
 

         
      

 

             
         
            

          
          
           

          
         

           
            

         
       

         
       

       
       
       

        
       

          
      

          

   
 

       

   

 

  

 

   

 

    

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Kommunfullmäktige 
Plats och tid 

Beslutande 

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30 till 22.12 
Sammanträdet ajournerades kl. 20.30-30.35, 21.26-21.31, 21.44-21.56, 
22.06-22.10 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Henrik Freij (M), Ingrid Holm (SD), 
Dan Ljungström (C), Percy Karlsson (S), Monica Samuelsson (KD), 
Lola Frödeberg (VF), Mikael Hahn (S), Carina Bardh (M), Mikael Loberg (SD), 
Martina Jansson (S), Lars Brihall (VF), Andreas Elamsson (C), 
Hans Svensson (KD), Robin Wallén Nilsson (M), Nils-Erik Olofsson (S), 
Maria Forsberg Brihall (VF), Rune Solid (L), Lennart Lööw (S), 
Arne Zetterberg (SD), Anders Bengtsson (M), Pia Lindell (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Roger Eriksson (VF), Aneth Amundsson (S), 
Kjell Sandahl (M), Arne Larsson (SD), Carina G Hördegård (C), 
Sofie Schiller (M), Tommy Glans (VF), Emma Eriksson (S), Rolf Axelsson (S), 
Annica Brihall (C), Magdalena Andersson (M), Anders Rodewald (KD), 
Madelen Kohut (S) och Jessica Nilsson (V). 

Tjänstgörande ersättare Maria Eriksson (V) för Tommy Bengtsson (V) 
Conny Axelsson (S) för Tommy Bohman (S) 
Petra Brannestam (VF) för Malin Brihall (VF)
Sven-Åke Karlsson (S) för Carina Strömbäck (S) 
Kristoffer Kaspersson (KD) för Ingemar Sturesson (KD) 
Jonna Andreasen Fälth (SD) för Pia Fälth (SD) 
Niklas Hugosson (VF) för Monica Högberg (VF) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Anders Saldner, Mona-Lisa Hagström Svensson (S), 
Andreas Eliasson och Maria Isacsson. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) och Niklas Hugosson (VF) 

Justeringens plats och Kommunkansliet tisdag 2 mars 2021 kl. 16.00 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 32-61 
Maria Isacsson 

Ordförande 
Carina G Hördegård 

Justeringsperson 
Lennart Lööw Niklas Hugosson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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https://21.26-21.31
https://20.30-30.35


 

   
           

 

  

  

    

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

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

Anslaget: 2021-03-02 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-03-23 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Föredragningslista 
§ 32 Meddelanden 

§ 33 Motion om att Vetlanda kommun säger ifrån och mera 2021/46 
kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av 
service i Vetlanda kommun 

§ 34 Avsägelse av uppdrag (V) 2020/358 

§ 35 Avsägelse av uppdrag (S) 2020/281 

§ 36 Avsägelse från uppdrag (VF) 2021/57 

§ 37 Avsägelse från uppdrag (M) 2018/343 

§ 38 Avsägelse från uppdrag (L) 2018/343 

§ 39 Interpellation om behov av idrottshallar 2021/56 

§ 40 Information från kommunstyrelsen och socialnämnden 2020/287 
om svar på revisionsrapporten Granskning av 
kommunens samlade ekonomistyrning 

§ 41 Fastighetsförsäljning, del av Vesslan 2 m.fl. 2021/25 

§ 42 Information om preliminärt bokslut 2021/40 

§ 43 Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet 2020/315 

§ 44 Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021/5 
2021, tekniska nämnden 

§ 45 Avsägelse från uppdrag som fast arvoderad gruppledare 2018/339 
(KD) 

§ 46 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 2020/359 
(KD) 

