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Service- och tillgänglighetspolicy  

Dokumentets syfte 

Service- och tillgänglighetspolicyn beskriver vad medborgarna ska förvänta sig av 
oss anställda i Alvesta kommunkoncern i sin kontakt med oss och hur vi ska leva 
upp till denna förväntansbild. Detta gäller såväl i servicefrågor som i kommunens 
tillsyn och myndighetsutövning. 

I policyn används begreppet medborgare samlat för invånare, företagare, 
föreningsliv, besökare och de kommunala bolagens kunder och andra intressenter 
som kommunens verksamheter vänder sig till om inget annat anges. 

Dokumentet gäller för 

Alla medarbetare i Alvesta kommun och i de kommunala bolagen. 

Våra grundläggande förhållningssätt 

Alvesta kommun är till för medborgarna och vi bedriver en verksamhet som 
påverkar deras vardag och som de vill ha information om och kunna framföra 
åsikter om. Detta är bra och vi ska i linje med kommunens vision uppmuntra 
medborgarna till att vara delaktiga i utvecklingen av Alvesta kommun. 

Det ska vara enkelt för medborgarna att hitta information om vår verksamhet och 
att komma i kontakt med oss. Vi ska i varje kontakt bidra till att stärka förtroende 
för Alvesta kommun och dess verksamheter. Medborgarna ska i kontakten med oss 
på Alvesta kommun uppleva oss som engagerade, tillgängliga, trovärdiga och enkla. 

 

Att vara engagerade innebär: 

 att vi bemöter medborgarna på ett trevligt och engagerat sätt som 
uppmuntrar till fortsatta kontakter  

 att vi är positiva till synpunkter, felanmälningar och frågor kring vår 
verksamhet och att vi uppmuntrar till engagemang kring kommunens 
ansvarsområden 

 att vi tar hand om ärendet och säkerställer att ärendet adresseras till rätt 
kompetens  

 att vi återkopplar i de fall ärendet inte kan besvaras inom utlovad svarstid. 

 

Att vara tillgängliga innebär: 

 att vi i hög grad möter medborgarnas förväntningar kring tillgänglighet i 
prioriterade kanaler  

 att vi svarar skyndsamt på alla inkommande ärenden oavsett kanal 
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 att vi alltid informerar om när vi förväntas återkoppla och om den tidplanen 
förändras. 

Att vara trovärdiga innebär: 

 att vi är öppna med vår verksamhet och förklarar hur vi arbetar, hur vi 
prioriterar och grunderna för de beslut som tas 

 att vi svarar korrekt på frågor, responderar på synpunkter och återkommer 
med svar när medborgarna önskar det 

 att vi förklarar våra ansvar och befogenheter och informerar om vart 
medborgarna kan vända sig inom kommunen med ärenden som tillhör 
någon annan myndighet eller bolag. 

Att vara enkla innebär: 

 att vi kommunicerar med medborgaren utifrån hens kunskapsnivå  

 att vi använder ett enkelt språk i vår kommunikation oavsett kanal och 
anpassar efter målgrupp och situation. 

 att vi visar vår hjälpsamhet och vägleder medborgaren till koncernens 
websidor och på ett pedagogiskt sätt guidar i våra e-tjänster så 
medborgaren själv kan hantera sina ärenden när nästa behov uppstår. 
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§ 73 Dnr 2021-00182 000 

 

Övergripande gallringsbeslut för övergång till digital hantering 
av diarieförda ärenden i Ciceron 

Beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att allmänna handlingar i 
kommunstyrelsens, nämndernas och helägda bolags digitala diarium i 
ärendehanteringssystemet Ciceron från och med ärendeserie 2021 bevaras digitalt 
oavsett om handlingen inkommit eller upprättats på papper eller digitalt.   

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att införa ersättningsskanning 
av allmänna handlingar och att pappersoriginalet får gallras. Gallringsbeslutet gäller 
pappershandlingar som inkommit till eller upprättats hos myndigheten från och 
med 2021-01-01. Innan gallringen kan verkställas ska myndigheten säkerställa att:  

• Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enlig 
Sydarkiveras rekommendationer och råd. Det är myndighetens eget ansvar att 
kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända 
för digitalt bevarande.  

•Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa dokumentets 
riktighet. 

•Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde.  

3. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att nämndernas, helägda 
bolagens och kommunstyrelsens informationshanteringsplaner uppdateras i 
enlighet med punkt 1 och 2. Informationshanteringsplanerna ska uppdateras med 
vilka handlingstyper som inte kan gallras efter skanning på grund av lagstiftning 
eller andra skäl. Förvaltningar och bolag ansvarar för att ta del av relevanta 
utbildningar och delta i relevanta nätverksgrupper hos Sydarkivera för kunskap om 
arkiv, informationshantering och digitalt bevarande.  

Sammanfattning 

Arkivreglemente för Alvesta kommun, antaget av fullmäktige KF §186/2015, gäller 
kommunkoncernens samlade verksamhet, dvs. myndigheter i Alvesta kommun. 
Med detta avses fullmäktige, revisorer, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser 
samt juridiska personer som aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande. Enligt arkivreglementet ska kommunstyrelsen som lokal 
arkivmyndighet besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela Alvesta 
kommunkoncerns samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.  

Ett arbete pågår för att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 
informationshantering och ärendehanteringsprocess. Kommunens handläggning 
består redan idag till största delen av digitalt upprättade eller inkomna handlingar, 
även om det förekommer att det inkommer handlingar från privatpersoner, 
myndigheter, organisationer och företag i pappersform. I nuläget förvaras inkomna 
och upprättade handlingar både digitalt och i pappersform oavsett om handlingen 
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från början inkommit eller upprättats digitalt. Kommunens ärendehanteringssystem 
Ciceron är förberett för och möjliggör en helt digitaliserad ärendehanteringsprocess 
och genom Sydarkivera tillhandahålls en bevarandeplattform för långsiktigt 
bevarande. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt 
digital föreslås att inkommande pappershandlingar skannas och ersätts med en 
digital handling i Ciceron. Efter att en handling har ersättningsskannats är det den 
elektroniska handlingen som tas om hand för arkivering och den ursprungliga 
pappershandlingen gallras. Ersättningsskanning är en viktig del i att skapa ett 
digitalt flöde samt att säkerställa en sammanhållen arkivhållning som inte är 
uppdelad på olika lagringsmedium, såsom papper och digitala filer.  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt 
bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar 
bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring 
till annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför 
informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt 
förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring 
vilket kräver ett myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Samråd med Sydarkivera har skett kring innehållet i denna tjänsteskrivelse. 

Förutsättningar och bedömningar 

Ersättningsskanning bedöms bidra till en ökad tillgänglighet till allmänna handlingar 
för medborgarna, en minskad miljöpåverkan och ett bättre utnyttjande av befintliga 
resurser. Mängden papper och arkivmaterial bedöms minska markant. En digital 
ärendehantering möjliggör en effektivare resursanvändning av personalens tid 
eftersom flera hanteringsmoment försvinner, däribland att skriva ut och lägga 
samtliga handlingar i akter, samt att andra hanteringsmoment blir mindre 
tidskrävande när de görs direkt i ärendehanteringssystemet. 

Det finns ett fåtal typer av handlingar som inte kan ersättningsskannas på grund av 
hur lagstiftningen är skriven eller ursprungsformatet på handlingen. Dessa behöver 
även i fortsättningen hanteras och bevaras på papper.  

Ett retroaktivt beslut att övergå till digital hantering av hela 2021 års serie i diariet 
bedöms vara det mest resurseffektiva sättet att hantera handlingarna. 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen 
påverkas inte negativt av beslutet, utan innebär en effektivare återsökning och 
utlämning av allmänna handlingar. Inskanning av analogt inkomna handlingar sker 
redan i diariet för att möjliggöra en digital ärendehantering, alltså krävs inga extra 
insatser.  

Varje förvaltning och bolag ansvarar för att ta del av relevanta utbildningar och 
deltar i relevanta nätverksgrupper hos Sydarkivera för kunskap om arkiv, 
informationshantering och digitalt bevarande.  

Krav för att få gallra pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras redan i källsystemet. Då kommunen avser att förvara 
handlingarna i Ciceron digitalt krävs att ett standardiserat och kvalitetssäkring av 
skanningen av inkomna pappershandlingar.   
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För att en myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, ska få 
gallra pappershandlingen krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 

•Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Sydarkiveras rekommendationer och råd.  

Ciceron är anpassat till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska 
handlingar (RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2) som ger anvisningar för 
bevarandeformat och kan vid avställning konvertera till godkända filformat. Det är 
myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka 
format som anses godkända för digitalt bevarande.  

•Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa dokumentets 
riktighet.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information i 
handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 
Sydarkiveras rekommendationer och råd när det gäller tekniska krav för 
ersättningsskanning.  

•Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning eller 
påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande. Varje myndighet ansvarar för att utreda vilka handlingar detta omfattar 
inom den egna verksamheten samt vid behov uppdatera 
informationshanteringsplanen med vilka handlingstyper som kan gallras efter 
skanning eller inte. Skäl varför handlingstypen inte kan gallras efter skanning ska 
vara tydligt dokumenterat. Som stöd finns Sydarkiveras juridiska utredning om vilka 
handlingar som behöver finnas på papper.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-03     

Beslutet skickas till 

Kanslichef 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Övergripande gallringsbeslut för övergång till digital 
hantering av diarieförda ärenden i Ciceron 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att allmänna handlingar i kommunstyrelsens, 
nämndernas och helägda bolags digitala diarium i 
ärendehanteringssystemet Ciceron från och med ärendeserie 2021 bevaras 
digitalt oavsett om handlingen inkommit eller upprättats på papper eller 
digitalt.   

2. Kommunstyrelsen beslutar att införa ersättningsskanning av allmänna 
handlingar som förvaras i Ciceron och att pappersoriginalet får gallras. 
Gallringsbeslutet gäller pappershandlingar som inkommit till eller 
upprättats hos respektive myndighet från och med 2021-01-01. Innan 
gallringen kan verkställas ska myndigheten säkerställa att:  

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande 
enlig Sydarkiveras rekommendationer och råd. Det är 
myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker 
förändringar i vilka format som anses godkända för digitalt 
bevarande.  

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa dokumentets riktighet. 

 Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde.  

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas, helägda bolagens och 

kommunstyrelsens informationshanteringsplaner uppdateras i enlighet 
med punkt 1 och 2. Informationshanteringsplanerna ska uppdateras med 
vilka handlingstyper som inte kan gallras efter skanning på grund av 
lagstiftning eller andra skäl. Förvaltningar och bolag ansvarar för att ta del 
av relevanta utbildningar och delta i relevanta nätverksgrupper hos 
Sydarkivera för kunskap om arkiv, informationshantering och digitalt 
bevarande.   

Sammanfattning 

Bakgrund 

Arkivreglemente för Alvesta kommun, antaget av fullmäktige KF §186/2015, gäller 
kommunkoncernens samlade verksamhet, dvs. myndigheter i Alvesta kommun. 
Med detta avses fullmäktige, revisorer, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser 
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samt juridiska personer som aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande. Enligt arkivreglementet ska kommunstyrelsen som lokal 
arkivmyndighet besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela Alvesta 
kommunkoncerns samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.  

Ett arbete pågår för att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 
informationshantering och ärendehanteringsprocess. Kommunens handläggning 
består redan idag till största delen av digitalt upprättade eller inkomna handlingar, 
även om det förekommer att det inkommer handlingar från privatpersoner, 
myndigheter, organisationer och företag i pappersform. I nuläget förvaras inkomna 
och upprättade handlingar både digitalt och i pappersform oavsett om handlingen 
från början inkommit eller upprättats digitalt. Kommunens ärendehanteringssystem 
Ciceron är förberett för och möjliggör en helt digitaliserad ärendehanteringsprocess 
och genom Sydarkivera tillhandahålls en bevarandeplattform för långsiktigt 
bevarande. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt 
digital föreslås att inkommande pappershandlingar skannas och ersätts med en 
digital handling i Ciceron. Efter att en handling har ersättningsskannats är det den 
elektroniska handlingen som tas om hand för arkivering och den ursprungliga 
pappershandlingen gallras. Ersättningsskanning är en viktig del i att skapa ett 
digitalt flöde samt att säkerställa en sammanhållen arkivhållning som inte är 
uppdelad på olika lagringsmedium, såsom papper och digitala filer.  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt 
bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar 
bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring 
till annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför 
informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt 
förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring 
vilket kräver ett myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Samråd med Sydarkivera har skett kring innehållet i denna tjänsteskrivelse. 

Förutsättningar och bedömningar 

Ersättningsskanning bedöms bidra till en ökad tillgänglighet till allmänna handlingar 
för medborgarna, en minskad miljöpåverkan och ett bättre utnyttjande av befintliga 
resurser. Mängden papper och arkivmaterial bedöms minska markant. En digital 
ärendehantering möjliggör en effektivare resursanvändning av personalens tid 
eftersom flera hanteringsmoment försvinner, däribland att skriva ut och lägga 
samtliga handlingar i akter, samt att andra hanteringsmoment blir mindre 
tidskrävande när de görs direkt i ärendehanteringssystemet. 

Det finns ett fåtal typer av handlingar som inte kan ersättningsskannas på grund av 
hur lagstiftningen är skriven eller ursprungsformatet på handlingen. Dessa behöver 
även i fortsättningen hanteras och bevaras på papper.  

Ett retroaktivt beslut att övergå till digital hantering av hela 2021 års serie i diariet 
bedöms vara det mest resurseffektiva sättet att hantera handlingarna. 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen 
påverkas inte negativt av beslutet, utan innebär en effektivare återsökning och 
utlämning av allmänna handlingar. Inskanning av analogt inkomna handlingar sker 
redan i diariet för att möjliggöra en digital ärendehantering, alltså krävs inga extra 
insatser.  
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Varje förvaltning och bolag ansvarar för att ta del av relevanta utbildningar och 
deltar i relevanta nätverksgrupper hos Sydarkivera för kunskap om arkiv, 
informationshantering och digitalt bevarande.  

Krav för att få gallra pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras redan i källsystemet. Då kommunen avser att förvara 
handlingarna i Ciceron digitalt krävs att ett standardiserat och kvalitetssäkring av 
skanningen av inkomna pappershandlingar.   

För att en myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, ska få 
gallra pappershandlingen krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Sydarkiveras rekommendationer och råd.  

Ciceron är anpassat till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2) som ger 
anvisningar för bevarandeformat och kan vid avställning konvertera till 
godkända filformat. Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt 
bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända för 
digitalt bevarande.  

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa dokumentets 
riktighet.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att 
den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all 
information i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i 
övrigt följer Sydarkiveras rekommendationer och råd när det gäller tekniska 
krav för ersättningsskanning.  

 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande 
lagstiftning eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna 
styrka ett legalt förhållande. Varje myndighet ansvarar för att utreda vilka 
handlingar detta omfattar inom den egna verksamheten samt vid behov 
uppdatera informationshanteringsplanen med vilka handlingstyper som kan 
gallras efter skanning eller inte. Skäl varför handlingstypen inte kan gallras 
efter skanning ska vara tydligt dokumenterat. Som stöd finns Sydarkiveras 
juridiska utredning om vilka handlingar som behöver finnas på papper.   

Bilagor 

  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 
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§ 74 Dnr 2021-00194 004 

 

Beslut om digital signering av protokoll 

Beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att införa digital signering (justering) av kommunfullmäktiges protokoll samt att 
godkänna att kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om 
digital signering (justering) av protokoll.  

