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TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 109 

Anmälan om jäv 
KS/2022:206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 

2022-09-05 

Magnus Carl berg (S) och Maria Peterseif l nmäler jäv i § 118 "Årsredovisning 

2021 samordningsförbundet Värend" och i§ 122 "Årsredovisning 2021 VoB 
Kronoberg". 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 110 

Meddelanden 
KS/2022:208 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 

2022-09-05 

Kommunfullmäktige tar emot meddelandena enligt nedanstående lista. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige delges meddelanden inkomna under perioden 2022-06-13 -
2022-08-29. 

Beslutsunderlag 

1. Lägesinfo1mation från Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 2022-06-22 

2. Länsstyrelsens information om efte1irädarval Tingsrydsalternativet 

3. Länsstyrelsens information om efte1irädarval Moderaterna 

4. Protokollsutdrag komnmnstyrelsen 2022-06-07 § 158, Intern kontroll 
bisysslor 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-07 § 190, Svar på 
medborgarförslag om renhållningstaxa och SSAM' s ansvar för 

renhållningen 

6. Protokollsutdrag bildningsnämnden 2022-05-24, Svar på 

medborgarförslag om solskydd vid sandlådor vid förskolan Juvelen i Ryd 

7. Förfrågan om lokal för Tingsryds konstförening 2022-08-19 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) 

2022-09-05 

§ 111 

Allmänhetens frågestund 
KS/2022:459 

Bileam Nilsson frågar om den negativa utveckling han noterat inom 

bildningsnämndens område. Han nämner specifikt en sämre rankning i 

Lärarförbundets årliga undersökning och en sämre utveckling på Wasaskolan. 

Varför ska en barnfamilj flytta till Tingsryds kommun om man vill ha en bra 

skola? 

Bildningsnämndens ordförande Anette Weidenmark (-) svarar att det finns bra 

skolor i alla kommundelar med en god kvalitet som följs upp regelbundet. Till 

exempel har läskunnigheten i årskurs 1 ökat. Betygsresultat i årskurs 6 höjdes 

fö1rn läsåret och behörigheten till gymnasiet 2021 höjdes något. Av enkäter 

framgår att skolorna har trygga barn och nöjda föräldrar. 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 

2022-09-05 

§ 112 

Revisorerna har ordet 
Dnr KS/2022:209 

Vid sammanträdet närvarar revisionens ordförande Kerstin Petersson (C) som 

redovisar gjorda granslmingar i de två följande ärendena. 

Utdrags bestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 

2022-09-05 

§ 113 

Information om granskning av ägarstyrning 
Dm KS/2022:960 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat Tingsryds kommuns ägarstyrning och lämnat in en 

rapport om den till kommunen. Revisionens ordförande Kerstin Petersson (C) 

redogör för granskningens innehåll och resultat för fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Revisionens granskning av ägarstyrning 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) 

Kommunfullmäktige 2022-09-05 

§ 114 

Information om granskning av skolmåltidsverksamheten 
Dnr KS/2022:961 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat Tingsryds kommuns skolmåltidsverksamhet och lämnat 

in en rappo1i om den till kommunen. Revisionens ordförande Kerstin Petersson 

(C) redogör för granskningens innehåll och resultat för fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Revisionens granskning av skolmåltidsverksamheten 

Utdrags bestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) 

Kommunfullmäktige 

cJ3 

2022-09-05 

§ 115 

Information från Södra Småland Avfall och Miljö AB 
Dm KS/2022:974 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jessica Cedervall, VD för Småland Avfall och Miljö AB, redogör för bolagets 

verksamhet och resultat, bland annat gällande klimatbokslut, materialåtervinning 

och kundnöjdhet. 

Besluts underlag 

Presentationsbilder som visas på sammanträdet 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 

Kommunfullmäktige 2022-09-05 

§ 116 

Ledamöternas frågestund 
Dnr KS/2022 :210 

Magnus Carlberg (S) har en fråga till bildningsnämndens ordförande Anette 
Weidenmark (-). Han vill att hon säger mer om Lärarförbundets ranking, vilket 
hon påböijade under Allmänhetens frågestund. 