§ 47 Val av ledamot i kommunstyrelsen 2018/339 

§ 48 Val av ersättare i kommunstyrelsen 2018/339 

§ 49 Val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning 2018/339 

§ 50 Val av vice ordförande i AB Vetlanda Industrilokaler 2019/107 

§ 51 Val av vice ordförande i Witalabostäder AB 2019/108 

§ 52 Val av vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB 2019/105 

§ 53 Val av ersättare till ombud vid bolagsstämmor för 2019/106 
Njudung Energi Vetlanda AB, AB Vetlanda 
Industrilokaler och Witalabostäder AB 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

§ 54 Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor för 
Njudung Energi Sävsjö AB 

2019/109 

§ 55 Val av ombud vid bolagsstämmor IUC Träcentrum AB 2019/111 

§ 56 Val av ombud vid föreningsstämmor med 
Kommuninvest ekonomisk förening 

2018/290 

§ 57 Val av ombud vid föreningsstämmor med 
Vattenförbundet - Emåförbundet 

2019/11 

§ 58 Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor och 
ägarsamråd - Kommunassurans Syd 

2019/103 

§ 59 Val av ombud vid föreningsstämmor med Science Park 2019/114 

§ 60 Val av ombud vid bolagsstämmor och ägarsamråd med 
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (Nuvab) 

2019/115 

§ 61 Val av ersättare till styrelserepresentant för 
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB 

2018/363 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

§ 32 

Meddelanden 
Beslut daterat 2021-02-09 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, där man utser ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 februari 2021 till och med den 14 oktober 
2022. Ny ersättare är Maria Eriksson Vänsterpartiet. 
KLF 2020/358 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Överklagade beslut: Kommunfullmäktige i Vetlanda kommuns samtliga 
beslut den 4 januari 2021 § 1 - § 20. Med yrkandena att förvaltningsrätten beslutar om 
inhibition av samtliga beslut avseende ärende § 1 - § 20 samt att förvaltningsrätten upphäver 
samtliga beslut avseende ärende § 1 - § 20. 
KLF 2021/28 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping 
KLF 2021/28 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-11 § 37. 
KLF 2021/28 

Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping daterat 2021-02-12 gällande inhibition. 
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. 
KLF 2021/28 

Just sign Utdragsbestyrkan 

5



 

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

§ 33 Ärendenr KLF 2021/46 

Motion om att Vetlanda kommun säger ifrån och mera 
kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av service i 
Vetlanda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 februari 2021 lämnade Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), 
Maria Forsberg-Brihall (VF), Roger Eriksson (VF), Malin Brihall (VF), Tommy Glans (VF) och 
Monica Högberg (VF) in en motion om att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast 
visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp 
för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som för nuvarande diskuteras 
inom regionen är nedläggning av såväl barn- och ungdomsmottagning som Vetlanda bårhus. 
Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars 
återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter. 

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna 
åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 34 

Avsägelse av uppdrag – Monica Mörk (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Monica Mörk (V) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Monica Mörk (V) där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-11 

Beslutet skickas till 
Monica Mörk 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Elected 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/358 
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~ Vetlanda 

§ 35 

Avsägelse av uppdrag - Mikael Engström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mikael Engström (S) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Mikael Engström (S) där han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-16 

Beslutet skickas till 
Mikael Engström 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Löner 
Elected 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/281 
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~ Vetlanda 

§ 36 

Avsägelse från uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Anhållan hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för framtagande av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Monica Högberg (VF) för tiden t.o.m. 14 oktober 2022. 

Valberedningen får uppdraget att ta fram förslag på ny representant i Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Monica Högberg (VF) där hon avsäger sig uppdraget som 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-19 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Valberedningen 
Löner 
Elected 
Monica Högberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2021/57 

- Monica Högberg (VF) 

ledamot i kommunfullmäktige samt som representant för Höglandets räddningstjänstförbund. 
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~ Vetlanda 

§ 37 

Avsägelse från uppdrag - Louise Rönnqvist (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen för uppdraget att ta fram förslag på ny ledamot samt 1:e vice ordförande i 
socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Louise Rönnqvist (M) där hon avsäger sig uppdraget som 
ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-22 

Beslutet skickas till 
Louise Rönnqvist 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Löner 
Elected 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/343 
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~ Vetlanda 

§ 38 

Avsägelse från uppdrag – Ejlon Johansson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Valberedningen får uppdraget att ta fram förslag på ny 2:e vice ordförande i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Avsägelse har kommit in från Ejlon Johansson (L) där han ställer sin plats som 2:e vice 
ordförande i socialnämnden till förfogande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-02-24 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Löner 
Elected 
Ejlon Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/343 
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~ Vetlanda 

§ 39 

Interpellation om behov av idrottshallar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anders Bengtsson (M) får ställa sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Henrik Tvarnö (S). 

