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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Elisabet Hagström (C), ordförande 
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Gunnar Emanuelsson (C) 
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Joakim Ekström, samhällsbyggnadschef § 144 
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§ 137 Dnr 2022/20 040 

Ekonomi- och verksamhetsrapportering 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Cirkulär 2022-10-20 från Sveriges kommuner och regioner, SKR visar på att 
jämfört med den prognos som presenterades i augusti (Cirkulär 22:28) är 
den viktigaste förändringen att man nu räknar med en svagare konjunktur 
och högre priser. Båda dessa faktorer drar ner det reala skatteunderlaget 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-10-20 
Cirkulär 22:37 från SKR  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Jonas Arpzell 
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§ 138 Dnr 2022/101 041 

Budget 2023-2026 - plan för antagande 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar  
1. Skattesatsen för 2023 föreslås oförändrad till 22,55 skattekronor. 

2. Redovisad plan för antagande av budget för 2023-2026 godkänns med 
tillägg av tidplan enligt nedan. 

Sammanfattning 
Förslag till skattesats 2023 samt plan för budgetens fastställande: 

I samband med ny mandatperiod finns krav i kommunallagen om att 
nyvalda kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år. 

I Ydre kommun antas budgeten enligt fastställd styrmodell av 
Kommunfullmäktige i juni månad.  

KL kap 11 § 8 Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska 
upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i 
november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året. Lag (2019:835). 

Enligt KL kap 11 § 10 Budgeten fastställs av fullmäktige före november 
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Enligt KL kap 11 § 11 Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan 
fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa 
skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom 
denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som 
har bestämts tidigare.  

 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
 

 
2022-10-31 

 
  

 
Kommunstyrelsen   

 
Justerandes sign  

     

Skäl till avsteg 
Nu när budgetläget för de kommande åren är mycket osäkert och 
budgetpropositionen har senarelagts på grund av ny statsminister och 
regering begär kommunstyrelsen att få anstånd med att fastställa budget 
för budgetåret 2023 till kommunfullmäktiges möte i december samt föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om oförändrad skattesats för budgetåret 
2023. 

Tidplan 
21 november Budgetdialog  
30 november Central samverkansgrupp 
05 december kommunstyrelsen lämnar förslag till budget 
12 december kommunfullmäktige fastställer budget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Arpzell 2022-10-20 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 139 Dnr 2022/313 026 

Arbetsmiljörevision 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Varje år i september månad skall chef tillsammans med skyddsombud i Ydre 
kommun genomföra en arbetsmiljörevision. Det är en av de centrala 
processerna i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Ett annat 
begrepp motsvarande arbetsmiljörevision som används av 
Arbetsmiljöverket är uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

År 2020 genomförde Arbetsmiljöverket en tillsyn i Ydre kommun. Ett av 
områdena för tillsynen var just detta område. Det fanns då anmärkningar 
på Ydre kommuns arbete på området.  

2021-09-01 sattes Ydre kommuns IT-stöd KIA i drift. Ett nytt material för 
uppföljning togs fram till starten av KIA. Denna uppföljning som beskrivs 
genomfördes för första gången digitalt därefter. 

Till uppföljningen 2022 har chefer fått påminnelser i olika tidsskeden samt 
erbjudande om stöd från HR för att genomföra denna uppföljning. 
Uppföljningen sker genom att chef tillsammans med skyddsombud i KIA 
svarar på ett antal frågor och om behov finns lägger åtgärder för att kunna 
leva upp till de krav som anges i mallen. 

Enligt Ydre kommuns årscykel skall denna uppföljning genomföras i 
september och HR-strateg ska till kommunstyrelsen lämna en rapport på 
sammanträdet i oktober månad. 

Till dagens datum kan noteras att huvudparten av cheferna har antingen 
planerat, genomfört eller slutfört uppföljningen. 

De åtgärder som noterats handlar om att personal inte har kunskap om en 
del policys och rutiner. Bilden av det samlade behov av åtgärder finns ännu 
inte utan kan först ses då fler slutfört genomförandet av uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Göran Tranell 2022-10-11 
Rapport arbetsmiljörevision 2022 
Årlig uppföljning för chefsskyddsombud 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Göran Tranell 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 140 Dnr 2022/330 101 

Sammanträdesdagar för 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslaget till sammanträdesdagar 2023 för presidiemöten, 
kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige återremitteras  med följande motivering: 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen bör senareläggas med en vecka 
för att man vid partigruppsmötena ska kunna ta ställning till 
månadsrapporterna som tas fram. 

