlingstyper som enligt lag ska bevaras i 
pappersform med underskrift får samtliga handlingar inkomna i 
pappersform gallras när en verifierad kopia finns sparad i dokument- och 
ärendehanteringssystemet. Inga handlingar som har upprättats eller 
inkommit till kommunen i digital form behöver skrivas ut i pappersform för 
arkivering. Undantag finns. 

Gallringsreglerna gäller för handlingar i ärenden som är registrerade från 
och med 2022 samt fristående handlingar inkomna eller upprättade efter 
den 1 januari 2022. 
Efter scanning bevaras pappershandlingarna i två månader för att 
eventuella brister i skanningen ska kunna åtgärdas innan gallringen 
genomförs. Kvalitetsgranskningen av handlingarna görs vid registreringen i 
ärendehanteringssystemet och vid handläggningen av ärendet. 
Pappershandlingarna förvaras i en annan byggnad än servrar och backuper. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens 
informations- och dokumenthantering inför arbetet med e-arkivering samt 
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införandet av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution, 
som driftsattes under hösten 2020. 

I dagsläget sparar kommunen både en digital kopia i 
ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia i närarkiv/slutarkiv av alla 
handlingar, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Det 
innebär att alla handlingar som framställs eller inkommit digitalt och läggs 
in i ett ärende sedan skrivs ut och arkiveras. 

Sydarkivera, det kommunalförbund som kommunen är medlemmar i, har 
som ett huvudsakligt uppdrag att hjälpa kommunerna med digital 
arkivering. I dagsläget arkiveras kommunens externa webb.  

Det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution är förberett 
för digital gallring och arkivering.  

I Evolution finns också en möjlighet att ställa automatiska gallringsfrister 
efter dokumenttyp vilket möjliggör en mycket enklare och mindre manuell 
dokument- och informationshantering. 

Detta innebär att volymen av dokument som kommer att arkiveras i 
pappersform blir avsevärt mindre. Sydarkivera har genomfört en juridisk 
utredning om vilka dokument som måste bevaras i originalform, det vill 
säga i pappersform med underskrifter.  
För kommunens räkning är det följande: 

1. Folkinitiativ – ärende om att hålla folkomröstning.  
2. Avtal om köp av fast egendom 
3. Ansökan om att lagfart ska förklaras vilande vid köp, byte eller gåva  
4. Vigselprotokoll 
5. Skriftlig fullmakt till ombud i domstol 
6. Testamenten (till exempel i samband med stiftelsebildning) 

Övriga dokument har samma rättsverkan i digital form som pappersform. 

I dagsläget arkiverar vi även data från andra verksamhetssystem genom 
utskrifter. Detta går att hantera genom att PDF-versioner av motsvarande 
utskrifter sparas i Evolution inför att andra system ansluts till E-arkiv, vilket 
borde vara det mest rationella förfaringssättet. Det behöver dock 
analyseras mera, och ställning tas utefter respektive system. 
 
Målsättningen är att gå över till den klassificeringsstrukturen Sydarkivera 
använder, VerkSAM Plan, till årsskiftet 2022/2023. 
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Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för en 
övergång till en digital informationshantering, exempelvis juridiska villkor 
och riktlinjer för digitala signaturer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-01-20 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Monica Länsberg 
Pär Hellman 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
Helena Eklöf 
Anne-Lie Risén Jaensson 
Birgitta Rithell 
Kristina Lasko 
Monica Kastensson 
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§ 6 Dnr 2021/295 004 

Arkivreglemente för Ydre kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arkivreglemente för Ydre kommun antas. 

Sammanfattning 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 
den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. 
Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs 
tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) 
och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen 
(2009:400). 
I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för Ydre kommun som 
kommunfullmäktige tar beslut om med stöd av 16 § arkivlagen. 
Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur 
information lagras, struktureras och förmedlas. 
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla 
myndigheter i Ydre kommun.  
Med myndighet avses i detta reglemente: 
-Fullmäktige och dess revisorer. 
-Kommunstyrelsen. 
-Nämnder och styrelser med förvaltningar. 
-Andra styrelseformer med självständig ställning. 
-Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser där Ydre kommun har ett rättsligt bestämmande 
inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter 
associationsrättsligt bindande beslut - det vill säga bestämmelser i 
bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.  
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av 
berörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-01-19 
Förslag till arkivreglemente för Ydre kommun  
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Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
Monica Länsberg 
Helena Eklöf 
Birgitta Rithell 
Kristina Lasko 
Anne-Lie Risén Jaensson 
Monica Kastensson 
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§ 7 Dnr 2021/349 101 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som 
lekmannarevisor för Ydre kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Hans Sjöström (KD) beviljas entledigande som lekmannarevisor för Ydre 
kommun. 