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetsordningen för kommunfullmäktige och nämndernas reglementen 
uppdateras i enlighet med punkt 1. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 65-67§§ och 69§ finns bestämmelser kring protokoll, 
däribland att ett protokoll ska justeras efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Kommunallagen säger inget om att justeringen måste ske 
genom undertecknande med penna, varför det är möjligt att använda elektroniska 
signaturer. Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i 
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-09- 24) som 
beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt. 

Idag skrivs samtliga protokoll under på papper, men teknik för att signera protokoll 
digitalt finns att tillgå i ärendehanteringssystemet Ciceron och Ciceron Assistent. 
Dessa system följer Digitaliseringsmyndighetens tekniska ramverk för säker 
signering (den digitala signaturens äkthet vid signeringstillfället) och har en 
avställningsfunktion till e-arkiv för långtidsbevarande som följer Riksarkivets 
föreskrifter på området. Detta gör att avställning till Sydarkiveras 
bevarandeplattform är säkerställd.  

 I syfte att övergå till en mer digital informationshantering, få en förenklad 
hantering kring justeringen av protokoll samt att minska mängden 
pappershandlingar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa digital 
signering (justering) av protokoll inom kommunkoncernen.  För att kunna signera 
måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.  

Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta om att införa digital signering 
(justering) av kommunfullmäktiges protokoll samt godkänna att kommunstyrelsen, 
nämnderna och de helägda bolagen får besluta om digital signering av protokoll. Ett 
förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som 
underlag för beslut i nämnder och styrelsen.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-29     
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Kanslichef 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Digital signering av protokoll 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa digital signering (justering) av 
kommunfullmäktiges protokoll samt att godkänna att kommunstyrelsen, 
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av 
protokoll.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen för kommunfullmäktige och 
nämndernas reglementen uppdateras i enlighet med punkt 1.  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 65-67§§ och 69§ finns bestämmelser kring protokoll, 
däribland att ett protokoll ska justeras efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Kommunallagen säger inget om att justeringen måste ske 
genom undertecknande med penna, varför det är möjligt att använda elektroniska 
signaturer. Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i 
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-09- 24) som 
beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt. 

Idag skrivs samtliga protokoll under på papper, men teknik för att signera protokoll 
digitalt finns att tillgå i ärendehanteringssystemet Ciceron och Ciceron Assistent. 
Dessa system följer Digitaliseringsmyndighetens tekniska ramverk för säker 
signering (den digitala signaturens äkthet vid signeringstillfället) och har en 
avställningsfunktion till e-arkiv för långtidsbevarande som följer Riksarkivets 
föreskrifter på området. Detta gör att avställning till Sydarkiveras 
bevarandeplattform är säkerställd.  

 I syfte att övergå till en mer digital informationshantering, få en förenklad 
hantering kring justeringen av protokoll samt att minska mängden 
pappershandlingar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa digital 
signering (justering) av protokoll inom kommunkoncernen.  För att kunna signera 
måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.  

Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta om att införa digital signering 
(justering) av kommunfullmäktiges protokoll samt godkänna att kommunstyrelsen, 
nämnderna och de helägda bolagen får besluta om digital signering av protokoll. Ett 
förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som 
underlag för beslut i nämnder och styrelsen.  

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

Helägda kommunala bolag 
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§ 75 Dnr 2021-00215 000 

 

Uppdrag minska ungdomsarbetslöshet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag 
att genomföra redovisade insatser enligt skrivelse från 
kommunledningsförvaltningen. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att finansiera insatserna enligt 
förslag med medel som är avsatta på det strategiska kontot 

Sammanfattning 

I Kommunfullmäktiges budget 2021 finns ett särskilt uppdrag kopplat till målet om 
Hållbar Tillväxt:  

Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, 
utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler 
medborgare ska bli självförsörjande.  

För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar 
och bästa möjliga resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare 
och besökare.  

Det särskilda uppdraget som är kopplat till målet är riktat till Kommunstyrelsen och 
lyder:  

Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet från 18 
till 12 procent.  

2 miljoner kronor är avsatta på det strategiska kontot för att möjliggöra nya 
innovativa satsningar för att målet ska nås. 

Den pågående pandemin påverkar tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad.  

Målgruppen ungdomar påverkas tydligt av pandemin både vad gäller möjlighet till 
sin första anställning, meningsfull sysselsättning på fritiden, hälsa och 
framtidsdrömmar. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger mycket högt i jämförelse 
med andra länder i Europa. En annan faktor som påverkar kommunernas 
förutsättningar är Arbetsförmedlingens förändrade regleringsbrev. I mars 2021 var 
det 176 ungdomar som var arbetssökande i kommunen enligt Arbetsförmedlingens 
statistik. Ungdomsarbetslösheten har stigit med 21,3 % på ett år från 141 till 171 
personer varav 107 män och 64 kvinnor. (fakta från arbetsförmedlingen februari 
2020-februari 2021). 

Utöver dessa finns cirka 200 ungdomar i Alvesta kommun som tar studenten 2021 
som också behöver tas hänsyn till inom ramen för uppdraget. 

Kommunchefen har bildat en organisation och tagit fram ett angreppssätt som 
bygger på en bred samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser inom 
kommunkoncernen samt externt med näringslivet, civilsamhället, 
arbetsförmedlingen, akademin samt andra viktiga intressenter. Syfte är att 
verkställa uppdraget utifrån det övergripande målet från kommunfullmäktige. Det 
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innebär i praktiken att utifrån ett nuläge i vår kommun ta fram en modell för att 
möta varje individ och skapa en individuell plan för att komma i arbete, studier eller 
annan meningsfull sysselsättning.  

De insatser som är planerade att genomföras och finansieringen av dessa redogörs 
för i detalj i skrivelsen från kommunledningsförvaltningen. Sammanfattningsvis ger 
detta följande fördelning av de sammanlagt 1 450 000 kronor som avropas av de 
tillgängliga 2 miljonerna för projektet: 

 

Tillskapa Ungdomsjobb  500 000 kr 

Ungdomskontor och Fasetten 200 000 kr 

Mötesplats unga Folkets Hus  200 000 kr 

Föreningsliv och civilsamhället 100 000 kr 

Tjänstedesign som metod för inflytande   50 000 kr 

Lokal kompetensinventering  150 000 kr 

Teknik- och jobbsprånget  150 000 kr 

Juniorledarskapsakademin  100 000 kr  

 

Fördelning till respektive nämnd: 

Nämnden för arbete och lärande 700 000 kr 

Kultur och Fritidsnämnden  350 000 kr 

Kommunstyrelsen  400 000 kr 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-07 

Bilaga ungdomsarbetslöshet, 2021-05-07  

Beslutet skickas till 
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Uppdrag i KF:s budget att minska 
ungdomsarbetslösheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra 
redovisade insatser enligt skrivelse från kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera insatserna enligt förslag med medel som 
är avsatta på det strategiska kontot. 

Sammanfattning 

I Kommunfullmäktiges budget 2021 finns ett särskilt uppdrag kopplat till 
målet om Hållbar Tillväxt:  
Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 
etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även 
förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande.  
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter 
förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande i demokratisk dialog med 
invånare, företagare och besökare.  
 
Det särskilda uppdraget som är kopplat till målet är riktat till 
Kommunstyrelsen och lyder:  
Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet 
från 18 till 12 procent.  
2 miljoner kronor är avsatta på det strategiska kontot för att möjliggöra nya 
innovativa satsningar för att målet ska nås. 
 
Den pågående pandemin påverkar tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad.  
Målgruppen ungdomar påverkas tydligt av pandemin både vad gäller 
möjlighet till sin första anställning, meningsfull sysselsättning på fritiden, 
hälsa och framtidsdrömmar. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger mycket 
högt i jämförelse med andra länder i Europa. En annan faktor som påverkar 
kommunernas förutsättningar är Arbetsförmedlingens förändrade 
regleringsbrev. I mars 2021 var det 176 ungdomar som var arbetssökande i 
kommunen enligt Arbetsförmedlingens statistik. Ungdomsarbetslösheten 
har stigit med 21,3 % på ett år från 141 till 171 personer varav 107 män och 
64 kvinnor. (fakta från arbetsförmedlingen februari 2020-februari 2021). 
Utöver dessa finns cirka 200 ungdomar i Alvesta kommun som tar studenten 
2021 som också behöver tas hänsyn till inom ramen för uppdraget. 
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Kommunchefen har bildat en organisation och tagit fram ett angreppssätt 
som bygger på en bred samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser inom 
kommunkoncernen samt externt med näringslivet, civilsamhället, 
arbetsförmedlingen, akademin samt andra viktiga intressenter. Syfte är att 
verkställa uppdraget utifrån det övergripande målet från 
kommunfullmäktige. Det innebär i praktiken att utifrån ett nuläge i vår 
kommun ta fram en modell för att möta varje individ och skapa en individuell 
plan för att komma i arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.  
 
De insatser som är planerade att genomföras och finansieringen av dessa 
redogörs för i detalj i skrivelsen från kommunledningsförvaltningen. 
Sammanfattningsvis ger detta följande fördelning av de sammanlagt 1 450 
000 kronor som avropas av de tillgängliga 2 miljonerna för projektet: 
 
Tillskapa Ungdomsjobb  500 000 kr 
Ungdomskontor och Fasetten 200 000 kr 
Mötesplats unga Folkets Hus 200 000 kr 
Föreningsliv och civilsamhället 100 000 kr 
Tjänstedesign som metod för inflytande   50 000 kr 
Lokal kompetensinventering 150 000 kr 
Teknik- och jobbsprånget  150 000 kr 
Juniorledarskapsakademin  100 000 kr  
 
Fördelning till respektive nämnd: 
Nämnden för arbete och lärande 700 000 kr 
Kultur och Fritidsförvaltningen 350 000 kr 
Kommunstyrelsen  400 000 kr 

Bilagor 

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen. 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningen för Arbete och Lärande 

Kultur och Fritidsförvaltningen 
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«Särskilt uppdrag i KF:s budget om att minska 
ungdomsarbetslösheten» 

Bakgrund 
I Kommunfullmäktiges budget 2021 finns ett särskilt uppdrag kopplat till 
målet om Hållbar Tillväxt:  
Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 
etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även 
förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande.  
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter 
förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande i demokratisk dialog med 
invånare, företagare och besökare.  
 
Det särskilda uppdraget som är kopplat till målet är riktat till 
Kommunstyrelsen och lyder:  
Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet 
från 18 till 12 procent.  
2 miljoner kronor är avsatta på det strategiska kontot för att möjliggöra nya 
innovativa satsningar för att målet ska nås. 
 
Nuläge 
Den pågående pandemin påverkar tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad.  
Målgruppen ungdomar påverkas tydligt av pandemin både vad gäller 
möjlighet till sin första anställning, meningsfull sysselsättning på fritiden, 
hälsa och framtidsdrömmar. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger mycket 
högt i jämförelse med andra länder i Europa. En annan faktor som påverkar 
kommunernas förutsättningar är Arbetsförmedlingens förändrade 
regleringsbrev. Det finns dock flera prognoser som talar för god tillväxt 
under året och även nästa år.  
 
Fakta om Alvesta kommun: 
I mars 2021 var det 176 ungdomar som var arbetssökande i kommunen 
enligt Arbetsförmedlingens statistik. 
Ungdomsarbetslösheten har stigit med 21,3 % på ett år från 141 till 171 
personer varav 107 män och 64 kvinnor. (fakta från arbetsförmedlingen 
februari 2020-februari 2021). 
Utöver dessa  finns cirka 200 ungdomar i Alvesta kommun som tar studenten 
2021 som också behöver tas hänsyn till inom ramen för uppdraget. 
 
Organisation för verkställighet av uppdrag 
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Kommunchefen har bildat en styrgrupp med kommunchef samt 
förvaltningscheferna för arbete och lärande och kultur- och fritid samt 
utvecklingschef. 
 
Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med fritidskonsulent Simon Lundqvist 
från KFF, verksamhetsutvecklare för innovation och projekt Marcus Brunskog 
från KLF samt David Wirland, samordnare Ungdomskontoret AMA från FAL. 
Andra kompetenser adjungeras in vid behov.  
 
Arbetsgruppen ska samverka brett över förvaltnings- och bolagsgränser 
inom kommunkoncernen samt externt med näringslivet, civilsamhället, 
arbetsförmedlingen, akademin samt andra viktiga intressenter. 
Arbetsgruppen rapporterar till styrgrupp en gång per månad. Styrgruppen 
fattar beslut inom ramen för uppdraget. Kommunchef ansvarar för 
återrapportering till Kommunstyrelsen. 
 
Arbetsgruppen syfte är att verkställa uppdraget utifrån det övergripande 
målet från kommunfullmäktige. Det innebär i praktiken att utifrån ett nuläge 
i vår kommun ta fram en modell för att möta varje individ och skapa en 
individuell plan för att komma i arbete, studier eller annan meningsfull 
sysselsättning.  
 
För delaktighet och inflytande finns ett antal referensgrupper som till 
exempel ungdomsråd och VD-råd i kommunen. 
 
Angreppsätt 
Angreppssättet är att arbeta brett, systematiskt, innovativt, kreativt och 
hållbart med att skapa de bästa förutsättningar för Alvesta kommuns 
ungdomar. Uppdraget kräver att kommunkoncernen samverkar internt men 
även externt tillsammans med näringsliv, akademi, civilsamhälle och 
myndigheter och på så sätt utveckla vår organisationskultur i riktning mot 
minskade stuprör och tvärsektoriellt arbete. Denna process behöver hänga 
samman med ”Barnens bästa gäller i Kronobergs län” samt arbetet med 
social hållbarhet inom ramen för Agenda 2030. Gemensam utgångspunkt för 
gruppen unga arbetslösa är att arbeta på individnivå och skapa kontakt med 
var och en så långt det är möjligt för att göra en individuell plan för 
respektive individs möjligheter och förutsättningar.  
 
Det är riskabelt att gruppera individer, men vi behöver ändå utgå från vissa 
målgrupper som har större utmaningar än andra grupper. 
Arbetsförmedlingen beskriver till exempel tre målgrupper med högre risk for 
arbetslöshet: 

- utrikes födda 
- utan gymnasieutbildning 
- med funktionsnedsättning.  
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Under pandemin har även gruppen arbetslösa unga med 
gymnasieexamen ökat markant i flera kommuner så även i Alvesta 
kommun. 
 
Idag pågår det redan flera insatser och aktiviteter inom 
kommunkoncernen. Här beskrivs dessa i kortversion: 
 
- Ungdomskontor (FAL) - är en mötesplats med en bred kompetens 

och verktygslåda för att möta ungdomarna och coacha dessa till en 
meningsfull sysselsättning. Inom Ungdomskontoret finns det 
kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA), Studie och yrkesvägledare 
(SYV) samt coacher kopplade. Dessa samverkar för att individen skall 
finna en tydlig väg mot studier eller arbete. Ungdomen är i kontakt 
kontinuerligt med Ungdomskontoret för planering och uppföljning. 
Kontoret ger ungdomar stöttning i att skriva CV och söka jobb, samtal 
och vägledning av SYV. 
 

- Fasetten (FAL)- ett EU-finansierat projekt tillsammans med bland 
andra arbetsförmedlingen och Ljungby kommun. Projekt Fasetten 
kommer före, under och efter anställningsperioden kunna stötta i 
matchning mot lediga jobb på den reguljära arbetsmarknaden. 
 

- Mötesplats i Folkets Hus (KFF) som är under uppstart. Se under 
kommande satsningar. 
 