Sammanfattning 
Redovisas förslag till sammanträdesdagar 2023 för presidiemöten, 
kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
Nina Vissing (C ) framför följande synpunkt:  

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen bör senareläggas med en vecka 
för att man vid partigruppsmötena ska kunna ta ställning till 
månadsrapporterna som tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-10-12 
Förslag till sammanträdesdagar 2023 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Monica Kastensson 
Charlotte Gremar Engdahl 
Jonas Arpzell 
Nina Hultgren Delavaux 
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§ 141 Dnr 2022/258 000 

Begäran om oberoende utredning kring LVU-ärenden i 
Ydre 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet 
genom att föra dialog med myndighetsnämnden socialtjänst och skola,  
(MSS) och återkomma till kommunstyrelsen med återrapportering. 

2. Projekt preventionspaketet, Alla barn i Östergötland redovisas för 
kommunstyrelsen under våren 2023. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har fått ett uppdrag av myndighetsnämnden för 
socialtjänst och skola (MSS), om en oberoende utredning för Ydre kommuns 
räkning på grund av frågeställningar kring omhändertagande av barn enligt 
lag om vård av unga (LVU) i Ydre. 
Nämnden vill utreda om det i ett antal ärenden hade varit möjligt att 
komma in med tidigare insatser för att undvika LVU. 
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola har punktat upp åtta 
frågeställningar som utredningen ska svara på. 
Utredningen ska vara på ett generellt plan med utgångspunkt på utpekade 
ärenden. I uppdraget ska även en kostnadsberäkning göras på vad externa 
kompetensers insatser kostar.  
 
Kommunen har sedan ett år tillbaka arbetat i ett projekt tillsammans med 
länsstyrelsen i Östergötland, för ett samordnat och förebyggande arbete 
kring barn och unga och deras familjer. Fokus i arbetet är måluppfyllelse i 
skolan, föräldraskapsstöd och meningsfull fritid.  
Verksamheter från alla förvaltningar har medverkat, såsom 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledning 
och kultur och biblioteksverksamheten.  
Genom att arbeta tillsammans med dessa verksamheter och kartlägga vår 
förmåga, beredskap och mottaglighet skapar vi möjligheter till ett 
strukturerat, samordnat och långsiktigt preventionsarbete i kommunen.  
Att arbeta långsiktigt, strukturerat och systematiskt med att minimera 
riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer ger positiva effekter för våra barn 
och unga, samt även samhällsekonomiska vinster. Det långsiktiga arbetet 
främjar barns uppväxtvillkor.  
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Efter en noggrann genomgång av uppdraget föreslås kommunstyrelsen att 
avslå utredningen med anledning av att detta arbete som genomförs är ett 
framåtsyftande lärande inte bara för socialförvaltningen utan i alla 
verksamheter som arbetar med barn och unga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-10-17 
Begäran om oberoende utredning kring LVU-ärenden i Ydre 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl
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§ 142 Dnr 2022/322 000 

Internkontroll - policy 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
kommunfullmäktige beslutar 
1. Policy för internkontroll godkänns. 

Sammanfattning 
Redovisas förslag till policy för internkontroll för Ydre kommun.  
I policyn beskrivs vad intern kontroll är. I tillhörande riktlinjer beskrivs hur 
arbetet ska genomföras. 

Policyn ska antas av kommunfullmäktige medan riktlinjerna beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-10-19 
Policy för internkontroll  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 143 Dnr 2022/375 Kod 

Internkontroll - riktlinjer 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Riktlinjer för internkontroll godkänns. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för internkontrollen beskriver hur arbetet med internkontrollen 
ska genomföras enligt gällande policy. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Charlotte Gremar Engdahl 2022-10-19 
Förslag till riktlinjer för internkontroll  

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
Camilla Tjäder 
Petra Sand 
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§ 144 Dnr 2022/383 168 