2. Uppdrag lämnas till Kristdemokraterna att föreslå en ny lekmannarevisor 
efter Hans Sjöström. 

Sammanfattning 
Hans Sjöström (KD) har i skrivelse 2021-12-06 begärt entledigande från 
uppdraget som lekmannarevisor för Ydre kommun.  
 
Uppdrag lämnas till Kristdemokraterna att föreslå en ny lekmannarevisor 
för perioden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-01-28 
Begäran om entledigande från Hans Sjöström 2021-12-06 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Hans Sjöström 
Carl Rydberg 
HR-kontoret 
Kristdemokraterna i Ydre
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§ 8 Dnr 2021/263 102 

Ersättare i myndighetsnämnden för byggnation och 
miljö, MBM - valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Peter Wallin (V), Kalvefall 1, 573 76 Ydre utses till ny ersättare i 
myndighetsnämnden för byggnation och miljö, MBM för perioden fram till 
och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges valberedning har lagt fram förslag om att  
Peter Wallin (V) utses till ny ersättare i myndighetsnämnden för byggnation 
och miljö, MBM efter Kalle Hildebrand för perioden fram till och med  
2022-12-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 6 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Peter Wallin 
Kristina Lasko 
Inga Arnell Lindgren 
Helena Eklöf 
HR-kontoret 
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§ 9 Dnr 2021/264 102 

Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning - 
valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Olle Forsell (V), Kalvefall 1, 573 76 Ydre utses till ny ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till och med 
2022-10-14. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges valberedning har lagt fram förslag om att Olle Forsell 
(V) utses till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Kalle 
Hildebrand för perioden fram till och med 2022-10-14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 7 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Olle Forsell 
HR-kontoret 
Anders Andersson  
Helena Eklöf 
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§ 10 Dnr 2021/267 102 

Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning - 
valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till och 
med 2022-10-14 lämnas vakant fram till nytt val sker i höst. 

Sammanfattning 
Ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning ska utses efter Gunilla 
Berg som beviljades entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
2021-10-25. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning lämnas vakant 
fram till nytt val sker i höst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 8 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Andersson
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§ 11 Dnr 2021/268 102 

Ersättare i myndighetsnämnden för socialtjänst och 
skola, MSS - valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Albin Ydrefelt (V), Ringvägen 2, 573 74 Ydre utses till ny ersättare i 
myndighetsnämnden för socialtjänst och skola, MSS för perioden fram till 
och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges valberedning har lagt fram förslag om att utse Albin 
Ydrefelt (V)  till ny ersättare i myndighetsnämnden för socialtjänst och 
skola, för perioden fram till och med 2022-12-31.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 9 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Albin Ydrefelt 
HR-kontoret 
Birgitta Rithell 
Peter Bergquist 
Helena Eklöf 
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§ 12 Dnr 2022/8 101 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen genomför en ny 
sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för perioden 
till och med 2022-10-14. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-15 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 
HR-kontoret 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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§ 13 Dnr 2022/57 101 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot och 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot 
och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
förtroendeuppdrag som ledamot och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 
HR-kontoret 
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§ 14 Dnr 2022/58 102 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som röstberättigat 
ombud vid stämmor med stiftelsen Sommen - ersättare 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som 
röstberättigat ombud vid stämmor med stiftelsen Sommen, ersättare. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
uppdraget som röstberättigat ombud vid stämmor med stiftelsen Sommen, 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 
Stiftelsen Sommen 
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§ 15 Dnr 2022/59 101 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot och 
ordförande i infrastrukturrådet, IR 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot 
och ordförande i Infrastrukturrådet, IR. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot och ordförande i Infrastrukturrådet, IR. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-02-28 

 
  

 
Kommunfullmäktige   

 
Justerandes sign  

     

§ 16 Dnr 2022/60 101 

Avsägelse från förtroendeuppdrag ombud vid 
föreningsstämma med Sommenbygdens folkhögskola - 
ersättare 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som ombud vid 
föreningsstämma med Sommenbygdens folkhögskola, ersättare. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
uppdraget som ombud vid föreningsstämma med Sommenbygdens 
folkhögskola, ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 
Sommenbygdens folkhögskola 
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§ 17 Dnr 2022/61 102 

Avsägelse från förtroendeuppdrag som representant i 
Svartå-Sommens vattenråd - ordinarie 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Henrik Isacsson (M) beviljas entledigande från uppdraget som 
representant i Svartå-Sommens vattenråd, ordinarie. 

