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Plats och tid: Valdemarsviks Folkets hus, 2023-02-06, kl. 19:00

· Upprop
· Val av två protokollsjusterare. Justering sker tisdagen 14 februari kl. 15:00

Förslag och yrkanden som ska lämnas på sammanträdet lämnas skriftligt till presidiet
under sammanträdet (Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25).

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan även följa
sammanträdet via livesändningen på kommunens hemsida.

Handlingar finns att hämta i receptionen på kommunkontoret Strömsvik.

Mathias Knutsson Fredrik Sivula
Ordförande Sekreterare

Nr Dnr Ärende Ev. beredande
instans & kommentar

1 KF-KF.2023.1 Sammanträdet behöriga kungörande
2 KF-KF.2023.3 Information kommunfullmäktige

a) Revisionsskrivelse - granskning av
intern kontroll gällande föreningsbidrag
samt vid utbetalning av föreningsbidrag

b) Länsstyrelsens beslut om nya
ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige

c) Ekonomisk uppföljning

d) Presentation av kommunfullmäktiges
ledamöter

e) Övrig information

3 VAL.2022.9 Valärende - Val av 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för mandatperioden
2022—2026

4 KS-
SA.2022.127

Kommunens låneramar 2023 KS 2023-01-16 § 12

5 KF-KF.2023.4 Motioner, interpellationer och frågor
6 KF-KF.2023.5 Avslutning



(1) KF-KF.2023.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdet behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



(2) KF-KF.2023.3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

a) Revisionsrapport - granskning av intern kontroll gällande
föreningsbidrag samt vid utbetalning av föreningsbidrag

b) Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige

c) Ekonomisk uppföljning

d) Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

e) Övrig information

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten
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Valdemarsviks kommun 
 kommun@valdemarsvik.se 
 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 2 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Valdemarsviks kommun 
Parti: Centerpartiet 
Ny ledamot: Göran Karlsson 
Avgången ledamot: Carola Andersson 
Ny ersättare: Rosa Jonsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Carola 
Andersson har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av handläggare Ingela Rönnmark med handläggare 
Marie Gustafsson Ekström som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-01-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-35-2023 
  
 

mailto:kommun@valdemarsvik.se


Länsstyrelsen 
Östergötland 

Beslut 
 

2023-01-12 
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201-35-2023 
 
 

 

Kopia till 
Centerpartiet 
Göran Karlsson 
Rosa Jonsson 
Carola Andersson 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Östergötland 

Beslut 
 

2023-01-12 

3 (3) 
 

201-35-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-223 50 00. Ange diarienummer 35-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
201-35-2023 

 
 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

 

Ledamot Ersättare 
Elander Ek, Jenny 
 
Lindh Eriksson, Marie Susanna 
 
Carlsson, Anders 
 
Karlsson, Karl-Göran Danny * 

1. Wiström, Madeleine 
 
2. Jonsson, Rosa * 
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Postadress: 581 86 Linköping Telefon: 010-223 50 00 E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/ostergotland  
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/personuppgifter 

Valdemarsviks kommun 
 kommun@valdemarsvik.se 

 
 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 2 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Valdemarsviks kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Göran Tinglöf 
Avgången ledamot: Mikael Johnsson 
Ny ersättare: Linnea Lindahl 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mikael 
Johnsson har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av handläggare Ingela Rönnmark med handläggare 
Marie Gustafsson Ekström som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-01-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-34-2023 
  
 

mailto:kommun@valdemarsvik.se


Länsstyrelsen 
Östergötland 

Beslut 
 

2023-01-12 
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201-34-2023 
 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Göran Tinglöf 
Linnea Lindahl 
Mikael Johnsson 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Östergötland 

Beslut 
 

2023-01-12 

3 (3) 
 

201-34-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-223 50 00. Ange diarienummer 34-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
201-34-2023 

 
 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

 

Ledamot Ersättare 
Ali, Nhela 
 
Beckman, Lars 
 
Loftén, Magnus 
 
Ek, Jessica 
 
Andersson, Fredrik 
 
Stenberg, Malin 
 
Starkås, Ted 
 
Käck, Jennie 
 
Tinglöf, Göran * 
 
Andersson, Malin 

1. Antoun, Mona 
 
2. Ukne, Jonathan 
 
3. Carlsson, Maud 
 
4. Lundberg, Erik 
 
5. Lindahl, Linnéa * 

 



(3) VAL.2022.9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
för mandatperioden 2022—2026

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



(4) KS-SA.2022.127 045

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Kommunens låneramar 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



KS § 12 KS-SA.2022.127 045

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Justerare

..........