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Anders Bengtsson (M) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande med följande 
frågeställning: 

-

vad det skulle innebära att renovera upp Mogärdeskolans idrottshall? 
-

idrottsundervisning i nära anslutning till sin skola? 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2021/56 

Är majoriteten fast besluten att fortfarande riva Mogärdeskolans idrottshall? Eller är man 
beredd att göra ett omtag kring idrottshallar, dvs även utreda och ta fram kostnadskalkyl 

Kommunen har flera stora skolor som ligger nära·varandra (Gymnasiet, Norrgårdsskolan, 
Witalaskolan och Mogärdeskolan) som alla är i behov av mer idrottsundervisning. Hur ser 
förutsättningarna ut att bygga en ny idrottshall i närområdet så att alla elever kan få sin 
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~ Vetlanda 

---------------------------------

§ 40 

på revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) inleder sin information med att konstatera 
att det är en bra och viktig revisionsrapport och instämmer i vad som står i rapportens 
sammanfattning om att det finns en god dialog mellan kommunens tjänstemannaledning och 
förvaltning samt mellan kommunstyrelse och nämnder. Kommunstyrelsen är ansvariga för att 
vi underhåller och förvaltar kommunens fasta och lösa egendom och här har fullmäktige i 
stort sett varit enig om att vi behöver investera för att komma ifatt med det underhållsbehov 
som finns men också för att få ändamålsenliga lokaler. De investeringar vi har gjort leder till 
att vi får en bättre arbetsmiljö för personalen och det blir en bättre miljö för barnen men 
framför allt så har vi samlat enheter och det har också positiv effekt på driftsekonomin. 
Grundskolan och gymnasiet har lägre kostnader jämfört med andra kommuner. 
Socialförvaltningen har ett bra arbete på gång med att sänka sina kostnader. Vård- och 
omsorgsförvaltningen ligger bra till när det gäller LSS och äldreomsorg men har något sämre 

en prognos för vad som kommer att hända i november eller december. 

Socialnämndens ordförande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) fortsätter informationen och 
nämner då bland annat att socialnämnden är medveten om att de ligger illa till med 
ekonomin. Det pågår ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med både 
organisationsförändringar och kostnadsöversyn. Det finns en bra anda och en vilja att våga 
göra förändringar. 

Förvaltningschef Ander Saldner börjar sin information med att instämma i vad som står i 
rapportens sammanfattning om att det finns en god dialog mellan kommunens 
tjänstemannaledning och förvaltning samt mellan kommunstyrelse och nämnder. 
Informationen fortsätter med en presentation av grundorsakerna till nämndens 
kostnadsökning och då nämns bland annat nya målgrupper, ökade volymer och höjda 
ofinansierade statliga krav. Nämnden har stora effektiviseringsutmaningar och det finns en 
stor önskan i nämnden att komma ikapp. Härefter presenteras jämförelsetal med likartade 
kommuner. Slutligen konstateras att det är en utmaning att hitta besparingar när volymerna 
ökar och kraven är lagstyrda. Nämndens strategi är att arbeta förebyggande och samverka, se 
över processer och arbetssätt, ha systematisk uppföljning samt utveckla E-tjänster och 
digitalisering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/287 

Information från kommunstyrelsen och socialnämnden om svar 

resultat ekonomiskt när man tittar på hemtjänsten. De ekonomiska prognoserna som görs kan 
givetvis förbättras men är generellt sett ganska så träffsäkra men det är svårt att i januari göra 
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~ Vetlanda 