Sammanfattning 
Henrik Isacsson (M) har i skrivelse 2022-01-05 begärt entledigande från 
uppdraget som representant i Svartå-Sommens vattenråd, ordinarie. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Avsägelse från Henrik Isacsson 2022-01-05 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Henrik Isacsson 
Svartå-Sommens vattenråd 
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§ 18 Dnr 2022/62 Kod 

Ledamot och kommunstyrelsens andre vice ordförande 
- valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre utses till ny ledamot och 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden fram till och med 
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Ydre har lagt fram förslag till kommunfullmäktiges 
valberedning om att utse Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre till ny 
ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden fram 
till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 1 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thuden 
HR-kontoret 
Helena Eklöf 
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§ 19 Dnr 2022/63 101 

Röstberättigat ombud vid stämmor med stiftelsen 
Sommen, ersättare - valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre utses till nytt röstberättigat 
ombud vid stämmor med stiftelsen Sommen - ersättare för perioden fram 
till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Ydre har lagt fram förslag till kommunfullmäktiges 
valberedning om att utse Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre till 
nytt röstberättigat ombud vid stämmor med stiftelsen Sommen, ersättare 
för perioden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 2 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thudén 
Stiftelsen Sommen 
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§ 20 Dnr 2022/64 102 

Ledamot och ordförande i Infrastrukturrådet, IR - 
valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre utses till ny ledamot och 
ordförande i Infrastrukturrådet, IR för perioden fram till och med  
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Ydre har lagt fram förslag till kommunfullmäktiges 
valberedning om att utse Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre till ny 
ledamot och ordförande i Infrastrukturrådet, IR för perioden fram till och 
med 2022-12-31.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 3 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thuden 
Helena Eklöf 
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§ 21 Dnr 2022/65 102 

Ombud vid föreningsstämma med Sommenbygdens 
folkhögskola, ersättare - valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre utses till nytt ombud vid 
föreningsstämma med Sommenbygdens folkhögskola, ersättare för 
perioden fram till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Ydre har lagt fram förslag till kommunfullmäktiges 
valberedning om att utse Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre till 
nytt ombud vid föreningsstämma med Sommenbygdens folkhögskola, 
ersättare för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 4 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thudén 
Sommenbygdens folkhögskola 
Helena Eklöf 
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§ 22 Dnr 2022/66 102 

Representant i Svartå-Sommens vattenråd, ordinarie - 
valärende 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre utses till ny representant i 
Svartå-Sommens vattenråd - ordinarie för perioden fram till och med  
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Moderaterna i Ydre har lagt fram förslag till kommunfullmäktiges 
valberedning om att utse Håkan Thudén (M), Eds skola 1, 573 76 Ydre till ny 
representant i Svartå-Sommens vattenråd, ordinarie för perioden fram till 
och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Förslag från kommunfullmäktiges valberedning 2022-02-15, § 5 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thudén 
Svartå-Sommens vattenråd 
Helena Eklöf
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§ 23 Dnr 2022/14 101 

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

2. Noteras frågor som lämnades in vid sammanträdet från Willy Ahlberg (S) 
och Linda Masman (KD). 

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 vid vilket den har ställts. 

Vid sammanträdet lämnades följande frågor in: 

1. Fråga till Elisabet Hagström (C) från Willy Ahlberg (S) med önskan om att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde uttalar sitt stöd och 
solidaritet med Ukraina och dess folk. 

2. Frågor från Linda Masman (KD) med anledning av den rådande 
situationen i vår omvärld och Rysslands invasion av Ukraina: 

-Har Ydre kommun någon krisberedskapsplan i händelse av krig eller om det 
är något annat som händer? 

-Har Ydre kommun några skyddsrum att tillgå eller några andra ställen dit 
invånarna kan söka sig för att få skydd om det skulle behövas? 

Särskilda uttalanden 
Willy Ahlberg (S) yttrar sig i ärendet 
Linda Masman (KD) yttrar sig i ärendet 
Elisabet Hagström (C) yttrar sig i ärendet 

Uttalande 
Ydre kommun uttalar sitt stöd och solidaritet med Ukraina och dess folk, 
och värnar starkt om demokratin. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Fråga till kommunalråd Elisabet Hagström (C) från Willy Ahlberg (S) vid 
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kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28 
Enkel fråga till kommunfullmäktige från Linda Masman (KD) 2022-02-28  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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§ 24 Dnr 2022/15 101 

Motioner och medborgarförslag 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

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. 

Vi sammanträdet lämnades följande motioner in: 

1. Motion från Willy Ahlberg (S) om etablering av vänskapsrelation till 
någon mindre kommun i Ukraina. Ärendet har fått diarienummer  
KS 2022/90. 

2. Motion från Olle Forsell (V) om upplåtelse av mark för koloniodlingar. 
Ärendet har fått diarienummer KS 2022/89. 

Särskilda uttalanden 
Willy Ahlberg (S) yttrar sig i ärendet 
Olle Forsell (V) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-02-17 
Motion från Willy Ahlberg (S) om etablering av vänskapsrelation till någon 
mindre kommun i Ukraina 
Motion från Olle Forsell (V) om upplåtelse av mark för koloniodlingar 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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