- Näringslivsstrategier (KLF)- I samverkan och samarbete med 
näringslivet framkommer det behov av ett mer aktivt samarbete 
kring kompetensförsörjning.  
 

- Kompetensinventering (KLF)- HR-avdelningen har gjort en 
övergripande kompetensinventering för att möta 
kommunkoncernens behov av rekryteringar på tio års sikt. 

 
Utöver redan pågående arbete föreslås följande kompletterande 
uppdrag med finansiering från de avsatta medlen från Strategiska kontot. 
 

Tillskapa ungdomsjobb 
Arbetsförmedlingens satsar 500 000 kronor i Alvesta kommun för att 
tillskapa ungdomsjobb riktade till de ungdomar som gått ut gymnasiet 2020 
och 2021 samt de ungdomar som är aktuella inom det kommunala 
aktivitetsansvaret.  
Ungdomskontoret ansvarar för matchning och yrkesvägledning så att 
individen får en praktikplats som kan leda till vidare studier eller fortsatt 
arbete. Långtidsarbetslösa ungdomar och ungdomar som riskerar 
utanförskap prioriteras i denna satsning. Ungdomskontoret följer 
kontinuerligt upp alla anställningar och diskuterar vad nästa steg är för varje 
individ. 
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Förslaget är att Alvesta kommun satsar samma summa på 500 000 kr som 
Arbetsförmedlingen satsar på ungdomsjobb. Med en samlade summa på 1 
mkr kan olika former av anställningar inom kommun finansieras för 
ungdomar ur målgruppen ovan samt ungdomar som är inskrivna som 
arbetssökande. 
 
Ungdomskontoret och Fasetten 
Ungdomskontoret samverkar med Arbetsförmedlingen i projekt Fasetten där 
ett flertal externa leverantörer används för att coacha ungdomar till 
Lärlingsplatser ute på företag. Dessa lärlingsplatser skall ha ett 
rekryteringsbehov i grunden och en utbildningsplan skall skrivas då 
ungdomen börjar sin lärlingsplats. För att i samverkan med näringslivet och 
andra nämnda aktörer möta behoven som finns på arbetsplatserna finns 
behov av extra handledning samt behovet att köpa in kortare utbildning 
uppkomma. Utöver den finansiering som finns med EU-medel behövs 
200 000 kr för att förstärka satsningen. 

 
Mötesplats unga Folkets Hus 
Tillsammans med den nystartade ungdomsföreningen Ungdomskällaren och 
Folkets Husföreningen öppnar kultur och fritidsförvaltningen en mötesplats 
för de ungdomar som börjat gymnasiet eller ingår i KAA upp till 24 år. 
Mötesplatsen ska kunna vara en arena för föreläsningar, inspiration och 
utvecklande aktiviteter på ungdomarnas villkor och hålla öppet två kvällar 
per vecka. Samverkan ska ske med studieförbund, företag och civilsamhälle. 
Kostnad för lokal och bemanning under 2021 är 200 000 kronor. 

 
Föreningsliv och civilsamhällesorganisationer 
I förvaltningen samt inom ramen för samverkan med föreningar och 
civilsamhället finns möjlighet att skapa möjligheter att ta emot ungdomar för 
praktikplatser under längre och kortare perioder. Vissa tider kan 
säsongsarbete bli aktuellt på anläggningar och i verksamhet. Kopplat till 
föreningslivet ser vi också hälsofrämjande aktiviteter och en möjlighet för 
fler att engagera sig ideellt. 
För att tillskapa möjliga praktikplatser och andra aktiviteter behövs ett 
ekonomiskt tillskott på 100 000 kronor. 

 
Tjänstedesign  
Som metod för att tillvarata ungdomarnas behov och önskemål använder vi 
Tjänstedesign. Det är en utvecklad metod för att säkerställa en bred 
delaktighet från de som berörs av insatserna som beskrivits ovan. 
I arbetsgruppen ingår en utbildare i metoden för att stötta personal och 
ungdomar. Kostnad för utbildningsinsatserna är 50 000 kronor. 

 
Lokal kompetensinventering för näringslivet i kommunen 
För att veta behovet av kompetens inom det lokala näringslivet och den 
egna kommunkoncernen krävs en djupare analys. Denna analys gör 
studenter på Handelshögskolan via HandelsConsulting AB, vars vision är att 
genom kvalificerade konsulttjänster erbjuda näringslivet och offentlig sektor 
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färsk kunskap och kompetens från Handelshögskolan. Genom driv, 
professionalism och nytänkande bistår man företag, kommuner och 
organisationer samtidigt som Handelshögskolans studenter möjlighet till 
utveckling genom att få praktisera delar av sin utbildning i verkligheten. 
Kostnad 150 000 kronor. 
 
Ingenjörsvetenskapsakademin, Teknik- och Jobbsprånget  
Ett beprövat nationellt projekt som lägger fokus på att få individer med 
akademisk bakgrund och tekniskt intresse i arbete, detta sker i direkt 
samverkan med näringslivet. Detta ger en möjlighet att utveckla och behålla 
spetskompetens inom kommunen på sikt. Kostnad 150 000 kronor. 
 
Linneuniversitetet – juniorledarskapsakademi 
Det finns en potential att utveckla den unga personens handlingskraft och 
självförtroende för att nå sina mål via Linneuniversitetets satsning kring 
juniorledarskapsakademin. 
Kostnad 100 000 kronor. 
 
Upphandlingar 
Kommunens upphandlingsenhet ska ställa krav på praktikplatser där det är 
möjligt. Ingen extra kostnad. 

 
Finansieringsförslag 
Sammanfattningsvis ger detta följande fördelning av de sammanlagt 1 450 
000 kronor som avropas av de tillgängliga 2 miljonerna för projektet: 
 
Tillskapa Ungdomsjobb  500 000 kr 
Ungdomskontor och Fasetten 200 000 kr 
Mötesplats unga Folkets Hus 200 000 kr 
Föreningsliv och civilsamhället 100 000 kr 
Tjänstedesign som metod för inflytande   50 000 kr 
Lokal kompetensinventering 150 000 kr 
Teknik- och jobbsprånget  150 000 kr 
Juniorledarskapsakademin  100 000 kr  
 
Fördelning till respektive nämnd: 
Nämnden för arbete och lärande 700 000 kr 
Kultur och Fritidsförvaltningen 350 000 kr 
Kommunstyrelsen  400 000 kr 
 
 
Goda Exempel: 
Lärlingsplatser med framgång!!!: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/inspiration-och-reportage/lyckad-larlingsutbildning-pa-larvux-i-lund 
 
Analfabeter: http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:422178/FULLTEXT01.pdf  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/lyckad-larlingsutbildning-pa-larvux-i-lund
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/lyckad-larlingsutbildning-pa-larvux-i-lund
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:422178/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:422178/FULLTEXT01.pdf
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Jobbcirkus: ett sätt för att få inspiration och välja en utbildning. I samarbete 
med jobbcirkus i Ljungby skulle man kunna anpassa konceptet till mindre 
grupper, man har i liten skala provat för SFI grupper.  
 
Jordbruket en möjlighet: https://www.svt.se/opinion/yuksel-om-jordbruk 
https://sverigesradio.se/artikel/1378156  
 
För eventuella nyanlända akademiker: https://jobbspranget.se/  
 
https://ungforetagsamhet.se/norrbotten/arets-uf-ambassador-i-lulea-
utsedd-det-kanns-helt-magiskt  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

 

 
 

https://www.svt.se/opinion/yuksel-om-jordbruk
https://sverigesradio.se/artikel/1378156
https://jobbspranget.se/
https://ungforetagsamhet.se/norrbotten/arets-uf-ambassador-i-lulea-utsedd-det-kanns-helt-magiskt
https://ungforetagsamhet.se/norrbotten/arets-uf-ambassador-i-lulea-utsedd-det-kanns-helt-magiskt
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Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan - utbyggnad till dubbelspår 
Alvesta-Växjö delen Räppe - Växjö C 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen. 

Reservation 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet  

Sammanfattning 

En avsiktsförklaring har tagits fram avseende kust till Kustbanan gällande utbyggnad 
till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe- Växjö C. Avsiktsförklaringens syfte är att 
parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för 
genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.  

Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade enkelspårsbanorna i 
landet och anspråk finns på ytterligare tågupplägg. En åtgärdsvalsstudie som 
nyligen har genomförts för Kust till Kustbanan sträckan Borås/Kalmar/Karlskrona 
med fokus på banans kapacitet idag och i framtiden. En kapacitetsförstärkning på 
banan genom utbyggnad till dubbelspår på sträckan Räppe-Växjö C är en av de fyra 
mest angelägna förbättringsåtgärderna som identifierats i åtgärdsvalsstudien. En 
utbyggnad till dubbelspår ses även förbättra trafikeringsmöjligheterna och den 
regionala tillgängligheten till det nya sjukhuset som planeras i Räppe. 

Avsiktsförklaringen avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar: 

 Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

 Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

Parterna som omfattas av avsiktsförklaringen är Trafikverket Region Syd, Region 
Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun samt Lessebo kommun. 

Den kommunala medfinansieringens storlek kommunerna emellan står i proportion 
till befolkningsstorleken. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut (se bilaga 1 för fullständig 
formulering). 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
med Thomas Haraldssons (C) bifallsyrkande och Lars-Olof Franzéns (AA) 
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avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner via 
acklamation att arbetsutskottet bifaller att ställa sig bakom avsiktsförklaringen.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-27 
Utkast till avsiktsförklaring, 2021-04-21 
Bilaga 1 Kust till Kust, 2021-04-21  

Beslutet skickas till 

Trafikverket, region syd 
Region Kronoberg 
Växjö kommun 
Lessebo kommun 
Kommunchef 

 



 

Avslagsyrkande på punkt 20: Avsiktsförklaring Kust till kustbanan – utbyggnad till 

dubbelspår Alvesta - Växjö delen Räppe - Växjö C. 

 

Jag yrkar avslag på att teckna en avsiktsförklaring i ärendet med följande motiveringar: 

 

1. En delutbyggnad av dubbelspår på sträckan Alvesta – Växjö har som syfte att ytterligare 

ökar trafiken på sträckan med följden att bomfällningar på Länsmansbacken och 

Lekarydsvägen ökar ytterligare från ett redan högt läge. I dag orsakar bomfällningarna i bästa 

fall 5 timmars stop vid plankorsningarna per dygn. Bomfällningarna inträffar företrädesvis vid 

högtrafik då folk är på väg till eller från arbetet. I första hand måste en lösning på 

bomfällningarna komma till stånd innan ytterligare trafik spär på problemet. Med bibehållet 

läge för banvallen finns bara en lösning och det genom att sänka banvallen och möjliggöra en 

planfri korsning. 

Idag utgör också de många bomfällningar en säkerhetsrisk då det förekommer att folk korsar 

järnvägen trots att bommarna ligger nere. 

 

2. Några statliga medel vinns inte anslagna i den nationella planen för 2018-2029. 30 miljoner 

kronor finns i Länstransportplanen vilket innebär att medel måste omprioriteras under 

planperioden om en byggnation skall vara möjlig. Risken är därigenom överhängande att 

andra nödvändiga objekt får stå tillbaka.  

 

3. Sjukhusbyggnationen i Räppe anges som det huvudsakliga skälet till en investering på 

sträckan Växjö – Räppe, Förutom järnvägsinvesteringar utgör investeringar i vägar betydande 

belopp som skall finansieras via bland annat länstransportplanen. Allt detta trots att ett 

definitivt beslut om nytt länssjukhus ännu ej fattats.  

 

4. Trafikverkets studier av projektet inskränker sig till åtgärdsstudie TRV 2019-16039 och en 

studie av Banek JSY 1817. Den senare dock koncentrerad på delen Räppe – Gemla.  

 

5. Kopplingen mellan Växjö C och Räppe utgör i förslaget framförallt flytten av sjukhuset. En 

plattform i Räppe kräver dock inte ett dubbelspår till Växjö eftersom en sådan plattform kan 

anläggas redan idag i och med befintligt mötesspår om cirka 900 m. Med dagens 

persontågstrafik från bl.a. Lessebo måste resande öster om Växjö byta tåg i Växjö beroende 

på att Öresundstågen inte kommer att stanna i Räppe utan enbart Krösatågen. 

 

6. Eftersom dubbelspåret Växjö – Alvesta ej finns med i nuvarande nationell plan 2018-2029 

så är objektet varken i delar eller fullskaligt inte aktuellt förrän i nästa nationella plan 2029 - 

2040.     

 

Alvesta den 18 maj 2021 

Lars-Olof Franzén 
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Beslut om avsiktsförklaring Kust till Kustbanan - 
utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe - 
Växjö C 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen.  

Sammanfattning 

En avsiktsförklaring har tagits fram avseende kust till Kustbanan gällande utbyggnad 
till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe- Växjö C. Avsiktsförklaringens syfte är att 
parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för 
genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.  

Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade enkelspårsbanorna i 
landet och anspråk finns på ytterligare tågupplägg. En åtgärdsvalsstudie som 
nyligen har genomförts för Kust till Kustbanan sträckan Borås/Kalmar/Karlskrona 
med fokus på banans kapacitet idag och i framtiden. En kapacitetsförstärkning på 
banan genom utbyggnad till dubbelspår på sträckan Räppe-Växjö C är en av de fyra 
mest angelägna förbättringsåtgärderna som identifierats i åtgärdsvalsstudien. En 
utbyggnad till dubbelspår ses även förbättra trafikeringsmöjligheterna och den 
regionala tillgängligheten till det nya sjukhuset som planeras i Räppe. 

Avsiktsförklaringen avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar: 

 Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

 Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

Parterna som omfattas av avsiktsförklaringen är Trafikverket Region Syd, Region 
Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun samt Lessebo kommun. 

Den kommunala medfinansieringens storlek kommunerna emellan står i proportion 
till befolkningsstorleken. 

Bilagor 

Utkast till avsiktsförklaring 

Bilaga 1 Kust till Kust  
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Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Trafikverket 
Region Kronoberg 
Växjö kommun 
Lessebo kommun 
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Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan – 
utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö 
delen Räppe - Växjö C   

 
Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring. 
 

§1 Parter 

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
Region Kronoberg, org.nr 232100–0065, 351 88 Växjö, nedan Regionen  
Växjö kommun, org.nr 212000-0662, Box 1222, 351 12 Växjö 
Alvesta kommun, org.nr. 212000-0639, 342 80 Alvesta 
Lessebo kommun, org.nr. 212000-0613, 365 31 Lessebo 
 
Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärder: 

- Uppgradering av Kust- till Kustbanan till dubbelspår på sträckan Räppe-Växjö C. 
  
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan. 
 
Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska följande 
avsiktsförklaring gälla mellan parterna. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring: 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur.  
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§3 Syfte och bakgrund 

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar 
och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.  
 
Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de huvudprinciper 
som framgår i denna avsiktsförklaring förutsatt att erforderliga medel för åtgärdernas 
genomförande anvisas i kommande nationell och regional infrastrukturplan. 
 
Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade enkelspårsbanorna i landet och 
anspråk finns på ytterligare tågupplägg. En åtgärdsvalsstudie har nyligen genomförts för Kust 
till Kustbanan sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona med fokus på banans kapacitet idag och i 
framtiden. Kapacitetsförstärkning på banan genom utbyggnad till dubbelspår sträckan Räppe 
och Växjö C, är en av de fyra mest angelägna förbättringsåtgärder som identifierats i 
åtgärdsvalsstudien. Detta för att säkerställa en robust tågtrafikering på Kust till Kustbanan sett 
till de motiverade trafikeringsanspråk som identifierats.  
 