§ 41 

Fastighetsförsäljning, del av Vesslan 2 m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

del av Mogärde 20:11 och del av Mogärde 20:12, ca 1300 m2, till Vessan Intressenter AB 
559131-2417 till ett pris av 1 000 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vetlanda kommun och Vessan 
Intressenter AB, företrädd av Thomas Bergdahl Vetlanda, om möjligheter för uppförande av 
ett flerbostadshus inom kvarteret Vesslan mellan Storgatan, Kullgatan och Bangårdsgatan i 
Vetlanda. Tomtmarken har här stått obebyggd länge och nyttjats som parkering. 

Den tänkta exploateringen krävde en ny detaljplan vilket påbörjades efter uppdrag i 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med att markanvisningsavtalet tecknades. 
Detaljplanearbetet för området har genomförts som ett så kallat standardförfarande, med 
stöd av den antagna Centrumplanen för Vetlanda. Detaljplanen antogs i kommunstyrelsen 
2021-01-13. 

Köpeskillingen är fastställd till 1 000 000 kr enligt ett upprättat tilläggsavtal till det tidigare 
markanvisningsavtalet. I köpeskillingen ingår kostnader för upprättad detaljplan och 
kostnader för anpassning av allmän platsmark i anslutning till området. Köparen står även för 
kostnader för fastighetsbildning. 

byggnationen innan markaffären slutförs och tillträde sker. Skulle detta inte ske inom den 
tidsramen faller avtalet i alla delar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Köpeavtal 2021-01-22 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal 
säljer del av fastigheten Vetlanda Vesslan 2, del av Mogärde 20:11 och del av Mogärde 20:12, 
ca 1300 m2, till Vessan Intressenter AB 559131-2417 till ett pris av 1 000 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2021/25 

Vetlanda kommun, säljer i enlighet med upprättat avtal, del av fastigheten Vetlanda Vesslan 2, 

Köparen ska enligt avtalet utnyttja detaljplanens fulla byggrätt och har ett år på sig att påbörja 
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~ Vetlanda 

§ 42 

Information om preliminärt bokslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar det preliminära bokslutet för 2020 och uppger 
bland annat följande: 

Det preliminära resultatet uppgår till 112 mnkr. Det höga resultatet beror till stor del på 
statsbidrag till kommunerna på grund av Corona men också på att minskningen av 
skatteintäkter inte blev så stor som befarat. Utöver detta har nämndernas ansträngningar 

har också gjort att pengar blivit över. 

det sammanlagda överskottet för nämnderna uppgår totalt till 33 miljoner kronor. Mycket av 
nämndernas överskott kan härledas till kompensationer i och med Corona. 

Finansförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 41 mnkr. 

Investeringsvolymen 2020 uppgick till 210 mnkr. Av projekt som har genomförts under året 
kan nämnas Tomasgården, förskola och LSS-boende på Himlabackarna, Björköby skola, 
Withalaskolan och Mogärdeskolan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2021/40 

också haft positiv effekt på resultatet. Uteblivna arrangemang som exempelvis Vetlandafesten 

Härefter följer en redovisning av nämndernas utfall och avvikelser och man kan konstatera att 
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~ Vetlanda 

§ 43

Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vetlanda kommun bildar tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö kommuner ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet inom 
Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt Höglandsförbundet 
(HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet och samverkan inom administrationen av 
ekonomi- och beställningsprocesser. 

gemensamma organisationen såsom systemspecialisterna för systemadministration, E-handel 
och anläggningsreskontra har Vetlanda kommun valt att avvakta med att i nuläget föra över 
sina resurser. På motsvarande sätt har andra kommuner valt att inte i alla lägen föra över 
processerna i sin helhet. Skälet till detta är dels att processerna kan ses som strategiska dels 
att de resurspersoner som berörs har andra arbetsuppgifter som inte går in i ett gemensamt 
Ekonomiservicekontor. 

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade 
möjligheter till utveckling. 

Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-11 
Direktionen Höglandsförbundet § 34/20 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö 
kommuner bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en 
verksamhet inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Yrkanden 
Kjell Sandahl (M) yrkar avslag på förslaget om gemensamt ekonomiservicekontor i Nässjö. 

Carina Bardh (M) och Mikael Loberg (SD) tillstyrker Kjell Sandahls avslagsyrkande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/315 

Samtliga medlemskommuner inklusive HF vill gå samman kring de grundläggande processerna 
kundreskontra, leverantörsreskontra och huvudbokprocessen. När det gäller övriga delar i den 
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~ Vetlanda 

§ 43

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Sandahls 
avslagsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att Vetlanda kommun tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö kommuner bildar ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet inom 
Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilket hon finner kommunfullmäktige 
godkänna: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Kjell Sandahls avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster mot 20 nej-röster och en som avstår att rösta beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag att Vetlanda kommun tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö 
och Sävsjö kommuner bildar ett gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 
som en verksamhet inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/315 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

§ 43 Ärendenr KLF 2020/315 

Omröstningslista 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) X 
Jan Johansson (VF) X 
Henrik Freij (M) X 
Ingrid Holm (SD) X 
Dan Ljungström (C) X 
Percy Karlsson (S) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Lola Frödeberg (VF) X 
Mikael Hahn (S) X 
Carina Bardh (M) X 
Mikael Loberg (SD) X 
Martina Jansson (S) X 
Lars Brihall (VF) X 
Andreas Elamsson (C) X 
Hans Svensson (KD) X 
Robin Wallén Nilsson (M) X 
Nils-Erik Olofsson (S) X 
Tommy Bengtsson (V) Maria Eriksson X 
Maria Forsberg Brihall (VF) X 
Rune Solid (L) X 
Lennart Lööw (S) X 
Arne Zetterberg (SD) X 
Anders Bengtsson (M) X 
Pia Lindell (C) X 
Jan-Erik Josefsson (KD) X 
Roger Eriksson (VF) X 
Aneth Amundsson (S) X 
Tommy Bohman (S) Conny Axelsson X 
Kjell Sandahl (M) X 
Malin Brihall (VF) Petra Brannestam X 
Arne Larsson (SD) X 
Carina G Hördegård (C) X 
Carina Strömbäck (S) Sven-Åke Karlsson X 
Ingemar Sturesson (KD) Kristoffer Kaspersson X 
Sofie Schiller (M) X 
Tommy Glans (VF) X 
Emma Eriksson (S) X 
Pia Fälth (SD) Jonna Andreasen Fälth X 
Rolf Axelsson (S) X 
Monica Högberg (VF) Niklas Hugosson X 
Annica Brihall (C) X 
Magdalena Andersson (M) X 
Anders Rodewald (KD) X 
Madelen Kohut (S) X 
Jessica Nilsson (V) X 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Höglandskommunerna 
Höglandsförbundet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      
  

  
          

   

 
              

             
             

             
   

 
  

    

  
          

     

 
          

   
 

 

~ Vetlanda 

§ 44 

Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021, 
tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Begäran om tilläggsbudget avslås och frågan hänvisas till kommande budgetberednings 
behandling av investeringsbudget. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att tekniska nämnden 2020-11-19 antog förslag till detaljbudget för drift och 
investering för år 2021 beslutades även att föreslå kommunfullmäktige att ge en utökad 
investeringsbudget för 2021 med 5 mnkr för utförande av planerat underhåll. Om ytterligare 
budgetmedel erhålls är dessa tänkta att fördelas lika mellan underhåll av fastigheter och 
underhåll av gata. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-20 
Tekniska nämnden § 81/20 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran om tilläggsbudget och hänvisa frågan till 
kommande budgetberednings behandling av investeringsbudget. 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Tekniska nämnden 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2021/5 
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~ Vetlanda 

