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Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet är behörigt kungjort.

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2023-01-27 till 2023-02-06.

Personlig kallelse har skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Revisionsrapport - granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt
vid utbetalning av försörjningsstöd
Information om revisorernas granskning utgår och kommer att redovisas i
samband med att kommunstyrelsens svar redovisas.

b) Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Östergötland har 2023-01-12 beslutat följande:

Länsstyrelsen utser ny ledamot Göran Karlsson (C) och ny ersättare Rosa Jonsson (C) för
avgående ledamot Carola Andersson (C) för resterande mandatperiod.

Länsstyrelsen utser ny ledamot Göran Tinglöf (S) och ny ersättare Linnea Lindahl (S) för
avgående ledamot Mikael Jonsson (S) för resterande mandatperiod.

c) Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M) informerar att kommunstyrelsen inte har
någon rapport för januari 2023 än men arbete pågår med bokslut 2022. Flera sektorer har
överskridit budgeten för 2022 och kostnaderna beräknas kvarstå under 2023 men
intäkterna beräknas minska under samma period. Mer information kommer att lämnas
längre fram.

d) Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter
Kommunfullmäktiges närvarande ledamöter presenterar sig kort för
varandra.

e) Övrig information
Ordförande Mathias Knutsson (LPo) informerar att en utbildning i
kommunalrätt för förtroendevalda kommer att hållas den 27 februari 2023.
_ _ _ _ _ _ _
Beslutet skickas till
Akten
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Valärende - Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2022—2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Göran Tinglöf (S) som 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för resterande delen av mandatperioden 2022-10-15 --
2026-10-14.

Ärendebeskrivning

För mandatperioden 2022-10-15 -- 2026-10-14 utser kommunfullmäktige 2:e
vice ordförande Göran Tinglöf (S).

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 181 att hänskjuta frågan om 2:e
vice ordföranden till dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd förtroendevald
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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Kommunens låneramar 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Nyupplåning får ske under 2023 om totalt 100,0 miljoner kronor och lån får
omsättas om 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
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-26 § 12
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-12-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Följande motioner lämnas in under dagens sammanträde:
- Från Jenny Elander Ek (C), Marie Lindh Eriksson (C), Anders Carlsson (C)
och Göran Karlsson "Solceller på kommunala fastigheter", dnr KS-
TEK.2023.24.

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationerna får ställas.

Ärendebeskrivning

Följande interpellationer ställs under dagens sammanträde:

Från Jonas Andersson (V) och Charlotta Franzén (V), "Om kommunens
egna ägda kulturhistoriska byggnader", dnr KF-KF.2023.6.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M)
och frågan lyder:

 Avser nuvarande majoritet att fortsätta inventering och beslutsprocess
kring kulturhistoriska byggnader - i linje med det arbete som upp
startats av förvaltning på Vänsterpartiets initiativ?

Från Jenny Elander Ek (C), Marie Lindh Eriksson (C), ANders Carlsson (C)
och Göran Karlsson (C) om, "Kärnkraftverk", dnr KF-KF.2023.6.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M)
och frågan lyder:

 Var tänker sig den styrande majoriteten att ett kärnkraftverk ska
lokaliseras?

 Hur planerar den styrande majoriteten att säkra att även andra
krafttyper får möjlighet att byggas och drivas i Valdemarsviks
kommun?
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Från Lars Beckman (S) om, "Kärnkraftverk", dnr KF-KF.2023.6.
Interpellationen är ställd till den nya majoriteten och frågan lyder:

 Hur har den nya majoriteten diskuterat och förankrat frågan om
kärnkraftverk bland oss boende i kommunen?

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas

Ärendebeskrivning

Följande frågor ställs under dagens sammanträde.

Nhela Ali (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M) följande:

- "Fråga gällande vårdcentrum Vammarhöjden Redan 2016 genomfördes en
omfattande boendeutredning i vår kommun som har legat till grund för beslut
gällande behov av framtida särskilda boenden. Den följdes under 2021 upp
och aktualiserades efter nya befolkningsprognoser.

Där kan man se att befolkningen i åldersspannet 65-84 peakar under 2023
med 2249 personer för att 2031 vara 2154. Däremot så ökar de över 85 år
fyllda från att i nuläget vara dryga 250 till att 2031 vara 446. Detta pekar på
att behovet av boendeplatser i våra särskilda boenden kommer att öka.

Vi har under innevarande mandatperiod haft en tät dialog med regionen som
äger och driver vårdcentralen på Vammarhöjden. I de utredningar som
genomförts har andra placeringar av det särskilda boendet undersökts och
avfärdats av olika anledningar.

Nuvarande placering och i anslutning till vårdcentralen har framstått som det
mest rationella alternativet. Vi har från den avgående majoriteten sett
uppenbara fördelar med att i anslutning till den starka hubb nytt vårdcentrum
skulle inbegripa även plats för familjecentral, hemsjukvård och hemtjänst.
Det skulle innebära ökade möjligheter att samordna resurser inte minst
gällande personalförsörjning vilket de flesta förstått kommer att vara vårt
största bekymmer framgent.

Vi har under året fattat beslut om att ta steget in i nästa fas i vårt samarbete
med region Östergötland för att tillskapa vårdcentrum Vammarhöjden. Vilket
vi kan vara stolta över och om jag inte missminner mig var beslutet enhälligt.
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Min fråga till den blivande majoriteten och tillträdande KSO blir då: Hur
tänker ni driva denna så stora och viktiga fråga för vår kommun vidare?"

Kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M) svarar:
Nya styret har varit på plats i en månad. Regionen vill ha besked i frågan
som är viktig. Vi ska diskutera och bestämma om projektet. Mer information
kommer att lämnas.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordförande Mathias Knutsson (LpO) förklarar mötet avslutat.

_ _ _ _ _ _ _
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