Anette Weidenmark (-) uppger att rankingen kom 2021 och baserades på siffror 
från 2020. Det som var positivt var att resurser till undervisning hade ökat, likaså 
antalet utbildade lärare. Lära1iätheten har blivit sämre, men siffrorna stämde inte 
helt med nämndens egen statistik. Samverkan fack, arbetsgivare, politiker hade 
också blivit sämre samt att meritvärdet hade sjunkit. Nämndens arbete på dessa 
områden fmisätter. 

Britt-Louise Bemdtsson (C) har en fråga om digital justering. Hur lång tid ska det 
ta innan det införs? 

Ann-Louise Viking (SD) säger att det införs på bildningsnämnden nästa 
sammanträde. Magnus Carlberg (S) uppger att det redan har infö1is i vård- och 
omsorgsnämnden och ska sedan tas stegvis i övriga instanser. 

Patrick Ståhlgren (-) frågar kommunstyrelsens ordförande. Kan kommunen ordna 
med värmestugor och möjlighet till vaim dusch, om det i höst blir svåii för vissa 
kommuninvånare att betala uppvärmning? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) uppger att allmänna lokaler 
kan ställas till förfogande för sådana behov, förutsatt att situationen är så allvarlig. 

Patrick Ståhlgren (-) ställer ytterligare en fråga. Om elsystemet stängs ned för att 
möta energibrist, hur länge kan kommunen i sådana situationer producera el med 
reservkraft? 

Mikael Jeansson (S) svarar att frågor om reservkraft och bränslelager får följas 
upp kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. 

Ann-Louise Viking (SD) uttrycker sin tacksamhet till fullmäktiges presidium för 
det arbete de utfö1i under mandatperioden. 

Christian Ward (-) har också en fråga om höga elpriser. Vad händer med 
idrottsföreningar om de inte har råd att betala hyror? 

Mikael Jeansson (S) uppger att regeringen beslutat att Svenska Kraftnäts s.k. 
flaskhalspengar kommer att fördelas. Offentlig verksamhet, föreningar, företag 
och privatpersoner kommer att kompenseras med dessa medel. 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) 

Kommunfullmäktige 

R> 

2022-09-05 

§ 117 

Slutrapport budgetuppdrag central resursfördelning inför budget 
2023 
KS/2021 : 1023 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige tar emot rappo1ien och konstaterar att budgetuppdraget är 
slutfö1i. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att framtagen modell och process ska användas 
permanent i kommunens budgetarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

I 2022 års budget beslutade kommunfullmäktige om följande budgetuppdrag: 

"Kommunstyrelsenfår i uppdrag att inför arbetsprocessen för budget 2023 ta 

framförslag på central resursfördelningsmodell som baseras på demografi och 

eventuella andra viktiga faktorer " 

Kommunstyrelsen har genomfö1i uppdraget genom deltagande i SKR:s projekt 
"Budgetprocess med prislappar", som pågått under perioden augusti 2021 - april 

2022. Parallellt med projektet har budgetmodellen tillämpats skarpt i 
arbetsprocessen för budget 2023. Sammanfattning och utvärdering av projekt, 
budgetmodell och arbetsprocess redovisas i bifogad slutrapp01i. 

Den nya budgetmodellen kan k01ifattat beskrivas som att intäkterna, i form av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, tillsammans med 
demografin, ger teknisk ram per verksamhet för skola-, vård och omsorg samt IFO 
("prislappsverksamheter"). Tekniska ramar tillsammans med politiska 

prioriteringar ger kommande årsbudget. 

Utrymmet för prioriteringar är skillnaden mellan de totala intäkterna minus 
resultatmål och de tekniska ramarna. Övriga verksamheter ("budget-på budget") 
fördelas på samma sätt som fjolårets budget och räknas upp med en faktor för 
pris- och löneuppräkning. 