§ 45 

Avsägelse från uppdrag som fast arvorderad gruppledare (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen från Monica Samuelsson (KD) avseende uppdraget som fast arvoderad 
gruppledare på 10% godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Monica Samuelsson 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/339 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 46 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelse från Hans Svensson (KD) där han avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Hans Svensson 
Löner 
Elected 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2020/359 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 47 

Val av ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Hans Svensson (KD) utses till ledamot efter Carina Strömbäck (S) i kommunstyrelsen för 
återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Hans Svensson 
Kommunstyrelsen 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/339 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 48 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Carina Strömbäck (S) utses till 1:e ersättare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen efter 
Hans Svensson (KD) för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Carina Strömbäck 
Kommunstyrelsen 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/339 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 49 

Val av kommunalråd utifrån ny majoritetsbildning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att med anledning av att fullmäktigebeslutet 2021-01-04, § 8, ej 
uppfyller de grundläggande krav på finansiering som krävs skall ärendet återremitteras för 
beredning. 

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker det förslag till beslut som finns i handlingarna. 

Sammanträdet ajourneras 20.30-20.35. 

Mikael Loberg (SD) tillstyrker Jan Johanssons återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktiges ledamöter om återremissyrkandet ska avslås, vilket hon 
finner att kommunfullmäktige bifaller. 

Omröstning begärs 

Ordföranden förslår följande propositionsordning vilket kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/339 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 

24
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~ Vetlanda 

§ 49 

Omröstningsresultat 
Med 24 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige om återremiss av ärendet. 

Det krävs en tredjedels majoritet för ett återremissyrkande. 

Omröstningslista 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/339 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henrik Tvarnö (S) X 
Jan Johansson (VF) X 
Henrik Freij (M) X 
Ingrid Holm (SD) X 
Dan Ljungström (C) X 
Percy Karlsson (S) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Lola Frödeberg (VF) X 
Mikael Hahn (S) X 
Carina Bardh (M) X 
Mikael Loberg (SD) X 
Martina Jansson (S) X 
Lars Brihall (VF) X 
Andreas Elamsson (C) X 
Hans Svensson (KD) X 
Robin Wallén Nilsson (M) X 
Nils-Erik Olofsson (S) X 
Tommy Bengtsson (V) Maria Eriksson X 
Maria Forsberg Brihall (VF) X 
Rune Solid (L) X 
Lennart Lööw (S) X 
Arne Zetterberg (SD) X 
Anders Bengtsson (M) X 
Pia Lindell (C) X 
Jan-Erik Josefsson (KD) X 
Roger Eriksson (VF) X 
Aneth Amundsson (S) X 
Tommy Bohman (S) Conny Axelsson X 
Kjell Sandahl (M) X 
Malin Brihall (VF) Petra Brannestam X 
Arne Larsson (SD) X 
Carina G Hördegård (C) X 
Carina Strömbäck (S) Sven-Åke Karlsson X 
Ingemar Sturesson (KD) Kristoffer Kaspersson X 
Sofie Schiller (M) X 
Tommy Glans (VF) X 
Emma Eriksson (S) X 
Pia Fälth (SD) Jonna Andreasen Fälth X 
Rolf Axelsson (S) X 
Monica Högberg (VF) Niklas Hugosson X 
Annica Brihall (C) X 
Magdalena Andersson (M) X 
Anders Rodewald (KD) X 
Madelen Kohut (S) X 
Jessica Nilsson (V) X 

25

Just sign 



 

 

   

~ Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 
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~ Vetlanda 

§ 50 

Val av vice ordförande i AB Vetlanda Industrilokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Råsberg (KD) utses till vice ordförande i AB Vetlanda Industrilokaler. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
AB Vetlanda Industrilokaler 
Lars Råsberg 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/107 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 51 

Val av vice ordförande i Witalabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Råsberg (KD) utses till vice ordförande för Witalabostäder AB. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Witalabostäder AB 
Lars Råsberg 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/108 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 52 

Val av vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Monica Samuelsson (KD} utses till vice ordförande i Vetlanda Stadshus AB. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Stadshus AB 
Monica Samuelsson 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/105 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 53 