Nytt sjukhus i Räppe: 
Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i Räppe som skall 
ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns lokaliserad till centrala Växjö. Då nuvarande 
sjukhus har en god belägenhet nära kollektivtrafiknoden i Växjö har möjligheten att få till stånd 
en järnvägsanknytning för resande varit viktig aspekt vid valet att lokalisera det nya sjukhuset 
till Räppe liksom närheten till det övergripande vägnätet i form av Rv 23 och 25. Region 
Kronberg planerar att det nya sjukhuset skall stå klart att tas i bruk hösten 2028. Ambitionen är 
att när sjukhuset öppnar så skall också en station finnas på plats som möjliggör resandeutbyte 
för de lokaltåg som idag går på banan sträckorna Hässleholm-Växjö, Värnamo-Växjö och 
Jönköping-Nässjö-Växjö. Region Kronberg har också som ambition att förlänga en av dessa 
linjer österut till Emmaboda och vidare mot Kalmar/Karlskrona så att god tillgänglighet ges till 
det nya sjukhuset i alla riktningar i järnvägssystemet. 
 
Följande åtgärder med koppling till statlig infrastruktur har identifierats i åtgärdsvalsstudien 
och som är av betydelse för det nya sjukhuset i Räppe och dess funktion i sitt regionala 
sammanhang med bland annat förbindelser till Alvesta och Lessebo: 
 

A. Åtgärder som avses vara färdigställda innan det nya sjukhuset är klart: 
 

 Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt och den 
kommunala Bergsnäsvägen. Finansieras via sjukhusprojektet. 
  

 Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i form av 
trafikplats. Finansieras via länstransportplanen. 
 

 Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe. I åtgärden ingår också att Stora 
Räppevägens korsning med Kust till Kustbanan som idag sker i plan ersätts 
med en planskild vägförbindelse. Den planskilda förbindelsen utgör också en 
förberedande anpassning till ett kommande dubbelspår på Kust till Kustbanan 
sträckan Räppe-Växjö C. Medfinansieringsavtal finns tecknat mellan 
Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun. 

 

 Tpl Helgevärma. Etapp 1.  Korsande vänstersväng byggs bort. Av betydelse för 
ambulanser under utryckning västerut i länet. Också ökat behov till följd av 
större exploateringsområde i Växjö. Medfinansieringsavtal finns tecknat 
mellan Trafikverket och Växjö kommun. 
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B. Åtgärder av betydelse för tillgängligheten för det nya sjukhuset men som är 
angelägna att genomföras under kommande planperiod men efter det att 
sjukhuset är färdigställt. 
 

 Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2- väg genom 
Växjö med etapp 2 av Tpl Helgevärma. Begränsande hinder i en växande stad 
som genom sjukhusflytten till Räppe också blir primär utryckningsväg för 
ambulanser med patienter från Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och 
stor del av Växjö tätort och kommun. Medfinansieringsavtal finns tecknat 
mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun. 
 

 Utbyggnad till dubbelspår på Kust till Kustbanan Alvesta-Växjö 
sträckan Räppe-Växjö C. Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar 
trafikeringsmöjligheterna på Kust till Kustbanan, vilket bland annat 
främjar den regionala tillgängligheten till sjukhuset. Finansiering 
prövas i nationell plan.  Sam- och medfinansiering enligt denna 
avsiktsförklaring utgör underlag för prövning till nationell plan 

 
 
 
Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering 
 
Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan Räppe-
Växjö C. Åtgärdens omfattning framgår översiktligt av kartskiss Bilaga 1.  

 
Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på Kust till kustbanan och 
möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från det nya sjukhuset i Räppe samt förbättrar 
möjligheterna att utveckla regionala tågkoncept. Cykelpassagen under Kust till kustbanan vid 
Bergsnäs förbättrar tillgängligheten till sjukhuset från stadens norra delar.  
 
Förändrade brolägen vid Sambandsvägen samt de nya GC-passagerna vid Kasernvägen och 
Södra Ringvägen integreras och anpassas till pågående stadsutvecklingsprojekt på södra sidan 
av Kust till Kustbanan, vilket är till nytta för Växjö kommun och förutsättningsskapande för 
stadsutvecklingen i västra Växjö och fortsatt förädling av ett effektivt cykelvägnät i Växjö. 
 
Med utbyggnad till dubbelspår förbättras förutsättningarna att bedriva tågtrafik på Kust till 
Kustbanan vilket är till nytta för Alvesta, Växjö och Lessebo kommuner och deras ambitioner att 
tillhandahålla hållbart resande för sina kommuninvånare och för utveckling i anslutning till sina 
stationsorter.  
 
Med dubbelspår ökar kapacitet och robusthet på banan samtidigt som förbättringar sker av 
såväl säkerhet som miljöanpassning, vilket är till nytta för Trafikverket. 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
 

 Spårgeometrisk studie –Vectura 2012-11-15. Möjlig linjesträckning av framtida 
dubbelspår Räppe-Växjö. Underlag för detaljplanläggning. 

 Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan TRV 2019/16039 

 Åtgärdsvalsstudie, Trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i Växjö, Region Kronoberg, 
uppdragsnummer 11005364. 
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

 
Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 
 
 

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering  
 

Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan Räppe-
Växjö C med följande översiktliga utformning och innehåll beskriven i punktform: 
 

 3 800 meter nytt spår samt 4 nya växlar 

 Bullerplank eller panelstaket längs hela sträckan. 

 Nya vägbroar anpassade för dubbelspår vid Rv 23, Bergsnäsvägen och Sambandsvägen.  

 Nya järnvägsbroar vid Helige å och vid cykelpassagen vid Bergsnäs. 

 Plankorsningen vid Södra Ringvägen stängs och ersätts med en cykelpassage under 
järnvägen. 

 GC-bron vid Kasernvägen ersätts med ny GC-bro anpassad för dubbelspår. 
 

Nyligen byggd järnvägsbro vid Bäckaslöv är anpassad till kommande dubbelspår och på befintlig 
järnvägsbro över Söderleden bedöms utrymmet för äldre nedlagt spår kunna återanvändas för 
det nya dubbelspåret. 
 
Då Växjö kommuns detaljplaner på södra sidan av Kust till Kustbanan anpassats till tidigare 
genomförd spårgeometrisk studie bedöms markintrånget begränsat utöver vad som redan 
beaktats i gällande detaljplaner. Utbyggnaden i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga 
broar ger dock en komplicerad spårgeometri med placering av det nya spåret till delar på norra 
sidan och till delar på södra sidan av nuvarande spår. Exakt placering fastläggs i kommande 
järnvägsplan.   
 
Grundutförande och tillägg 

Kostnadsbedömningar avser ett grundutförande. Om någon part önskar en högre standard för 

delar är detta ett tillägg och finansieras av denna part. 
 
Finansiering 
 
De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för 
närvarande uppskattade till 525 miljoner kronor ( +/- 30 %) i prisnivå januari 2021.  
 
Avsikten är att ansvaret för investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande 
kostnadsfördelning: 
 
Trafikverket nationell plan   472 miljoner kr 
 
Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr 
  
Medfinansiering: 

 Region Kronoberg       20 miljoner kr 

 Växjö kommun       10 miljoner kr 

 Alvesta kommun         2 miljoner kr 

 Lessebo kommun     1  miljon kr 
 
Summa                               525 miljoner kr   
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Den kommunala medfinansieringens storlek kommunerna emellan står i proportion till 
befolkningsstorleken. 
 

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning 
Sam- och medfinansieringsåtagandena utgör fasta belopp i prisnivå januari 2021 och avsikten är 
att beloppen justeras enligt index för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning sker i 
samband med att järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande. 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader. 
 
Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar anläggningar inom 
järnvägsområdet och kommunen äger och förvaltar berörd anslutande infrastruktur. För 
kommunala anläggningar som korsar järnvägsområdet tydliggörs gränsdragningen i samband 
med att genomförandeavtal tecknas. 
 

 

§6 Principen för parternas samarbete och framtagande av medfinansiering 
och samverkansavtal 
 

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan berörda parter.  
 
Om objektet prioriteras i Nationell plan och regional plan ska parterna ta fram ett 
medfinansieringsavtal för objektet. 
 
 

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet 
 

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att 
fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.  
 
Om parterna inte träffat avtal om sam- och medfinansiering senast 2024-01-01 är inte denna 
avsiktsförklaring längre gällande mellan parterna. 
 
Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om: 
 

1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 
investeringar i nationell plan 2022-2033) 

 
2. Region Kronoberg inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller 

samfinansieringsåtagande i regional plan) 
 

3. Region Kronoberg, Växjö, Alvesta och Lessebo kommuns beslutande organ inte 
godkänner avsiktsförklaringen senast 2021-06-30.  

 
Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring 
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut såsom åtgärdsplaner, detaljplaner, 
järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen 
liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga. 
 
Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga 
och undertecknade av samtliga parter.  
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Avsiktsförklaringen har upprättats i fem(5) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ort och datum   Ort och datum 
 
 
_________________________  _________________________ 
Trafikverket  Region Kronoberg 
(Namnförtydligande)  (Namnförtydligande) 

 

 

_________________________  _________________________ 
Ort och datum   Ort och datum  
 
 
_________________________  _________________________ 
Växjö Kommun   Alvesta Kommun  
(Namnförtydligande)  (Namnförtydligande) 
 
 
 
_________________________   
Ort och datum     
 

 
_________________________   
Lessebo Kommun     
(Namnförtydligande)   
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-05-19

§ 93 Avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering av statlig infrastruktur 
(21RGK428) (21RGK428)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering avseende Kust-till-
Kustbanan.

2. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Räppe station.

3. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Norrleden.

4. beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydiga beslut.

5. informera regionala utvecklingsnämnden om avsiktsförklaringarna för sam- och 
medfinansiering.

Sammanfattning
En ny planeringsomgång för transportinfrastruktur har startat. Trafikverket ansvarar för 
att ta fram en ny nationell plan och Region Kronoberg ansvarar för att upprätta en ny 
länstransportplan. Vid planering av infrastruktur finns möjlighet till sam- och 
medfinansiering. Samfinansiering innebär att medel både i länstransportplanen och i den 
nationella planen avsätts för en utpekad investering. Objekten är som regel av både 
regional och nationell betydelse. Medfinansiering innebär att kommunala eller regionala 
skattemedel utgör del av finansieringen av infrastrukturen. Genomförande av 
samfinansiering brukar normalt ske i tre steg; 1. avsiktsförklaring, 2. finansieringsavtal 
och 3. genomförandeavtal.

Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i 
stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om nuvarande 
stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från sjukhuset och vilket färdmedel de 
anställda, patienter och besökande nyttjar. Förutom investeringar i infrastruktur i direkt 
anslutning till det nya sjukhuset och en utveckling av Växjös cykelvägnät finns ett antal 
större infrastrukturåtgärder som måste genomföras för få ett fungerande trafiksystem. 
Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits under lång tid – även före planer 
på ett nytt sjukhus. Det handlar om åtgärder som tack vare planerna på ett nytt sjukhus 
måste ges en högre prioritet. De större åtgärderna ligger dels i länstransportplanen, dels i 
Trafikverkets nationella plan.
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För att förbättra möjligheterna till att åtgärderna kommer med i den nationella planen 
och om möjligt genomföras i tid planeras har tre samoch medfinansieringsavtal 
upprättas.

Infrastrukturberedningen har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2021-04-29 
(§37/2021).

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering avseende Kust-till-
Kustbanan.

2. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Räppe station.

3. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Norrleden.

4. beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydiga beslut.

5. informera regionala utvecklingsnämnden om avsiktsförklaringarna för sam- och 
medfinansiering.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring för sam- o medfinansiering av statlig 

infrastruktur
 Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av statlig 

infrastruktur
 A1 Kust-till-Kustbanan - utbyggnad till dubbelspår sträckan Räppe-Växjö C
 A2 Kust-till-Kustbanan Bilaga 1
 B1 Räppe - Räppe station belägen i Växjö kommun längs Kust till kustbanan
 B2 Räppe Bilaga 1 Räppe station
 C1 Norrleden - Avsiktsförklaring Norrleden
 C2 Norrleden Bilaga 1
 C3 Norrleden Bilaga 2
 C4 Norrleden Bilaga 3
 §128 RSAU Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av statlig infrastruktur
 §37  Avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering

Paragrafen är justerad
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Avsiktsförklaring Kust till kustbanan – 
utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö 
delen Räppe - Växjö C  

Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1 Parter

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Region Kronoberg, org.nr 232100–0065, 351 88 Växjö, nedan Regionen 
Växjö kommun, org.nr 212000-0662, Box 1222, 351 12 Växjö
Alvesta kommun, org.nr. 212000-0639, 342 80 Alvesta
Lessebo kommun, org.nr. 212000-0613, 365 31 Lessebo

Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärder:
- Uppgradering av Kust- till Kustbanan till dubbelspår på sträckan Räppe-Växjö C.

Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan.

Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska följande 
avsiktsförklaring gälla mellan parterna.

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur. 

Page 1 of 6



AVSIKTSFÖRKLARING

Dokumentdatum 
2021-04-20

2 (6)

Avsiktsförklaring Kust till kustbanan – utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe - Växjö C

TM
AL

L 
02

65
 A

vs
ik

ts
fö

rk
la

rin
g 

4.
0

§3 Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar 
och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas. 

Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de huvudprinciper 
som framgår i denna avsiktsförklaring förutsatt att erforderliga medel för åtgärdernas 
genomförande anvisas i kommande nationell och regional infrastrukturplan.

Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade enkelspårsbanorna i landet och 
anspråk finns på ytterligare tågupplägg. En åtgärdsvalsstudie har nyligen genomförts för Kust 
till kustbanan sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona med fokus på banans kapacitet idag och i 
framtiden. Kapacitetsförstärkning på banan genom utbyggnad till dubbelspår sträckan Räppe 
och Växjö C, är en av de fyra mest angelägna förbättringsåtgärder som identifierats i 
kåtgärdsvalsstudien. Detta för att säkerställa en robust tågtrafikering på Kust till ustbanan sett 
till de motiverade trafikeringsanspråk som identifierats. 

Nytt sjukhus i Räppe:
Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i Räppe som skall 
ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns lokaliserad till centrala Växjö. Då nuvarande 
sjukhus har en god belägenhet nära kollektivtrafiknoden i Växjö har möjligheten att få till stånd 
en järnvägsanknytning för resande varit viktig aspekt vid valet att lokalisera det nya sjukhuset 
till Räppe liksom närheten till det övergripande vägnätet i form av Rv 23 och 25. Region 
Kronberg planerar att det nya sjukhuset skall stå klart att tas i bruk hösten 2028. Ambitionen är 
att när sjukhuset öppnar så skall också en station finnas på plats som möjliggör resandeutbyte 
för de lokaltåg som idag går på banan sträckorna Hässleholm-Växjö, Värnamo-Växjö och 
Jönköping-Nässjö-Växjö. Region Kronberg har också som ambition att förlänga en av dessa 
linjer österut till Emmaboda och vidare mot Kalmar/Karlskrona så att god tillgänglighet ges till 
det nya sjukhuset i alla riktningar i järnvägssystemet.

Följande åtgärder med koppling till statlig infrastruktur har identifierats i åtgärdsvalsstudien 
och som är av betydelse för det nya sjukhuset i Räppe och dess funktion i sitt regionala 
sammanhang med bland annat förbindelser till Alvesta och Lessebo:

A. Åtgärder som avses vara färdigställda innan det nya sjukhuset är klart:

 Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt och den 
kommunala Bergsnäsvägen. Finansieras via sjukhusprojektet.
 

 Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i form av 
trafikplats. Finansieras via länstransportplanen.

 Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe. I åtgärden ingår också att Stora 
Räppevägens korsning med Kust till kustbanan som idag sker i plan ersätts med 
en planskild vägförbindelse. Den planskilda förbindelsen utgör också en 
förberedande anpassning till ett kommande dubbelspår på Kust till kustbanan 
sträckan Räppe-Växjö C. Medfinansieringsavtal finns tecknat mellan 
Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun.

 Tpl Helgevärma. Etapp 1.  Korsande vänstersväng byggs bort. Av betydelse för 
ambulanser under utryckning västerut i länet. Också ökat behov till följd av 
större exploateringsområde i Växjö. Medfinansieringsavtal finns tecknat 
mellan Trafikverket och Växjö kommun.
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B. Åtgärder av betydelse för tillgängligheten för det nya sjukhuset men som är 
angelägna att genomföras under kommande planperiod men efter det att 
sjukhuset är färdigställt.

 Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2- väg genom 
Växjö med etapp 2 av Tpl Helgevärma. Begränsande hinder i en växande stad 
som genom sjukhusflytten till Räppe också blir primär utryckningsväg för 
ambulanser med patienter från Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och 
stor del av Växjö tätort och kommun. Medfinansieringsavtal finns tecknat 
mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun.

 Utbyggnad till dubbelspår på Kust till kustbanan Alvesta-Växjö 
sträckan Räppe-Växjö C. Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar 
trafikeringsmöjligheterna på Kust till kustbanan, vilket bland annat 
främjar den regionala tillgängligheten till sjukhuset. Finansiering 
prövas i nationell plan.  Sam- och medfinansiering enligt denna 
avsiktsförklaring utgör underlag för prövning till nationell plan

Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering

Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till kustbanan sträckan Räppe-
Växjö C. Åtgärdens omfattning framgår översiktligt av kartskiss Bilaga 1. 

Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på Kust till kustbanan och 
möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från det nya sjukhuset i Räppe samt förbättrar 
möjligheterna att utveckla regionala tågkoncept. Åtgärden är även till nytta för näringslivets 
behov för transporter av gods. Cykelpassagen under Kust till kustbanan vid Bergsnäs förbättrar 
tillgängligheten till sjukhuset från stadens norra delar. 

Förändrade brolägen vid Sambandsvägen samt de nya GC-passagerna vid Kasernvägen och 
Södra Ringvägen integreras och anpassas till pågående stadsutvecklingsprojekt på södra sidan 
av Kust till kustbanan, vilket är till nytta för Växjö kommun och förutsättningsskapande för 
stadsutvecklingen i västra Växjö och fortsatt förädling av ett effektivt cykelvägnät i Växjö.

Med utbyggnad till dubbelspår förbättras förutsättningarna att bedriva tågtrafik på Kust till 
kustbanan vilket är till nytta för Alvesta, Växjö och Lessebo kommuner och deras ambitioner att 
tillhandahålla hållbart resande för sina kommuninvånare och för utveckling i anslutning till sina 
stationsorter. 

Med dubbelspår ökar kapacitet och robusthet på banan samtidigt som förbättringar sker av 
såväl säkerhet som miljöanpassning, vilket är till nytta för Trafikverket.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är:

 Spårgeometrisk studie –Vectura 2012-11-15. Möjlig linjesträckning av framtida 
dubbelspår Räppe-Växjö. Underlag för detaljplanläggning.

 Åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan TRV 2019/16039
 Åtgärdsvalsstudie, Trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i Växjö, Region Kronoberg, 

uppdragsnummer 11005364.
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering 

Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till kustbanan sträckan Räppe-
Växjö C med följande översiktliga utformning och innehåll beskriven i punktform:

 Ca 3 800 meter nytt spår samt 4 nya växlar
 Bullerplank eller panelstaket längs hela sträckan.
 Nya vägbroar anpassade för dubbelspår vid Rv 23, Bergsnäsvägen och Sambandsvägen. 
 Nya järnvägsbroar vid Helige å och vid cykelpassagen vid Bergsnäs.
 Plankorsningen vid Södra Ringvägen stängs och ersätts med en cykelpassage under 

järnvägen.
 GC-bron vid Kasernvägen ersätts med ny GC-bro anpassad för dubbelspår.

Nyligen byggd järnvägsbro vid Bäckaslöv är anpassad till kommande dubbelspår och på befintlig 
järnvägsbro över Söderleden bedöms utrymmet för äldre nedlagt spår kunna återanvändas för 
det nya dubbelspåret.

Då Växjö kommuns detaljplaner på södra sidan av Kust till kustbanan anpassats till tidigare 
genomförd spårgeometrisk studie bedöms markintrånget begränsat utöver vad som redan 
beaktats i gällande detaljplaner. Utbyggnaden i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga 
broar ger dock en komplicerad spårgeometri med placering av det nya spåret till delar på norra 
sidan och till delar på södra sidan av nuvarande spår. Exakt placering fastläggs i kommande 
järnvägsplan.  

Grundutförande och tillägg
Kostnadsbedömningar avser ett grundutförande. Om någon part önskar en högre standard för 
delar är detta ett tillägg och finansieras av denna part. För tillägg skall skriftlig överens-
kommelse tecknas i förväg.

Finansiering

De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för 
närvarande uppskattade till 525 miljoner kronor ( +/- 30 %) i prisnivå januari 2021. Avsikten är 
att ansvaret för investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande 
kostnadsfördelning:

Trafikverket nationell plan 472 miljoner kr

Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr

Medfinansiering:
 Region Kronoberg     20 miljoner kr
 Växjö kommun     10 miljoner kr
 Alvesta kommun       2 miljoner kr
 Lessebo kommun   1  miljon kr

Summa                             525 miljoner kr  
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Den kommunala medfinansieringens storlek kommunerna emellan står i proportion till 
befolkningsstorleken.

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Sam- och medfinansieringsåtagandena utgör fasta belopp i prisnivå februari 2021 och avsikten 
är att beloppen justeras enligt index för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning 
sker i samband med att järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.

Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar anläggningar inom 
järnvägsområdet och kommunen äger och förvaltar berörd anslutande infrastruktur. För 
kommunala anläggningar som korsar järnvägsområdet tydliggörs gränsdragningen i samband 
med att genomförandeavtal tecknas.

§6 Principen för parternas samarbete och framtagande av medfinansiering 
och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan berörda parter. 

Om objektet prioriteras i Nationell plan och regional plan ska parterna ta fram ett 
medfinansieringsavtal för objektet.

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att 
fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet. 

Om parterna inte träffat avtal om sam- och medfinansiering senast 2024-01-01 är inte denna 
avsiktsförklaring längre gällande mellan parterna.

Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:

1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 
investeringar i nationell plan 2022-2033)

2. Region Kronoberg inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller 
samfinansieringsåtagande i regional plan)

3. Region Kronoberg, Växjö, Alvesta och Lessebo kommuns beslutande organ inte 
godkänner avsiktsförklaringen senast 2021-06-30. 

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring 
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut såsom åtgärdsplaner, detaljplaner, 
järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen 
liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga 
och undertecknade av samtliga parter. 
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Avsiktsförklaringen har upprättats i fem(5) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

_________________________ _________________________
Ort och datum Ort och datum

_________________________ _________________________
Trafikverket Region Kronoberg
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

_________________________ _________________________
Ort och datum Ort och datum 

_________________________ _________________________
Växjö Kommun Alvesta Kommun 
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum  

_________________________
Lessebo Kommun  
(Namnförtydligande)
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Avsiktsförklaring gällande utbyggnad av Rv 
25 Norrleden i Växjö till 2+2-väg inklusive 
utbyggnad av trafikplats Helgevärma.  

Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1 Parter

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Region Kronoberg, org.nr 232100–0065, 351 88 Växjö, nedan Regionen 
Växjö kommun, org.nr 212000-0662, Box 1222, 351 12 Växjö, nedan Kommunen

Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärder:
- Uppgradera Rv 25 Norrleden i Växjö till 2+2-väg sträckan från tpl Helgevärma till tpl 

Norremark inklusive ombyggnad och komplettering av tpl Helgevärma så att denna kan 
trafikeras i alla relationer.

Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan.

Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska följande 
avsiktsförklaring gälla mellan parterna.

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur. 
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§3 Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar 
och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas. Huvudsyftet med åtgärden är att kapaciteten på 
Norrleden förstärks så att den svarar mot de behov som ställs i det övergripande systemet och 
på vägen i den växande staden. Vägen utgör en viktig länk i det funktionella stråket rv 25 
Halmstad-Växjö-Kalmar och en logisk fortsättning på ombyggnaden av Österleden i Växjö.  För 
Österleden finns medfinansieringsavtal tecknat mellan  Växjö kommun och Trafikverket inför 
innevarande planperiod. Norrleden utgör också länk i de regionalt viktiga stråken Rv 23 och 
Rv 27.

Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de huvudprinciper 
som framgår i denna avsiktsförklaring förutsatt att erforderliga medel för åtgärdernas 
genomförande anvisas i kommande nationell och regional infrastrukturplan.

Växande stad:
Växjö är en starkt expansiv stad, vilket bland annat resulterar i ett ökat trafikarbete inom 
staden, något som också i hög grad påverkar det övergripande statliga vägsystemet som passerar 
genom Växjö. En omfattande åtgärdsvalsstudie (TRV 2015/98602)  har genomförts med bland 
annat djupgående trafiksimuleringar för att få en bild av hur trafiksituationen i det övergripande 
vägsystemet påverkas av stadens fortsatta expansion. Resultatet pekar entydigt på att oavsett 
var i staden expansionen sker och även om de mål uppnås om förändringar i färdmedelsval och 
minskad biltrafikandel som kommunen arbetar mot, så väntas en markant trafikökning på 
Norrleden. Vägen har nu nått sitt kapacitetstak i högtrafiktid. I åtgärdsvalsstudien har 
Trafikverket och kommunen enats om ett antal ståndpunkter, bland annat att riksvägarna 
genom staden också utgör huvudstråk för transporter såväl till/från staden som transporter 
inom staden. Utbyggnad av Norrleden utgör därför prioritet 1 i Trafikverkets och Växjö 
kommuns gemensamma prioritering. 

Nytt sjukhus i Växjö:
Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe i 
västra delen av Växjö som skall ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns lokaliserad till 
centrala Växjö. Närhet till det  övergripande vägnätet i form av Rv 23 och 25 var en viktig 
lokaliseringsfaktor till val av plats. Region Kronoberg planerar att det nya sjukhuset skall stå 
klart att tas i bruk hösten 2028.  Med den nya placeringen förändras också Norrledens funktion 
till att bli primär utryckningsväg för ambulanser till och från östra länshalvan.

I den åtgärdsvalsstudie som genomförts för det nya sjukhuset med placering i Räppe har 
konsekvenserna av en sjukhusflytt studerats för samtliga trafikslag. ( ÅVS Region Kronoberg 
åtgärdsnummer 11005364) Mål som syftar mot begränsat bilberoende har formulerats över hur 
resor till- och från sjukhuset sker för anställda, besökande och patienter. Ett nytt akutsjukhus på 
ny plats i staden för med sig betydande anspråk på förändringar i såväl statlig som kommunal 
infrastruktur. I åtgärdsvalsstudien har behov av följande fysiska åtgärder i statlig infrastruktur 
identifierats till följd av det nya sjukhuset lokaliseras till Räppe:

A.  Åtgärder som avses vara färdigställda innan det nya sjukhuset är klart:

 Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt och den 
kommunala Bergsnäsvägen. Finansieras via sjukhusprojektet. 

 Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i form av 
trafikplats. Finansieras via länstransportplanen.
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 Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe. Medfinansieringsavtal finns 
tecknat mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun.

 Tpl Helgevärma Etapp 1. Korsande vänstersväng byggs bort i riktning från Rv 
23 västerut mot Rv 25 Av betydelse för ambulanser under utryckning västerut i 
länet. Också ökat behov till följd av större exploateringsområde i Växjö. 
Medfinansieringsavtal finns tecknat mellan Trafikverket och Växjö kommun.

B. Åtgärder av betydelse för tillgängligheten för det nya sjukhuset och som är 
angelägna att genomföras under kommande planperiod men efter det att 
sjukhuset är färdigställt.

 Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2- väg 
genom Växjö med etapp 2 av Tpl Helgevärma. Begränsande hinder i 
en växande stad som genom sjukhusflytten till Räppe också blir 
primär utryckningsväg för ambulanser med patienter från 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och stor del av Växjö 
tätort och kommun. Sam- och medfinansiering enligt denna 
avsiktsförklaring utgör underlag för prövning till nationell plan

 Utbyggnad till dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan Räppe-Växjö C. 
Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar trafikeringsmöjligheterna på Kust 
till Kustbanan, vilket bland annat främjar den regionala tillgängligheten till 
sjukhuset. Finansiering prövas i nationell plan.  Medfinansieringsavtal finns 
tecknat mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö, Alvesta och Lessebo 
kommuner.

Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering

Avsiktsförklaringen avser kapacitetsförstärkning av rv 25 Norrleden i Växjö genom att vägen 
föreslås byggas om från 2+1-väg (delvis 1+1-väg) till 2+2-väg från tpl Helgevärma till tpl 
Norremark. I samband med ombyggnaden anpassas på- och avfarter i berörda trafikplatser och 
trafikplats Helgevärma byggs ut med fullständiga klöverblad så trafikering kan ske i samtliga 
relationer.  

Kapacitetsförstärkning på Norrleden är av stor vikt för att upprätthålla god funktion i det 
övergripande vägsystemet som Trafikverket ansvarar för och till gagn för resenärer på Rv 23, 25, 
27 som alla passerar genom Växjö och där Norrleden utgör den sammanbindande länken. 
Norrleden är även av betydelse för resenärer på Rv 30 och 37 som är riksvägar som har Växjö 
som ändpunkt. 

Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen genom att åtgärden bidrar till fortsatt god 
regional utveckling av Växjö tätort som länets utvecklingsmotor, samt bidrar till effektivare 
ambulanstransporter.

Ökad kapacitet på Norrleden är en förutsättning för att genomföra den expansion som pågår av 
Växjö stad och de utvecklingsambitioner som anges i kommunens översiktsplan. Genom 
åtgärderna i trafikplats Helgevärma förbättras också tillgängligheten till Västra Marksområdet i 
stadens västra del med bland annat handelsområden vid Samarkand och I11 samt Arenastaden. 
Detta genom att en direktpåfart ordnas mellan Storgatan och Norrleden/Rv 25.
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är

 Åtgärdsvalsstudie, Växjö stads samverkan med omgivande statligt vägnät, ett långsiktigt 
förhållningssätt, TRV 2015/98602

 Teknisk  utredning väg 23/25 Trafikplats Helgevärma. 2012-11-30, objekt 87 733 346.
 Åtgärdsvalsstudie Växjö Västra verksamhetsområde, TRV 2017/57773
 Åtgärdsvalsstudie/Teknisk utredning Norrleden och Tpl Helgevärma, TRV 2018/47711

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden

Trafikverket och Växjö kommun har tidigare tecknat avtal om att bygga om Tpl Helgevärma 
(etapp 1) så att den trafikfarliga korsande vänstersvängen över Norrleden byggs bort och ersätts 
med klöverblad . Detta som en konsekvens av de ökande trafikrörelser i denna relation som 
pågående utbyggnad av nytt stort verksamhetsområde vid Växjö flygplats ger upphov till. 
TRV20187/50955, KS2018-00277. Via medfinasieringsavtalet som tidigare tecknats med 
kommunen sker även privat medfinansiering till åtgärden ( etapp 1.)