Projektgruppen har under projekttiden arbetat kontinuerligt med medverkan på 
projektdagar, information och kommunikation internt samt planering och upplägg 

inför aktiviteterna. Analyserna av arbetet visar att budgetprocessen och 
budgetmodellen har mottagits väl och positivt av organisationen, både i 
förvaltningsorganisationen och i den politiska organisationen. 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 

Kommunfullmäktige 2022-09-05 

§ 11 7 fo1isättning 

Enkätsvaren visar på en upplevd ökad transparens i resursfördelningen samt ett 

tydligare politiskt handlingsut1ymme och ett mer långsiktigt perspektiv på 

kommunens ekonomi och resursfördelning. Det finns också förbättringsområden 

så som förutsättningar för kommunens bolag att vara en del av styrprocessen och 

budgetmodellen, kvalitetssäkring av Excelfilen, ökad samverkan kring 

måldirektiven, utökad tidplan tillsammans med ökad kommunikation kring 

prioriteringsunderlagen och budgetberedning samt vidare kommunikation och 

utbildning inom politikerorganisationen. Det finns också behov av fördjupning av 

budget-på-budgetverksamheterna, inom prislappsverksamheterna samt 

investeringar och dess samband med driften. 

Sammanfattningsvis bedömer projektgruppen att projektmålen har uppfyllts 

genom att gruppen har presenterat: 

- Tekniska ramar (som bygger på intäkter, transparant och likvärdig 
fördelning, baserat på demografi och genomsnittlig 

kvalitet/ambitionsnivå) 

- Tydliga politiska prioriteringar ( ett underlag för politiken att ta sig an 

årligen, minskat behov av äskanden, politiken fördelar 

handlingsutrymmet, diskussioner om prioriteringar med en ökad 

medvetenhet) 

- Tydligare samband mellan investering och drift 

- Ökat långsiktigt perspektiv med 4 års period (budgetår 2023 med 

planår 2024-2026) 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrar ekonomichef Daniel Gustafsson 

samt ekonom Anna Kuittinen ärendet. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse Slutrapport för Budgetuppdag om central resursfördelning 

inför budget 2023 

2. Slutrapp01i för Budgetuppdrag om central resursfördelning inför budget 
2023 

3. Bilagor till slutrapport (bilaga 1-7) 

4. KF 2021-06-21 § 107 Budget, skattesats och låneram 2022 samt 

ekonomisk plan 2023-2024 

5. KS 2021-09-27 §271 Deltagande i SKR-projekt "Budgetprocess med 
prislappar" 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 169 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-22-08 § 219 

IA I 
Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) 

2022-09-05 

§ 11 7 fortsättning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 

2022-09-05 

§ 118 

Revidering av förbundsordning samordningsförbundet Värend 
KS/2022:579 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reviderad Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsmedlemmarna ombeds av samordningsförbundet Värend att ta ställning 
till föreslagen revidering av förbundsordningen. Den största förändringen i 
förbundsordningen är§ 8 Förbundsstyrelsen. I den tidigare versionen stod det att 
"Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå 
av sju ledamöter och sju ersättare. Vaije förbundsmedlem utser vardera en 
ledamot och en ersättare." Värends paiier är åtta och inte sju och därav ändringen. 
Med den tidigare förbundsordningen så har det inneburit att en paii inte haft 
rösträtt. 

Beslutsunderlag 

1. Brev till förbundsmedlemmana 
2. Förslag Förbundsordning Samordningsförbundet Värend 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-30 § 135 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-07 § 169 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) 

2022-09-05 

§ 119 

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Värend 
KS/2022:579 

Beslut 

Jäv 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 
Samordningsförbundet Värend. 

2. Kommunfullmäktige beviljar enskilda förtroendevalda samt ersättare i 
Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Magnus Carlberg (S) och Maria Petersen (C) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL) har Samordningsförbundet Värend översänt beslutsunderlag till 
förbundsmedlemmama. 

