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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Festsalen, Folkets Hus, Alvesta, tisdagen den 14 december 2021 kl 13:00-13:37 

Paragrafer §§ 195-201  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Edina Maslac (S) ersätter Rose-Marie Larsson 
(S) 
Lars-Olof Petersson (S) 

Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) §§195-198, 
200-201 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Ulf Gustafsson (SD) ersätter Fredrik Jonsson (-) 
Christer Brincner (KD) ersätter Claudia Crowley 
Sörensson §199 

Närvarande ersättare Torbjörn Svensson (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP)  
Christer Brincner (KD) 
 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digital justering via Ciceron Assistent senast måndag 20 december 2021 kl 10:00 
Utsedd att justera: Thomas Haraldsson (C) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Thomas Haraldsson  
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-21 Datum då anslaget tas ned 2022-01-12 

Tid för överklagande 2021-12-22 – 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 195 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.         

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter, 2 tjänstgörande 
ersättare och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.      
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§ 196 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Thomas Haraldsson (C) som justerare av protokollet.           

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Haraldsson (C) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum senast 
måndagen den 20 december 2021 klockan 10:00 genom digital signering.   
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§ 197 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.         

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). 
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§ 198 Dnr 2021-00426 040 

 

Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett extra utvecklingsbidrag för 2022 med        
2 100 000 kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att även den andre ägaren 
Växjö kommun fattar beslut om detsamma enligt sin ägarandel. Kommunens bidrag 
finansieras genom anslaget till övriga strategiska åtgärder i 2021 års budget.   

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB haft ett svårt 
ekonomiskt läge. Bolaget har under 2021 gjort en mängd insatser för att minska 
kostnaderna samt åtgärder för att ställa om verksamheten för att säkerställa 
bolagets fortsatta utveckling efter pandemin.  

För att ge Huseby Bruk AB bättre möjlighet till en återstart av ordinarie verksamhet 
samt en rejäl skjuts framåt för att nå de mål som finns angivna i Utvecklingsplanen 
har de två ägarna Växjö kommun och Alvesta kommun diskuterat ett extra 
utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB för 2022. Ägarna har kommit överens om att 
tillsammans anslå 3 000 000 kronor extra till Huseby Bruk AB för att återstarta och 
utveckla verksamheten enligt den reviderade utvecklingsplanen för 2021-2026.  

För Alvesta kommun innebär det 70% av det totala tillskottet vilket innebär 2 100 
000 kronor. För Växjö kommun innebär det 30% vilket innebär 900 000 kronor. 
Kommunen finansierar det extra tillskottet från anslaget till övriga strategiska 
åtgärder i 2021 års budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende utvecklingsbidrag till 
Huseby Bruk AB, daterad 2021-12-07 

Utvecklingsplan för Huseby Bruk AB 

Beslutet skickas till 
Växjö kommun 

Ekonomiavdelningen 
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§ 199 Dnr 2021-00428 040 

 

Extra medlemsbidrag till Värends Räddningstjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna extra medlemsbidrag till Värends 
räddningstjänst på 210 000 kronor, under förutsättning att förbundets andra 
medlemskommun Växjö kommun fattar beslut om detsamma i enlighet med sin 
andel. 

Jäv 
Claudia Crowley Sörensson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Christer 
Brincner (KD) ersätter Claudia Crowley Sörensson (M).  

Sammanfattning 
Alvesta kommun är medlem i Värends Räddningstjänstförbund och finansierar 
därmed del av förbundets verksamhet. Förbundet har identifierat två områden där 
det behövs utökad finansiering.  

Värends räddningstjänst har identifierat ett utökat personalbehov (0,5 mnkr) och 
ökade driftskostnader (0,7 mnkr) för sin verksamhet 2022, sammanlagt 1,2 miljoner 
kronor. Växjö kommuns del uppgår till 82,3 % vilket motsvarar 990 000 kronor. För 
Alvesta kommun, vars andel uppgår till 17,7 %, motsvara detta 210 000 kronor. 

Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de mest betydelsefulla källor 
till spridningen av PFAS till miljön. Miljö- och hälsokontoret i Växjö har bedömt att 
kompletterande utredning inklusive riskbedömning och åtgärdsutredning behöver 
göras för det brandövnings-område som förbundet använder. Kostnaden för att 
sanera eller återställa marken uppskattas i dagsläget till ca 10 mnkr. Eventuella 
förändringar från denna uppskattning ska kommuniceras med Växjö kommun. 
Detsamma gäller ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i dialog med 
Växjö kommun. Bedömningen är att Alvesta kommun inte ska bidra till kostnaderna 
för saneringen. 

I enlighet med god redovisningssed ska en avsättning redovisas om en kommun har 
en befintlig legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är sannolikt att 
resurser kommer att krävas för att reglera detta och att en tillförlitlig uppskattning 
kan göras av beloppet. Av Lagen om kommunal bokföring och redovisning framgår 
att en avsättning ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 

Mot bakgrund av detta görs bedömningen att Värends räddningstjänstförbund har 
ett behov av att göra en avsättning för framtida förpliktelser motsvarande 10 mnkr. 
För att förbundet ska har täckning för avsättningen lämnar Växjö Kommun ett extra 
medlemsbidrag under 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende extra medlemsbidrag 
till Värends Räddningstjänst, daterad 2021-12-09 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Växjö kommun 
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§ 200 Dnr 2021-00427 113 

 

Ansökan om dispens för förtroendevald 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ansökan om dispens för 
förtroendevald från Annie Petersson (C). 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Annie Petersson (C) har inkommit med ansökan om dispens för förtroendevald. Hon 
kommer under en period vara folkbokförd i annan kommun. 

I 4 kap 7 § kommunallagen (2017:725) anges att om en förtroendevald upphör att 
vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av 
fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalda får ha kvar sitt uppdrag 
under återstoden av mandattiden. 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för förtroendevalda som tillfälligt vistas 
på annan ort, och som har för avsikt att återvända till hemkommunen, att behålla 
uppdraget under tiden. 

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S), Mikael Lindberg (C), Ulf Larsson (L), Ulf Gustafsson (SD) 
samt Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslaget.    

Beslutsunderlag 
Ansökan om dispens för förtroendevald från Annie Petersson, inkommen till Alvesta 
kommun 2021-12-14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2021-00023 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.         

Sammanfattning 
Per Ribacke (S) informerar att tidigare berett ärende avseende godkännande av 
Alvesta Utveckling AB förvärv av bolaget Svensson & Bil Fastigheter AB kommer att 
utgå från dagordningen vid dagens kommunfullmäktige.  

Lars-Olof Franzén (AA) lyfter frågan om detaljplaner kring skolor i östra Alvesta.  
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