Ombyggnad av Tpl Helgevärma (etapp 1) kommer också till nytta för utryckningsfordon från det 
planerade sjukhuset i Räppe och åtgärden kan ses som en förberedelse för, eller utbruten del av 
en framtida utbyggnad av Rv 25 Norrleden till 2+2-väg.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering
 

Avsiktsförklaringen avser objektet Rv 25 Norrleden i Växjö, utbyggnad till 2+2- med tpl Tpl 
Helgevärma och omfattar följande åtgärder:

Åtgärd 1: Anpassning av tpl Helgevärma etapp 1. Komplettering av trafikplatsen med 
klöverblad så att korsande svängfält över Norrleden byggs bort. Se kartbilaga 1.

Åtgärd 2: Ombyggnad av Rv 25 Norrleden genom Växjö sträckan mellan tpl Helgevärma och 
tpl Norremark i huvudsak i enlighet med vad som föreslås i genomförd tekniskt utredning. TRV 
2018/47711. I åtgärden ingår också ombyggnad av tpl Helgevärma enligt vad som i den tekniska 
utredningen benämns som utformningsalternativ 2 ”Fullständigt klöverblad med ny bro för väg 
25” och som inte genomförts inom åtgärd 1. Se kartbilaga 2.

Åtgärd 3: Ny cykelförbindelse över Rv 25 i Norrledens västra del som binder samman 
cykelvägssystemet i stadens nordvästra delar med Västra Marksområdet och vidare mot det nya 
sjukhuset i Räppe. Översiktlig princip för cykelvägens placering framgår av kartbilaga 3.

Grundutförande och tillägg
Kostnadsbedömningar avser ett grundutförande. Om någon part önskar en högre standard för 
delar är detta ett tillägg och finansieras av denna part. För tillägg skall skriftlig överens-
kommelse tecknas i förväg.

Finansiering
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De totala kostnaderna för att genomföra åtgärd 1, inkl. kostnader för projektledning och 
projektering, är för närvarande uppskattade till ca 30 miljoner kronor och motsvarande 
kostnader för åtgärd 2 till 335 miljoner kr ( +/- 30 %) i prisnivå januari 2021. För åtgärd 3 
finns för närvarande ingen kostnadsbedömning framtagen då åtgärden än så länge befinner sig i 
ett tidigt skisskede.

Avsikten är att ansvaret för investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande 
principer:

Åtgärd 1 
 För åtgärd 1 har ett bindande medfinansieringsavtal tecknats mellan Trafikverket och 

Kommunen som i sin tur har tecknat avtal med privat aktör.  

Åtgärd 2
 I bedömning av kostnaderna för åtgärd 2 har avräkning gjorts för de tidigarelagda 

åtgärderna i etapp 1. Baserat på den nytta parterna har av åtgärdens genomförande 
fördelas kostnaderna för genomförandet av åtgärd 2 parterna emellan enligt följande 
princip:

Trafikverket nationell plan 295 miljoner kr

Samfinansiering Regionalt länstransportanslag  20 miljoner kr

Medfinansiering kommunen   20 miljoner kr

Summa 335 miljoner kr

Åtgärd 3
 Åtgärden utgör ett tillägg som är lämpligt att genomföra i samband med att åtgärd 2 

genomförs. I ett framtida genomförandeavtal tydliggörs kostnaderna för åtgärdens 
genomförande och finansiering samt hur åtgärden skall integreras med genomförandet 
av åtgärd 2.  

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnadsförändringar avses att hanteras enligt samma fördelning som finansieringen.
Genomförd kostnadsbedömning är framtagen i prisnivå februari 2021. Medfinansieringen utgör 
dock ett fast belopp som uppräknas enligt index för vägsbyggnadsåtgärder fram till dess 
utbetalning sker i samband med vägsbyggnadsåtgärdernas genomförande.

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.

Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar anläggningar inom 
vägområdet och kommunen äger och förvaltar anslutande infrastruktur. För kommunala 
anläggningar som korsar vägområdet tydliggörs gränsdragningen i samband med att 
genomförandeavtal tecknas.

§6 Principen för parternas samarbete och framtagande av medfinansiering 
och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. 

Page 5 of 6



AVSIKTSFÖRKLARING

Dokumentdatum 
2021-04-20

6 (6)

Avsiktsförklaring gällande utbyggnad av Rv 25 Norrleden i Växjö till 2+2-väg inklusive utbyggnad av trafikplats 
Helgevärma.

TM
AL

L 
02

65
 A

vs
ik

ts
fö

rk
la

rin
g 

4.
0

Om objektet prioriteras i Nationell plan och regional plan ska parterna ta fram ett 
medfinansieringsavtal för objektet.

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att 
fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet. 

Om parterna inte träffat avtal om medfinansiering senast 2024-01-01 är inte denna 
avsiktsförklaring längre gällande mellan parterna.

Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:
1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 

investeringar i nationell plan)

2. Region Kronoberg inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 
investeringar i regional plan)

3. Regionens och kommunens beslutande organ inte godkänner avsiktsförklaringen senast 
2021-06-30. 

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring 
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande 
åtgärdsplaner, detaljplaner, vägplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i 
avsiktsförklaringen liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför 
kan bli nödvändiga.

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga 
och undertecknade av samtliga parter. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i tre(3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

_________________________ _________________________
Ort och datum Ort och datum

_________________________ _________________________
Trafikverket Region Kronoberg
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum 

_________________________
Växjö Kommun 
(Namnförtydligande)
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Avsiktsförklaring Ny station i Räppe belägen 
längs Kust till kustbanan i Växjö kommun  

Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1 Parter

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Region Kronoberg, org.nr 232100–0065, 351 88 Växjö, nedan Regionen 
Växjö kommun, org.nr 212000-0662, Box 1222, 351 12 Växjö, nedan Kommunen

Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärder:
- Byggande av en ny resandestation på Kust till kustbanan vid befintligt mötesspår i 

Räppe 

Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan.

Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska följande 
avsiktsförklaring gälla mellan parterna.

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur. 
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§3 Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar 
och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida 
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas. 

Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de huvudprinciper 
som framgår i denna avsiktsförklaring förutsatt att erforderliga medel för åtgärdernas 
genomförande anvisas i kommande nationell och regional infrastrukturplan.

Nytt sjukhus i Växjö:
Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe i 
västra delen av Växjö som skall ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns lokaliserad till 
centrala Växjö. Då nuvarande sjukhus har en god belägenhet nära kollektivtrafiknoden i Växjö 
har möjligheten att få till stånd en järnvägsanknytning för resande varit viktig aspekt vid valet 
att lokalisera det nya sjukhuset till Räppe liksom närheten till det övergripande vägnätet i form 
av Rv 23 och 25. Region Kronberg planerar att det nya sjukhuset skall stå klart att tas i bruk 
hösten 2028. Ambitionen är att när sjukhuset öppnar så skall också en station finnas på plats 
som möjliggör resandeutbyte för de lokaltåg som idag går på banan sträckorna Hässleholm-
Växjö, Värnamo-Växjö och Jönköping-Nässjö-Växjö. Region Kronberg har också som ambition 
att förlänga en av dessa linjer österut till Emmaboda och vidare mot Kalmar/Karlskrona så att 
god tillgänglighet ges till det nya sjukhuset i alla riktningar i järnvägssystemet.

I Växjö kommuns förslag till ny översiktsplan som för närvarande är utställd för granskning 
pekas ny tågstation ut i Räppe i anslutning till det kommande sjukhuset. För stadens framtida 
expansion anges som en av två huvudriktningar västerut mot det nya sjukhuset. Omedelbart 
norr om det kommande stationsläget pekas ett mindre område ut som omvandlingsområde.

En åtgärdsvalsstudie har nyligen genomförts för Kust till Kustbanan med fokus på banans 
kapacitet idag och i framtiden. Av denna framgår att det ur kapacitetssynpunkt är motiverat att 
dubbelspår byggs mellan Räppe och Växjö C för att säkerställa en robust tågtrafik. Ett tågstopp i 
Räppe ger ytterligare fokus på behov av dubbelspårsutbyggnad mellan Räppe och Växjö C.

I den åtgärdsvalsstudie som genomförts för Räppe sjukhus har konsekvenserna av en 
sjukhusflytt studerats för samtliga trafikslag och mål om trafikslagsfördelning som syftar mot 
minskat bilberoende har formulerats sammantaget för anställda, besökande och patienter till 
sjukhuset. Ett nytt akutsjukhus på ny plats i staden för dock med sig betydande anspråk på 
förändringar i såväl statlig som kommunal infrastruktur. Följande åtgärder med koppling till 
statlig infrastruktur har identifierats i åtgärdsvalsstudien och som är av betydelse för det nya 
sjukhuset i Räppe och dess funktion i sitt regionala sammanhang:

A.  Åtgärder som avses vara färdigställda innan det nya sjukhuset är klart:

 Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt och den 
kommunala Bergsnäsvägen. Finansieras via sjukhusprojektet. 

 Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i form av 
trafikplats. Finansieras via länstransportplanen.

 Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe. Finansiering enligt 
denna avsiktsförklaring

 Tpl Helgevärma Etapp 1. Korsande vänstersväng byggs bort. Av betydelse för 
ambulanser under utryckning västerut i länet. Också ökat behov till följd av 
större exploateringsområde i Växjö. Medfinansieringsavtal finns tecknat 
mellan Trafikverket och Växjö kommun.
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B. Åtgärder av betydelse för tillgängligheten för det nya sjukhuset och som är 
angelägna att genomföras under kommande planperiod men efter det att 
sjukhuset är färdigställt.

 Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2- väg genom 
Växjö. Kapacitetsbrist utgör begränsande hinder i en växande stad som genom 
sjukhusflytten till Räppe också blir primär utryckningsväg för ambulanser med 
patienter från Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och stor del av Växjö 
tätort och kommun. Finansiering prövas i nationell plan.  
Medfinansieringsavtal finns tecknat mellan Trafikverket, Region Kronoberg 
och Växjö kommun.

 Utbyggnad till dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan Räppe-Växjö C. 
Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar trafikeringsmöjligheterna på Kust 
till Kustbanan, vilket bland annat främjar den regionala tillgängligheten till 
sjukhuset. Finansiering prövas i nationell plan.  Medfinansieringsavtal finns 
tecknat mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö, Alvesta och Lessebo 
kommuner.

Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering
Avsiktsförklaringen avser byggnation av en mötesstation med inriktning om följande 
översiktliga utformning:

 Plattformar med en längd av 170 meter anläggs på båda sidor av spåranläggningen och 
till dem kopplad utrustning och planskild passage mellan plattformar och av spår. 
Plattformarna placeras så långt österut som möjligt i riktning mot det kommande 
sjukhuset som det befintliga mötesspåret medger vid bibehållande av samtidig infart. 
Plattformsförbindelsen skall förses med hissar och förbindelsen kan gå antingen över 
eller under spåren.

 Stora Räppevägens plankorsning med Kust till Kustbanan km 233+690 stängs. och 
ersätts med en planskild vägförbindelse. Vägförbindelsens korsning med Kust till 
Kustbanan sker antingen över eller under järnvägen. Ytterligare studier krävs innan 
slutligt val kan ske av principiell lösning.

 Anslutning för gång och cykel till omgivande infrastruktur både mot norr och söder. 
Cykelförbindelsen samlokaliseras antingen med plattformsförbindelsen eller med 
bilförbindelsen vid Stora Räppevägen. Ytterligare studier krävs innan slutligt val kan 
ske.

 Stationsnära åtgärder utanför järnvägsområdet som krävs för att få till stånd en 
fungerande stationsfunktion såsom angöring, parkering mm. Då några förslag till 
lösningar ännu inte utarbetats för hur dessa frågor skall utformas så ingår dessa 
åtgärder inte i redovisat kostnadsunderlag för stationsåtgärden.

Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på Kust till kustbanan och 
möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från det nya sjukhuset i Räppe. Stora Räppevägens 
planskildhet med Kust till kustbanan förbättrar tillgänglighet och redundans till sjukhuset.

Ett nytt stationsläge i Räppe förändrar utvecklingsförutsättningarna i närområdet och förbättrar 
kollektivtrafikförsörjningen i närområdet Räppe-Öjaby, vilket är till nytta för Kommunen och 
förutsättningsskapande för stadsutvecklingen i västra Växjö.

Ombyggnaden av Stora Räppevägens korsning med Kust till Kustbanan utgör en förtida 
anpassning till en möjlig framtida dubbelspårsutbyggnad på banan, åtgärden innebär också 
förbättrad säkerhet, vilket är till nytta för Trafikverket.
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är

 Åtgärdsvalsstudie, Trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i Växjö, Region Kronoberg, 
uppdragsnummer 11005364

 Skisser över möjliga principiella stationslösningar, Sweco
 Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan TRV 2019/16039

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering 

Avsiktsförklaringen avser objektet Räppe station, ny station för resandeutbyte och omfattar 
följande åtgärder:

Åtgärd 1: Byggnation av plattformar i anslutning till befintligt mötesspår i Räppe och till dem 
kopplad utrustning och planskild passage mellan plattformar och spår. I åtgärden ingår hissar 
mellan plattform och planskild förbindelse. Vid passage under järnvägen krävs sannolikt tråg 
och pumpstation. I åtgärden ingår också erforderliga anpassningar i järnvägsanläggningen, t ex 
av  signal- och kraftförsörjningsanläggningarna. I åtgärdens genomförande krävs sannolikt viss 
marksanering. 

Åtgärd 2: Stora Räppevägens plankorsning med Kust till Kustbanan stängs och ersätts med en 
planskild förbindelse över eller under järnvägen. I åtgärden ingår erforderlig väganslutning och 
ramper för vägens anordnande.

Åtgärd 3: Cykelväg som samordnas med plattformsförbindelsen under järnvägen med 
sammanlagt ca 250 meter lång cykelväg för ordnande av planskild passage med erforderlig 
rampanslutning. I åtgärden ingår också byggnation av kompletterande stationsfunktioner 
utanför järnvägsområdet såsom angöring, parkering. Utformning och dimensionering av dessa 
kompletterande åtgärder har ännu inte studerats och ingår inte i det kostnadsunderlag denna 
avsiktsförklaring omfattar.

I ett tidigt skede har skisser tagits fram för tre möjliga principiella utformningar av åtgärderna i 
syfte att kunna genomföra grova kostnadsuppskattningar och översiktligt bedöma 
genomförbarheten. Dessa skisser bifogas som bilaga till avsiktsförklaringen. 
Kostnadsbedömningen som redovisas i denna avsiktsförklaring baseras på en av dessa 
lösningar. En fördjupad utredning krävs dock innan slutlig utformning kan fastslås. Det kan 
därmed visa sig att den beskrivna åtgärden behöver justeras eller förändras. 

Grundutförande och tillägg
Kostnadsbedömningar avser ett grundutförande. Om någon part önskar en högre standard för 
delar är detta ett tillägg och finansieras av denna part. För tillägg skall skriftlig överens-
kommelse tecknas i förväg.

Finansiering ansvarsfördelning
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De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för 
närvarande uppskattade till 100 miljoner kronor ( +/- 30 %) i prisnivå januari 2021.

Avsikten är att ansvaret för investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande 
principer:

Åtgärd 1 

 Regionen bekostar plattformar och förbindelse mellan plattformarna inklusive 
erforderlig utrustning såsom hissar, trafikinformation etc genom namngivet objekt i 
kommande länstransportplan. 