F örbundsmedlemmama skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan 
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för 2021 
2. Granskning av årsredovisning 2021 
3. Revisionsberättelsen för 2021 
4. Brev till förbundsmedlemmama 
5. Tjänsteskrivelse från Chef för Arbete- och lärandeavdelning 
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-30 § 134 
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-07 § 168 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 

Utdrags bestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 

Kommunfullmäktige 

r-~ 

2022-09-05 

§ 120 

Information om Årsredovisning 2021 Sydarkivera samt 
verksamhetsplan 2023 med budget 
KS/2022:593 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige tar emot information om årsredovisning 2021 
Sydarkivera. 

2. Kommunfullmäktige tar emot information om Verksamhetsplan 2023 med 
budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige för Kommunalförbundet Sydarkivera har godkänt årsredovisning 
2021 och har översänt beslut och handlingar till medlemskommunerna för 
kännedom. 

Årsredovisningen tar upp som information till kommunstyrelsen som ett ärende 
för styrelsens uppsiktsplikt men förs även upp i fullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Sydarkivera förbundsfullmäktige 2022-04-08 § 2 
Årsredovisning 2021 Sydarkivera 

2. Protokollsutdrag Sydarkivera förbundsfullmäktige 2022-04-08 § 3 
Verksamhetsplan 2023 med budget 

3. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-23 § 120 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-07 § 170 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kommunfullmäktige 2022-09-05 

§ 121 

Årsredovisning 2021 Korröstiftelsen 
KS/2022:717 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Konöstiftelsen. 

2. Kommunfullmäktige beviljar enskilda ledamöter och ersättare i styrelsen 

för K01Töstiftelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Korröstiftelsen har avgivit årsredovisning för år 2021. Årets resultat 

uppgick till -83 tkr och eget kapital uppgick till 205 tkr vid årets slut. 

Besluts underlag 

1. Muntlig redogörelse på sammanträdet 

2. Årsredovisning 2021 Korröstiftelsen inklusive revisionsberättelse 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 167 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-22 § 220 

Beslutet skickas till 
Konöstiftelsen 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 

Kommunfullmäktige 2022-09-05 

§ 122 

Årsredovisning 2021 VoB Kronoberg 
KS/2022:715 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för VOB Kronberg. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöter i direktionen för VoB Kronoberg 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Jäv 

Magnus Carlberg (S) och Maria Petersen (C) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

VoB Kronoberg har lämnat in årsredovisning till medlemskommunema för 
godkännande och för behandling av fråga om ansvarsfrihet. Med ärendet följer 
även en revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
ledamöterna i direktionen. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 VoB Kronoberg inklusive revisionsberättelse 

2. Följebrev från VoB Kronoberg 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-27 § 156 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-22 § 221 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 

Kommunfullmäktige 

~ 

2022-09-05 

§ 123 

Inkomna motioner 
KS/2022:870, KS/2022:970 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motion (C) om gratis mensskydd får 
ställas och remitterar den till bildningsnämnden för yttrande senast 2022-
11-22. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att motion (SD) om kommunal 
vattenförsöijning får ställas och remitterar den till kommunstyrelsen för 
yttrande. · 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-Louise Bemdtsson (C), Anna Johansson (C) och Annica Hägg Johansson har 
sänt in en motion om gratis mensskydd i våra skolor. Eftersom frågan faller inom 
bildningsnämndens ansvarsområde remitteras motionen dit för yttrande. 

Ann-Louise Viking (SD), Jim Viking (SD), Patrick Ståhlgren (-) och Christian 
Ward (-) har lämnat in en motion om kommunal vattenförsö1jning. Motionen hör 
till kommunstyrelsens ansvarsområde och därför remitteras den till styrelsen för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Motion (C) om gratis mensskydd i våra skolor 
2. Motion (SD) om kommunal vattenförsäljning 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Teknisk avdelning 
Motionärerna 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) 

2022-09-05 

§ 124 

Inkomna interpellationer 
KS/2022:212 

Inga interpellationer har inkommit till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 




