Sammanträdesprotokoll

~ Vetlanda

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen, kl. 08.00 till 8.30

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S),
Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF),
Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) och Mikael Loberg (SD).
För att minska risken för smittspridning erbjöds ersättare möjlighet att delta
via videofunktion i Netpublicator som åhörare med rätt att ställa frågor.

Tjänstgörande
ersättare:

Willis Josefsson (L) för Monica Samuelsson (KD)
Daniel Berner (C) för Hans Svensson (KD)
Tommy Glans (VF) för Anders Bengtsson (M)
Anton Sigfridsson (M) för Carina Bardh (M)

Ersättare:
Övriga deltagare

Maria Isacsson, Sofia Cedenstedt
Digitalt: Anna Flitt, Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S),
Glenn Zackrisson (S) och Bruno Pilåsen (VF).

Utses att justera

Dan Ljungström (C) och Lars Brihall (VF)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet 2021-02-11

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 37

Maria Isacsson
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justeringsperson

Dan Ljungström

Lars Brihall

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
Anslaget:

2021-02-11

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

2021-03-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansli
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§ 37

Ärendenr KLF 2021/28

Yttrande till förvaltningsrätten
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr. 554-21, 556-560-21,
562-575-21, daterat 2021-02-08, godkänns.
Anton Sigfridsson (M) deltar inte beslutet.

Protokollsanteckning
Henrik Tvarnö (S), Martina Jansson (S), Lennart Lööw (S), Dan Ljungström (C),
Andreas Elamsson (C), Willis Josefsson (L), Daniel Berner (C) lämnar in följande
protokollsanteckning:
På grund av VF, M och SD:s sena uppsägning av corona-överenskommelsen tvingades ett extra
fullmäktigesammanträde fram. De är på grund av det ansvariga för de extra kostnader.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har fått föreläggande av förvaltningsrätten i Jönköping att inkomma med
skriftligt yttrande senast 11 februari i mål nr 554-21, 556—560-21, 562—575-21 gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Överklagade beslut är kommunfullmäktige i Vetlanda kommuns samtliga beslut den 4 januari
2021 ärende § 1 - § 20.
Lill Haraldsson har i målet mot Vetlanda kommun yrkat
- att förvaltningsrätten beslutar om inhibition av samtliga beslut avseende ärende § 1-§ 20,
- att förvaltningsrätten upphäver samtliga beslut avseende ärende § 1- § 20.
Enligt anmälan var kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-04 präglat av tekniska
problem avseende både ljud och bild. Det framförs att eftersom ledamöterna var uppdelade i
fyra rum och ljudet var avstängt i respektive rum under långa stunder var det omöjligt för alla
ledamöter att höra varandra i realtid. Hänvisning görs även till lokal media där det framgår att
ledamöter inte hörde alla ordentligt under sammanträdet samt till att flera ledamöter
muntligen bekräftat att ljudet inte var tillfredställande och då speciellt vid omröstningar. De
kunde bland annat inte höra ledamöterna ordentligt från fullmäktigesalen där presidiet satt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-08
Överklagande från Lill Haraldsson som inkom till förvaltningsrätten 2021-02-01
Yttrande 2021-02-08
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Yrkanden
Jan Johansson (VF) lämnar följande yrkande:
Vetlanda Framåtanda tillsammans med M och SD krävde att kommunfullmäktigemötet den 4
januari skulle inställas. På dagordningen fanns inga akuta ärenden som krävde avhandling vid
något extra möte. De på dagordningen upptagna ärendena kunde istället ha väntat med
behandling till ordinarie fullmäktigemöte som tidigare bestämts skulle äga rum den 27 januari.
Kommunens skattebetalare åsamkades en helt onödig kostnad som uppgår till strax över
85 000 kr. Med hänvisning till ovan nämnda faktabeskrivning yrkar VF att kommunstyrelsen
ska avstå från att inge något yttrande till länsrätten enär den nybildade majoriteten själva skall
bära totalansvar för såväl onödiga merkostnader som hur fullmäktigemötet med anförda
teknikbrister digitalt genomfördes.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat förslag till beslut.
Sammanträdet ajourneras kl 8.10-8.24
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslag och Jan Johanssons förslag. Han finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det upprättade beslutsförslaget.
Omröstning begärs
Ordförande föreslår följande propositionsordning, vilket kommunstyrelsens godkänner:
Ja-röst för upprättat förslag till beslut.
Nej-röst för Jan Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och en som avstår att rösta beslutar kommunstyrelsen enligt
upprättat förslag till beslut.
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Omröstningslista
Ledamöter

Ja

Henrik Tvarnö (S)

X

Martina Jansson (S)

X

Lennart Lööw (S)

X

Dan Ljungström (C)

X

Andreas Elamsson (C)

X

Willis Josefsson (L)

X

Daniel Berner (C)

X

Nej

Jan Johansson (VF)

X

Lars Brihall (VF)

X

Lola Frödeberg (VF)

X

Anton Sigfridsson (M)

X

Tommy Glans (VF)

X

Mikael Loberg (SD)

X

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Jönköping
Kommunjurist
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