 Trafikverket bekostar erforderliga anpassningar i järnvägsanläggningens signal och 
kraftförsörjning samt saneringskostnader.

 Kommunen ger ett bidrag till stationsetableringen.

Åtgärd 2
 Trafikverket bekostar stängningen av plankorsningen vid Stora Räppevägen och 

anpassningen till planskild korsning

Åtgärd 3
 Kommunen bekostar anpassningen av cykelväg och anslutande infrastruktur

Sammanvägd kostnadsfördelning 

För ett sammantaget genomförande av åtgärd 1, + åtgärd 2, + planskild cykelförbindelse 
fördelas kostnaderna parterna emellan grundad på nyttofördelning utifrån framtagen 
kostnadsanalys enligt följande:

Trafikverket nationell plan 35 miljoner kr

Samfinansiering Regionalt länstransportanslag  20 miljoner kr

Medfinansiering:
 Region Kronoberg   35 miljoner kr
 Växjö kommun   10  miljoner kr

Summa 100 miljoner kr

I kommande sam/medfinansieringsavtal skall kostnadsfördelningen anpassas efter de 
förutsättningar den valda lösningen ger. Härvid skall den ansvarsfördelning tillämpas parterna 
emellan som anges under åtgärd 1 till 3 ovan, dock utgör den kommunala medfinansieringen ett 
fast belopp som indexjusteras. Den slutliga fördelningen parterna emellan kan därför bli 
annorlunda än vad som anges ovan.    

Kostnaderna för anslutande infrastruktur såsom angöring, parkering mm bekostas av 
kommunen och ingår inte i ovan nämna fördelning.

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnadsförändringar avses att hanteras enligt samma ansvarsfördelning som finansieringen 
grundats på. Genomförd kostnadsbedömning är framtagen i prisnivå februari 2021.  
Medfinansieringen utgör dock fasta belopp och avsikten är att dessa belopp justeras enligt index 
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för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning sker i samband med 
järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande.

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.

Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar anläggningar inom 
järnvägsområdet och kommunen äger och förvaltar anslutande infrastruktur. För kommunala 
anläggningar som korsar järnvägsområdet tydliggörs gränsdragningen i samband med att 
genomförandeavtal tecknas.

§6 Principen för parternas samarbete och framtagande av medfinansiering 
och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. 

Om objektet prioriteras i Nationell plan och regional plan ska parterna ta fram ett 
medfinansieringsavtal för objektet.

Ett första steg är att en fördjupad utredning genomförs som förtydligar förutsättningarna att få 
till stånd en station i Räppe.  Bland annat behöver grundläggningsförhållandena klarläggas 
bättre innan slutligt val av principiell lösning kan ske. Denna fördjupade studie behövs också 
som underlag för det pågående detaljplanearbete som kommunen bedriver. Studien bör 
finansieras gemensamt av parterna enligt särskilt avtal.

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att 
fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet. 

Om parterna inte träffat avtal om sam- och medfinansiering senast 2024-01-01 är inte denna 
avsiktsförklaring längre gällande mellan parterna.

Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:
1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 

investeringar i nationell plan)

2. Region Kronoberg inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna 
investeringar i regional plan)

3. Regionens och kommunens beslutande organ inte godkänner avsiktsförklaringen senast 
2021-06-30. 

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring 
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande 
åtgärdsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med 
att ändringar i avsiktsförklaringen liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i 
densamma därför kan bli nödvändiga.

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga 
och undertecknade av samtliga parter. 
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Avsiktsförklaringen har upprättats i tre(3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

_________________________ _________________________
Ort och datum Ort och datum

_________________________ _________________________
Trafikverket Region Kronoberg
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum 

_________________________
Växjö Kommun 
(Namnförtydligande)
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Kust till Kustbanan Räppe station, Alternativa principlösningar

Bilaga 1

Page 1 of 1



Rv 25 Norrleden. Tpl Helgevärma etapp 1 = Gul markering

Bilaga 1
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Rv 25 Norrleden. Utbyggnad 2+2 Tpl Helgevärma till Tpl Norremark

Bilaga 2
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Rv 25 Norrleden. Illustration av möjlig placering av GC.bro

Bilaga 3
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-08

Sida 1 av 2

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av statlig 
infrastruktur 

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Kust-till-Kustbanan.

Regionstyrelsen godkänner Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering avseende Räppe station.

Regionstyrelsen godkänner Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering avseende Norrleden.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydiga beslut.

Regionstyrelsen beslutar att informera regionala utvecklingsnämnden om 
avsiktsförklaringarna för sam- och medfinansiering.

Sammanfattning
En ny planeringsomgång för transportinfrastruktur har startat. Trafikverket 
ansvarar för att ta fram en ny nationell plan och Region Kronoberg ansvarar 
för att upprätta en ny länstransportplan. Vid planering av infrastruktur finns 
möjlighet till sam- och medfinansiering. Samfinansiering innebär att medel 
både i länstransportplanen och i den nationella planen avsätts för en utpekad 
investering. Objekten är som regel av både regional och nationell betydelse. 
Medfinansiering innebär att kommunala eller regionala skattemedel utgör del 
av finansieringen av infrastrukturen. Genomförande av samfinansiering brukar 
normalt ske i tre steg; 1. avsiktsförklaring, 2. finansieringsavtal och 3. 
genomförandeavtal.

Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus 
i stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om 
nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från sjukhuset och vilket 
färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. Förutom investeringar 
i infrastruktur i direkt anslutning till det nya sjukhuset och en utveckling av 
Växjös cykelvägnät finns ett antal större infrastrukturåtgärder som måste 
genomföras för få ett fungerande trafiksystem. Vissa av åtgärderna undanröjer 
brister som har funnits under lång tid – även före planer på ett nytt sjukhus. 
Det handlar om åtgärder som tack vare planerna på ett nytt sjukhus måste ges 
en högre prioritet. De större åtgärderna ligger dels i länstransportplanen, dels i 
Trafikverkets nationella plan. 

För att förbättra möjligheterna till att åtgärderna kommer med i den nationella 
planen och om möjligt genomföras i tid planeras har tre sam- och 
medfinansieringsavtal upprättas.
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-08

Sida 2 av 2

Mikael Johansson (M) Martin Myrskog
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering av statlig infrastruktur
A1. Kust-till-Kustbanan Slutversion 20210420 
utbyggnad till dubbelspår; sträckan Räppe-Växjö C
A2. Kust-till-Kustbanan Bilaga 1 Kust till kust
B1 Räppe Slutversion 20210420 - Räppe station belägen 
i Växjö kommun längs Kust till kustbanan
B2 Räppe Bilaga 1 Räppe station
C1 Norrleden Slutversion 20210420 - Avsiktsförklaring 
Norrleden
C2 Norrleden Bilaga 1
C3 Norrleden Bilaga 2
C4 Norrleden Bilaga 3
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-20

Sida 1 av 5

Regionstyrelsen

Information om avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering av statlig infrastruktur

Bakgrund
En ny planeringsomgång för transportinfrastruktur har startat. Trafikverket 
ansvarar för att ta fram en ny nationell plan och Region Kronoberg ansvarar 
för att upprätta en ny länstransportplan. Vid planering av infrastruktur finns 
möjlighet till sam- och medfinansiering. Samfinansiering innebär att medel 
både i länstransportplanen och i den nationella planen avsätts för en utpekad 
investering. Objekten är som regel av både regional och nationell betydelse. 
Medfinansiering innebär att kommunala eller regionala skattemedel utgör del 
av finansieringen av infrastrukturen. Genomförande av samfinansiering brukar 
normalt ske i tre steg; 1. avsiktsförklaring, 2. finansieringsavtal och 3. 
genomförandeavtal.

Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus 
i stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om 
nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från sjukhuset och vilket 
färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. Sjukhuset beräknas stå 
klart 2028 och samtidigt måste det finnas infrastruktur i form av gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik, anslutningsvägar, parkeringar med mera som är 
funktionella, tillgängliga och attraktiva.

Förutom investeringar i infrastruktur i direkt anslutning till det nya sjukhuset 
och en utveckling av Växjös cykelvägnät finns ett antal större 
infrastrukturåtgärder som måste genomföras för få ett fungerande trafiksystem. 
Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits under lång tid – även 
före planer på ett nytt sjukhus. Det handlar om åtgärder som tack vare 
planerna på ett nytt sjukhus måste ges en högre prioritet. De större åtgärderna 
ligger dels i länstransportplanen, dels i Trafikverkets nationella plan. För att 
förbättra möjligheterna till att åtgärderna kommer med i den nationella planen 
och om möjligt genomföras i tid planeras för att sam- och 
medfinansieringsavtal ska upprättas. Planerna på ett nytt sjukhus är en 
katalysator för genomförandet av viktiga infrastrukturåtgärder. För att 
tydliggöra åtgärder som berörs av sjukhuset är ambitionen att detta också 
samlas i ett paket. Paketet kommer dels att beskriva åtgärder som kommer att 
samfinansieras, dels åtgärder som enbart ligger på den regionala planen.

Beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 30 mars gavs information om 
avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av statlig infrastruktur.

Regionstyrelsens infrastrukturberedning har löpande berett frågan som berör 
samfinansiering.

Page 1 of 5



Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-20

Sida 2 av 5

Vid samordningsmöten på politisk nivå mellan Trafikverket och presidierna i 
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har frågan om 
samfinansiering diskuterats.

I processplanen för länstransportplanen vilken behandlades på Regionala 
utvecklingsnämndens möte i april beskrivs hanteringen av sam- och 
medfinansiering.

Ärendet om avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering av statlig 
infrastruktur planeras att behandlas för beslut på regionstyrelsen i maj.

Avsiktsförklaringar har också beretts via möte med kommunerna Alvesta, 
Växjö och Lessebo 1 och 13 april samt enbart med Växjö kommun 19 april.

Ärendebeskrivning
Region Kronobergs ingång till diskussionen om sam- och medfinansiering var 
att det skulle ske mot ett paket av nationella åtgärder. Det finns dock en risk 
med en sådan paketering. Till exempel att en av paketets åtgärder inte skulle 
komma med i den nationella planen. Därför kommer avsiktsförklaringar för 
sam- och medfinansierings upprättas objekt för objekt. Sammanlagt handlar 
det om tre avsiktsförklaringar.

För de tre aktuella objekt har Växjö kommun ställt sig positiva till 
medfinansiering. För en av åtgärderna har även Alvesta kommun och Lessebo 
kommun ställt sig positiva till medfinansiering. Förutom samfinansiering via 
länstransportplanen för tre av åtgärderna är Region Kronobergs avsikt att 
medfinansiera två av objekten.

Tidplanen för framtagandet av ny nationell plan och länstransportplan är 
mycket kort. Trafikverket har meddelat att avsiktsförklaringar för sam- och 
medfinansiering måste vara upprättade senast den 20 april för att kunna 
hanteras av Trafikverket. Det finns dock ett dilemma vilket består i att Region 
Kronoberg till det datumet inte känner till den tilldelade ramen för 
länstransportplanens. Trotts detta dilemma har Trafikverket hållit fast vid 
datumet, men öppnat för att politisk behandling ska kunna ske efter angivet 
datum.

Avsiktsförklaring har tagits fram för samfinansiering från länstransportplanen 
20 Mkr och medfinansiering från Region Kronoberg 20 Mkr, Alvesta kommun 
2 Mkr, Växjö kommun 10 Mkr och Lessebo kommun 1 Mkr. För objekt:

 Utbyggnad till dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan Räppe-
Växjö C. Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar 
trafikeringsmöjligheterna på Kust till Kustbanan, vilket främjar den 
regionala tillgängligheten till sjukhuset. (Prel. kost. 525 Mkr)

Avsiktsförklaring som har tagits fram för samfinansiering från 
länstransportplanen 20 Mkr och medfinansiering från Region Kronoberg 35 
Mkr och Växjö kommun 10 Mkr För objekt:
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-20

Sida 3 av 5

 Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe och planskild korsning 
mellan järnvägen och Stora Räppe vägen. (Prel. kost. 100 Mkr)

Avsiktsförklaring som har tagits fram för samfinansiering från 
länstransportplanen 20 Mkr och medfinansiering från Växjö kommun 20 Mkr. 
För objekt:

 Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2-väg 
genom Växjö samt etapp 2 av trafikplats Helgevärma. Flaskhals i en 
växande stad som genom sjukhusflytten till Räppe också blir 
huvudsaklig utryckningsväg för ambulanser med patienter från 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och stor del av Växjö 
tätort och kommun. (Prel. kost. 335 Mkr)

Vid bedömning av sam- och medfinansiering är det av relevans att känna till 
följande:

 Objekt som har medfinansiering från Växjö kommun 16Mkr är:
o Tpl Helgevärma etapp 1. Korsande vänstersväng byggs bort. 

Av betydelse för ambulanser under utryckning västerut i länet. 
Också ökat behov till följd av större exploateringsområde i 
Växjö. (Prel. kost. 32 Mkr)

 Objekt som har diskuterats för att prioriteras i länstransportplanen är:
o Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i 

form av trafikplats. (Prel. kost. 83 Mkr)
o RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. förbi Bramstorp och tfp. till 

S Länken (Prel. kost. 273 Mkr)

 Objekt som har diskuterats för medfinansiering av Region Kronoberg 
är:

o Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt 
och den kommunala Bergsnäsvägen. (Prel. kost. ?? Mkr)

Bilaga till tjänsteskrivelsen är:
A1. Kust-till-Kustbanan Slutversion 20210420 utbyggnad till dubbelspår; 
sträckan Räppe-Växjö C
A2. Kust-till-Kustbanan Bilaga 1 Kust till kust
B1 Räppe Slutversion 20210420 - Räppe station belägen i Växjö kommun 
längs Kust till kustbanan
B2 Räppe Bilaga 1 Räppe station
C1 Norrleden Slutversion 20210420 - Avsiktsförklaring Norrleden
C2 Norrleden Bilaga 1
C3 Norrleden Bilaga 2
C4 Norrleden Bilaga 3
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK428

Handläggare: Per Hansson, 
Datum: 2021-04-20

Sida 4 av 5

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Undertecknandet av avsiktsförklaring för samfinansiering har inga ekonomiska 
konsekvenser på Region Kronobergs ekonomi.  Det kommer dock att innebära att 
beloppet samfinansieringen måste prioriteras in i kommande länstransportplan.

Nu gällande länstransportplans ekonomiska ram är på ca 730 Mkr, i den 
reserverades 30 Mkr som samfinansiering till K-t-Kbanan samt 21 Mkr för 
Mötesspår Skruv (åtgärden genomförd). De tre upprättade avsiktsförklaringarna 
innebär att sammanlagt 60 Mkr måste reserveras i kommande länstransportplan. 

Undertecknandet av avsiktsförklaring för medfinansiering har ekonomiska 
konsekvenser på Region Kronobergs ekonomi. Två av tre avsiktsförklaringar 
innebär att regionen ska medfinansiera med sammanlagt 55 Mkr.

Avsiktsförklaringarna visar på vår enighet och att vi förbereder oss för att ge ett 
ekonomiskt stöd till åtgärderna. Själva avtalet om sam- och medfinansieringen 
kommer längre fram. En bedömning är att det avtalen tidigast kan upprättas efter 
det Trafikverket presentera den nationella planen vilket preliminärt sker i oktober 
2021 samt förmodligen också efter det Regeringen fastställer den planen vilket 
troligen sker våren 2022.