Val av ersättare till ombud vid bolagsstämmor för Njudung 
Energi Vetlanda AB, AB Vetlanda Industrilokaler och 
Witalabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Monica Samuelsson (KD) utses som ersättare för ombud vid bolagsstämmor i 
Njudung Energi Vetlanda AB, AB Vetlanda Industrilokaler och Witalabostäder AB t.o.m. 2023 
års bolagsstämma. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Vetlanda AB 
AB Vetlanda Industrilokaler 
Witalabostäder AB 
Monica Samuelsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/106 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 54 

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor för Njudung 
Energi Sävsjö AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Monica Samuelsson (KD) utses till ersättare för ombud vid bolagsstämmor t.o.m. 2023 för 
Njudung Energi i Sävsjö AB. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Njudung Energi Sävsjö AB 
Monica Samuelsson 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/109 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 55 

Val av ombud vid bolagsstämmor IUC Träcentrum AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rune Solid (L) utses som ombud vid bolagsstämmor för IUC Träcentrum AB t.o.m 2023. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
IUC Träcentrum AB 
Rune Solid 
Löner 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/111 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 56 

Val av ombud vid föreningsstämmor med Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dan Ljungström (C) utses till ombud och Henrik Tvarnö (S) till ersättare vid föreningsstämmor 
med Kommuninvest ekonomisk förening t.o.m. 2023. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Dan Ljungström 
Henrik Tvarnö 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/290 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 57 

Val av ombud vid föreningsstämmor med Vattenförbundet -
Emåförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Monica Samuelsson (KD utses till ombud och Henrik Tvarnö (S) till ersättare vid 
föreningsstämmor med Vattenförbundet-Emåförbundet t.o.m. 2023. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Vattenförbundet – Emåförbundet 
Monica Samuelsson 
Henrik Tvarnö 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/11 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 58 

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämmor och ägarsamråd 
- Kommunassurans Syd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Monica Samuelsson (KD) utses till ersättare för ombud vid bolagsstämmor och ägarsamråd 
t.o.m. 2023 med Kommunassurans Syd. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Kommunassurans Syd 
Monica Samuelsson 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/103 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 59 

Val av ombud vid föreningsstämmor med Science Park 

Kommunfullmäktiges beslut 
Henrik Tvarnö (S) utses till ombud och Dan Ljungström (C) till ersättare vid föreningsstämmor 
med Science Park t.o.m. 2023. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Science Park 
Henrik Tvarnö 
Dan Ljungström 
Elected 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/114 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 60 

Val av ombud vid bolagsstämmor och ägarsamråd med 
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (Nuvab) 

Kommunfullmäktiges beslut 

ägarsamråd med Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (NUVAB) t.o.m. 2023. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Lennart Lööw 
Dan Ljungström 
Nuvab 
Elected 
Löner 
Valberedningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2019/115 

Lennart Lööw (S) utses till ombud och Dan Ljungström (C) till ersättare vid bolagsstämmor och 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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~ Vetlanda 

§ 61 

Val av ersättare till styrelserepresentant för 
Näringslivsutveckling i Vetlanda AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda AB. 

Protokollsanteckning 
Kjell Sandahl (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I detta ärende har någon återkallelse av uppdraget ej skett. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 januari 2021 har överklagats genom 
laglighetsprövning, med hänvisning till kvaliteten på sammanträdet som genomfördes genom 
delvis deltagande på distans. Yrkandet är att förvaltningsrätten ska besluta om inhibition och 
upphäva samtliga beslut avseende ärende §1 - §20. 

om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Beslutet skickas till 
Nuvab 
Monica Samuelsson 
Elected 
Valberedningen 

Sammanträdet ajourneras kl. 21.26-21.31, 21.44-21.56, 22.06-22.10 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ärendenr KLF 2018/363 

Monica Samuelsson (KD) utses till ersättare till styrelserepresentant för Näringslivsutveckling i 

För att undvika att berörda beslut inte ska vara giltiga om de upphävs av domstolen, tas beslut 
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