..........

Kommunens låneramar 2023

Kommunstyrelsens förslag

Nyupplåning får ske under 2023 om totalt 100,0 miljoner kronor och lån får
omsättas om totalt 37,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas ekonomichef
Sven Stengard att för kommunens räkning nyupplåna maximalt 100,0
miljoner kronor samt omsätta lån på totalt 37,0 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens finanspolicy KF 2022-04-04, §47 beslutar
kommunfullmäktige om ram för kommunens upplåning och omsättning av lån
för respektive år.

Behovet av nyupplåning för 2023 bedöms uppgå till 100,0 mnkr. Detta består
av:

 Beslutat upplåning i budget 2023, 75,0 mnkr.
 Beslutat ej verkställd upplåning i budget 2022. I budgeten finns beslut

om 50,0 mnkr varav inget har verkställts. Ekonomiavdelningen
bedömer att 25,0 mnkr av dessa behöver verkställas i början på året
då det främst handlar om projektet Ringgården.

Därutöver förfaller 37,0 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning under
året och måste omsättas i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-12-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Akten



Tjänsteskrivelse Dnr Sida

2022-12-05 KS-SA.2022.127 1(1)

Kommunens låneramar 2023

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Nyupplåning får ske under 2023 om totalt 100,0 miljoner kronor och lån får
omsättas om totalt 37,0 miljoner kronor

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas ekonomichef
Sven Stengard att för kommunens räkning nyupplåna maximalt 100,0
miljoner kronor samt omsätta lån på totalt 37,0 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens finanspolicy KF 2022-04-04, §47 beslutar
kommunfullmäktige om ram för kommunens upplåning och omsättning av
lång för respektive år.

Behovet av nyupplåning för 2023 bedöms uppgå till 100,0 mnkr. Detta består
av:

 Beslutat upplåning i budget 2023, 75,0 mnkr.
 Beslutat ej verkställd upplåning i budget 2022. I budgeten finns beslut

om 50,0 mnkr varav inget har verkställts. Ekonomiavdelningen
bedömer att 25,0 mnkr av dessa behöver verkställas i början på året
då det främst handlar om projektet Ringgården.

Därutöver förfaller 37,0 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning under
året och måste omsättas i sin helhet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se



(5) KF-KF.2023.4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



(6) KF-KF.2023.5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-06

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten


	Föredragningslistan
	1. Sammanträdet behöriga kungörande
	2. Information kommunfullmäktige

a) Revisionsskrivelse - granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt vid utbetalning av föreningsbidrag

b) Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

c) Ekonomisk uppföljning

d) Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

e) Övrig information

	    2.1 Kommunrevision - granskning av intern kontroll gällande förtrningsbidrag samt vid utbetalning av försörjningsstöd.pdf
	    2.2 Beslut om ny ledamot och ersättare - Filnr: 2 av 3: Beslut om ny ledamotersättare(23054045)
	    2.3 Beslut om ny ledamot och ersättare - Filnr: 3 av 3: Bilaga till beslut(23054433)
	    2.4 Beslut om ny ledamot och ersättare - Filnr: 2 av 3: Beslut om ny ledamot och ersättare.pdf
	    2.5 Beslut om ny ledamot och ersättare - Filnr: 2 av 3: Beslut om ny ledamotersättare (23054045)
	3. Valärende - Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022—2026 
	4. Kommunens låneramar 2023
	    4.1 Protokoll 2023-01-16 - KS § 12
	    4.2 Kommunens låneramar 2023
	5. Motioner, interpellationer och frågor
	6. Avslutning