Risk för eleffektbrist - information 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning 
Svenska kraftnät har meddelat att det föreligger reell risk för elbrist den 
kommande vintern, samt att det är troligt att elpriserna pressas fortsatt 
uppåt under vintern. Med anledning av detta vidtar Ydre kommun 
förberedelser och uppmanar hushåll, föreningar och företag att vara 
förberedda. 
På kommunledningsförvaltningen arbetar en grupp med att se över 
kommunens beredskap inför en eventuell elbrist.  
Arbetet leds av samhällsbyggnadschef Joakim Ekström och i detta arbete 
ingår att se över energibesparingsåtgärder och beredskapsfrågor.  
Vid förvarning om risk för elbrist kan kommunen också komma att vidta 
kraftigare åtgärder för att minska elförbrukningen från mer energiintensiv 
verksamhet.  
Vid en samhällskris har kommunen främst ansvarar för att samhällsviktig 
verksamhet fungerar, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, 
räddningstjänst och skola. Varje hushåll och verksamhet har ett eget ansvar 
att ha en egen beredskap för en samhällskris. I detta ingår att vara 
förberedd på elavbrott. 
Vi har en väl fungerande samverkan inom länet och tillsammans följer vi 
noggrant händelseutvecklingen. Om elbrist påverkar Östergötland kommer 
vi att agera gemensamt för att hantera situationen på bästa sätt. 
 
Vid händelser som kan väcka oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och 
saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av Joakim Ekström 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
Joakim Ekström 
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§ 145 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 D.7 av kommunchefen om förnyat lotteritillstånd till Equmeniakyrkan 
i Torpa. 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt D.6 av kommunchefen om ny stabschef i Ydre kommun. 

3. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F.1 av kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsbidrag till 
Tranås kvinnojour Helga. 

4. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F.1 av kommunstyrelsens ordförande om arrangemangsbidrag till IFK 
Österbymo till arrangemanget Jätten Bule löpet 2022.   

Beslutsunderlag 
Ansökan från Equmeniakyrkan Torpa 2022-10-12 
Ansökan från IFK Österbymo 2022-09-26 
Delegationsbeslut från Charlotte Gremar Engdahl 2022-10-18--2022-10-20 
Delegationsbeslut från Elisabet Hagström 2022-10-12--2022-10-20 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 146 Dnr 2022/1 000 

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

Sammanfattning 
1. Beslut från länsstyrelsen om uppföljning enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-10-14 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 147 Dnr 2022/2 000 

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

Sammanfattning 
Elisabet Hagström 
22-10-06 Möte kommunchefer och regiondirektörer via Skype 
22-10-10 Invigning av regnbågsveckan 
22-10-12 Möte med revisorerna 
22-20-14 Samråd strategiska frågor 
22-10-20 Prislappsmodellen via Skype 
22-10-21 VÖKBY och SmåNet styrelsemöte 

Anna-Lena Svensson 
2022-09-26 Studiebesök "Bordercrossing Oskarshamn", Jönköping 
2022-10-05 Näringslivsträff Ryzätra, Rydsnäs 
2022-10-10 Dialogmöte Barn och utbildning, Asby 
2022-10-10 Invigning Regnbågsveckan, Österbymo 
2022-10-13 Föreläsning RF SISU, Torpavallen 
2022-10-14 Strategiskt samråd, länk 
2022-10-15 Prideparad, Österbymo 
2022-10-19 Föreningsträff, Ydrefors  
 
Håkan Thudén 
2022-10-05 Näringslivsträff Ryzärta, Rydsnäs 
2022-10-05 Styrgruppsmöte Nyföretagarcentrum  Kommunhuset 
2022-10-06 Eftervalsarbete M, C och S kommunhuset 
2022-10-10 Möte Yrde Näringslivs styrelse Kommunhuset 
2022-10-10 Verksamhetsdialog förskolan Asby 
2022-10-10 Företagsbesök Hardwood Österbymo 
2022-10-18 Träff Västra Ryds Pensionärsförening Rydsnäs 
2022-10-20 Näringslivsträff besöksnäringen Nääs 

Beslutsunderlag 
-Muntlig redovisning 
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Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 148 Dnr 2022/4 000 

Övriga frågor KS  2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Vid kallelsens utskick hade inga övriga frågor lämnats in. 

Sammanfattning 
Några övriga frågor har inte lämnats in till sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- 

Beslutet skickas till 
Akten 
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