Motivering till förslag
Möjligheten till att angelägna åtgärder kommer med i den nationella planen 
bedöms att öka genom sam- och medfinansiering. Det finns dock en osäkerhet i 
vilken storlek samfinansieringen måst ha för att ge önskad effekt. Sam- och 
medfinansieringen till de tre åtgärderna uppgår till:

 12% Rv 25 Norrleden 2+2 inkl. tpl Helgevärma etapp 2
 65% Räppe station
 10% Kust till Kustbanan, dubbelspår Räppe-Växjö

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering 
avseende Kust-till-Kustbanan.

Regionstyrelsen godkänner Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering avseende Räppe station.

Regionstyrelsen godkänner Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och 
medfinansiering avseende Norrleden.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydiga beslut.

Regionstyrelsen beslutar att informera regionala utvecklingsnämnden om 
avsiktsförklaringarna för sam- och medfinansiering.
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Martin Myrskog

Regiondirektör
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Dnr 2021-00220 370 

 

Energi- och klimatplan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och samråda en energi- och 
klimatplan. 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en energiplan i varje 
kommun. Då den nuvarande energi- och klimatstrategins mål och åtgärder sträcker 
sig till år 2020 bedöms den inte längre vara aktuell. En ny energi- och klimatplan bör 
därför antas av kommunfullmäktige. 

En energi- och klimatplan ska fungera som ett strategiskt verktyg för arbetet inom 
effektivare energianvändning, omställning till förnybar energi och minskade utsläpp 
av växthusgaser. Planen ska bidra till att uppnå FN:s globala mål i Agenda 2030. 

Energi- och klimatplanen kommer likt avfallsplanen innehålla omvärldsanalys, mål- 
och åtgärdsplan och bilagorna nulägesbeskrivning, uppföljning av föregående plan, 
lagstiftning, samrådsredogörelse och miljöbedömning. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-05 

Projektplan, 2021-05-05    

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
SBF Stab 
Ebba Lejeby 
Hållbarhetsstrateg  
0472-150 78 
Ebba.lejeby@alvesta.se 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-01 
Referens 

«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

Ny energi- och klimatplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
och samråda en energi- och klimatplan. 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en energiplan i varje 
kommun. Då den nuvarande energi- och klimatstrategins mål och åtgärder sträcker 
sig till år 2020 bedöms den inte längre vara aktuell. En ny energi- och klimatplan bör 
därför antas av kommunfullmäktige. 

En energi- och klimatplan ska fungera som ett strategiskt verktyg för arbetet inom 
effektivare energianvändning, omställning till förnybar energi och minskade utsläpp 
av växthusgaser. Planen ska bidra till att uppnå FN:s globala mål i Agenda 2030. 

Energi- och klimatplanen kommer likt avfallsplanen innehålla omvärldsanalys, mål- 
och åtgärdsplan och bilagorna nulägesbeskrivning, uppföljning av föregående plan, 
lagstiftning, samrådsredogörelse och miljöbedömning. 

 

Magnus Wigren 
Förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ebba Lejeby 
hållbarhetsstrateg  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 

 

 

Ny Energi- och klimatplan 
  

 

 

Bakgrund 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en energiplan i varje kommun. Då den 
nuvarande energi- och klimatstrategins mål och åtgärder sträcker sig till år 2020 bedöms den inte 
längre vara aktuell. En ny energi- och klimatplan ska därför antas av kommunfullmäktige. 

 

Mål 

Målet med energi- och klimatplanen är att den ska fungera som ett strategiskt verktyg för arbetet 
inom effektivare energianvändning, omställning till förnybar energi och minskade utsläpp av 
växthusgaser. Planen ska bidra till att uppnå FN:s globala mål i Agenda 2030. 

Energi- och klimatplanen kommer likt avfallsplanen innehålla omvärldsanalys, mål- och åtgärdsplan 
och bilagorna nulägesbeskrivning, uppföljning av föregående plan, lagstiftning, samrådsredogörelse 
och miljöbedömning. 

 

Fokusområden i planen 

Energieffektiva byggnader, klimatsmart samhällsplanering, hållbara transporter, klimatsmarta 
invånare, lokal energi- och elproduktion, klimatanpassning. (kan komma att ändras) 

 

Projekt-

plan 



Budget 

Budget för energi- och klimatplanen är 26 600 kr + moms, för en energibalans som görs av 
energikontor sydost. Därefter arbetstid för styrgrupp (ev. 2–3 möten), projektledare (sammanhåller 
projektet, tar in information och synpunkter, möten med politiker, styrgrupp, tjänstemän) och 
tjänstemän i kommunkoncernen (ev. 1–2 möten). 

 Energibalans 

  

Figur 1-Sankeydiagram tillförsel och slutanvändning av el- och fjärrvärmeproduktion. 

Exempel från Oskarshamns kommun. 

Energibalansen kommer visa hur energiflödet såg ut i stora drag år 2019. För att ge en 

bild av utvecklingen så innehåller den även information om vissa år med utgångspunkt 

från 1990. Rapporten kommer även att innehålla: 

- energi- och elanvändning i olika samhällssektorer 

- förnybar elproduktion,  

- totala oljeleveranser,  

- emissioner av koldioxid,  

- emissioner olika transportgrenar,  

- emissioner olika sektorer,  

- antal registrerade personbilar med olika typer av icke-fossila drivmedel 

Energibalansen ger oss kommunens läge i energianvändningen. På det viset kan vi 

göra en plan för att minska vår energianvändning, öka vår egen produktion av förnybar 

energi mm. 

Tidsplan  

politiska beslut 



 

Arbetet 

 

Styrgrupp 

Styrgrupp utses av kommunchef 

Förslagsvis ingår FC SBF, Utvecklingschef KLF VD Allbohus och VD Alvesta energi 

Projektledare 

Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg (SBF) 

Arbetsgrupp utses av styrgrupp  

 

Uppdrag till 
SBN att ta 
fram plan och 
bereda 
samråd

• inlämning 26/4, 
KSAu 18/5, KS 
8/6

Första utkast 
färdig att 
bereda och få 
ut på samråd

• Inlämning x/x, 
SBNAu 13/9, 
SBN 21/9

Samrådstid

1/10-31/12

Inlämning av 
Energi- och 
klimatplan 

SBN och 
därefter KS.

Beslut i KF 
mars/maj 

2022

April-maj

• Energibalans i 
samarbete med 
energi-kontoret

• kostnad 26 600 
kr + moms

•Uppföljning av 
föregående plan

Juni

•Omvärldsanalys

• lagstiftning

Augusti

•mål och 
aktiviteter

•miljöbedömning

September

• förberedelser 
inför samråd

oktober-
december

•besvara inkomna 
synpunkter

januari- juni

• energi- och 
klimatplanen 
beslutas
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§ 79 Dnr 2021-00185 040 

 

Tillfälligt föreningsstöd med anledning av Covid-19 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Ett generellt engångsstöd på 320 000 kronor avsätts till föreningslivet i 
Alvesta kommun kopplat till Covid-19. Stödet fördelas till föreningarna som 
10% av beslutade föreningsbidrag för år 2020. 

2. Avsätta 180 000 kronor för att stödja föreningar som är i akut 
likviditetsbrist under våren 2021 

3. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och organisera ett 
framtida stöd till föreningslivet som är anpassat för att ge förutsättningar 
för ett rikt och hållbart föreningsliv i Alvesta kommun 

4. den extra tilldelningen finansieras från övriga strategiska kontot 

 

Sammanfattning 

Covid-19 har drabbat många föreningar hårt, och flera föreningar har haft ett tungt 
år bakom sig. Inställda arrangemang, träningar, matcher, tävlingar och minskad 
uthyrning av lokaler har inneburit problem på både kort och lång sikt. Anpassning 
av verksamheterna med ökade kostnader är andra utmaningar som drabbat 
föreningarna. 

I det första skedet har inställda arrangemang och verksamhet inneburit minskade 
intäkter, men har även inneburit att aktiva har valt att ta längre pauser från sina 
aktiviteter eller i vissa fall helt sluta. På både kort och lång sikt väntar stora 
utmaningar för föreningarna att få tillbaka verksamheterna på tidigare nivåer. 

Under 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden att 2022 års aktivitetsstöd ska 
ligga på nivå med 2019 års beslutade nivåer, om inte respektive förening inte har 
ökat sin verksamhet. Detta för att ekonomiskt kompensera inställda barn- och 
ungdomsaktiviteter. Utöver detta har avbokningar av lokaler genomförts med 
dialog med respektive förening utifrån deras behov. Några föreningar har även hört 
av sig och önskat förskottsutbetalning på innevarande stöd vilket tyder på en utsatt 
ekonomisk situation. 

Föreningarna är dock även i behov av ett direkt kontakt stöd för att täcka upp de 
utmaningar och förändring i verksamheter 2020 har inneburit. Därför föreslås som 
inledning ett kontakt stöd som motsvarar 10% av det beslutade stöd som kultur- 
och fritidsnämnden fattat beslut om. De 10% omfattar främjande-, loka-l, drift- och 
aktivitetsstöd och motsvarar 320 000 kronor. 

Som steg två föreslås att 180 000 kronor avsätts för att kunna stötta de föreningar 
som påvisar ett akut behov av stöd likviditetsmässigt. Dessa medel betalas ut efter 
genomgång av respektive förenings resultat- och balansräkning vilket sker i 
handläggningen av de ordinarie föreningsbidragen. 
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Även på lång sikt kommer föreningslivet behöva stöd för att locka tillbaka aktiva och 
medlemmar och för att åter kunna starta upp och utveckla de olika 
verksamheterna. En långvarig nedgång i antalet aktiva barn och ungdomar, 
minskade arrangemang och liknande beräknas slå hårt på det personliga planet i 
form av utanförskap, men även på fysisk och psykisk ohälsa. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv beräknas det slå hårt då föreningar på både kultur- 
och fritidssidan kan få svårt att skapa en attraktiv verksamhet. Därför bör frågan 
utredas kring hur ett långsiktigt stöd till föreningslivet organiseras för att möta 
dessa utmaningar.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-28     

Beslutet skickas till 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-28 
Referens 

KS 2021-00185 040  

 

 

 

 
  

Beslut om tillfälligt föreningsstöd med anledning av 
Covid-19  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ett generellt engångsstöd på 320 000 kronor avsätts till föreningslivet i 
Alvesta kommun kopplat till Covid-19. Stödet fördelas till föreningarna som 
10% av beslutade föreningsbidrag för år 2020. 

2. Avsätta 180 000 kronor för att stödja föreningar som är i akut 
likviditetsbrist under våren 2021 

3. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och organisera ett 
framtida stöd till föreningslivet som är anpassat för att ge förutsättningar 
för ett rikt och hållbart föreningsliv i Alvesta kommun 

4. den extra tilldelningen finansieras från övriga strategiska kontot 

Sammanfattning 

Covid-19 har drabbat många föreningar hårt, och flera föreningar har haft ett tungt 
år bakom sig. Inställda arrangemang, träningar, matcher, tävlingar och minskad 
uthyrning av lokaler har inneburit problem på både kort och lång sikt. Anpassning 
av verksamheterna med ökade kostnader är andra utmaningar som drabbat 
föreningarna. 

I det första skedet har inställda arrangemang och verksamhet inneburit minskade 
intäkter, men har även inneburit att aktiva har valt att ta längre pauser från sina 
aktiviteter eller i vissa fall helt sluta. På både kort och lång sikt väntar stora 
utmaningar för föreningarna att få tillbaka verksamheterna på tidigare nivåer. 

Under 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden att 2022 års aktivitetsstöd ska 
ligga på nivå med 2019 års beslutade nivåer, om inte respektive förening inte har 
ökat sin verksamhet. Detta för att ekonomiskt kompensera inställda barn- och 
ungdomsaktiviteter. Utöver detta har avbokningar av lokaler genomförts med 
dialog med respektive förening utifrån deras behov. Några föreningar har även hört 
av sig och önskat förskottsutbetalning på innevarande stöd vilket tyder på en utsatt 
ekonomisk situation. 

Föreningarna är dock även i behov av ett direkt kontakt stöd för att täcka upp de 
utmaningar och förändring i verksamheter 2020 har inneburit. Därför föreslås som 
inledning ett kontakt stöd som motsvarar 10% av det beslutade stöd som kultur- 
och fritidsnämnden fattat beslut om. De 10% omfattar främjande-, loka-l, drift- och 
aktivitetsstöd och motsvarar 320 000 kronor. 

Som steg två föreslås att 180 000 kronor avsätts för att kunna stötta de föreningar 
som påvisar ett akut behov av stöd likviditetsmässigt. Dessa medel betalas ut efter 
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genomgång av respektive förenings resultat- och balansräkning vilket sker i 
handläggningen av de ordinarie föreningsbidragen. 

Även på lång sikt kommer föreningslivet behöva stöd för att locka tillbaka aktiva och 
medlemmar och för att åter kunna starta upp och utveckla de olika 
verksamheterna. En långvarig nedgång i antalet aktiva barn och ungdomar, 
minskade arrangemang och liknande beräknas slå hårt på det personliga planet i 
form av utanförskap, men även på fysisk och psykisk ohälsa. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv beräknas det slå hårt då föreningar på både kultur- 
och fritidssidan kan få svårt att skapa en attraktiv verksamhet. Därför bör frågan 
utredas kring hur ett långsiktigt stöd till föreningslivet organiseras för att möta 
dessa utmaningar.   
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

ekonomiavdelningen 
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§ 80 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen.     

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

Ordföranden informerar arbetsutskottet att partierna ska inkomma med sitt 
underlag innan den sista maj för att ärendet ska hanteras på kommunfullmäktige 
den 22 juni, övriga partier kommer att behandlas på kommunfullmäktige i 
september.     

Bilagor 

Återrapportering av partistöd från Alvesta Alternativet för år 2020, 2021-05-17 

Återrapportering av partistöd från Kristdemokraterna för år 2020, 2021-03-16    

Beslutet skickas till 

Partierna  

Ekonomiavdelningen 
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Återrapportering av partistöd för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media.   

Bilagor 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Kristdemokraterna, 2020-03-16 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Alvesta Alternativet, 2021-05-17 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Socialdemokraterna, 2021-05-27 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Vänsterpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Miljöpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Centerpartiet, 2021-05-31 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Sverigedemokraterna, 2021-05-31 

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen för verkställande 
Partierna för kännedom 



AJvesta
[somrnun

ALVESTA  KOMMUN
2 (5)

2021 -g3- J 6

Iffli!i"-fö't'it,.ii  iäiiii iJvvii

Redovisning  och  granskningsrapport  av  erhållet  partistöd

Redovisning  och  granskningsrapport  av erhållet  partistöd  ska  inlämnas  till
kommunfullmäktige  senast  30 juni  året  efter  att stödet  betalats  ut.
Komniunfullmäktige  får  besluta  om  att stöd  inte  ska utbetalas  till  ett parti  som  inte
itid  lämnar  in en redovisning  respektive  en gransla'iingsrapport.

Fyllipartiets  redoyisning  av mottaget  paitistöd  nedan
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Organisationsnr

212000-0639
Besöksadress

Ccntralplaii  I
Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 vx
Hemsida

www.alvesta  se
E-post  till  förvaltningen
koinmuneniFDahtesta.se
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Redogör  för  hur  partistödet  anväi'its  för  att  stärka  partiets  ställning  i den
kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna  med  enskilda  exempel.

Organisationsnr  Besöksadress
212000-0639  Cenlra}plan  I

Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 VX

Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  förvaltningen
koinmuneniaXili  esta se



AJvesta
!sornrnun

4 (5)

Redogör  för  om delar  av partistödet  tilldelas  partiorganisationen  utanför  regionen.

Hur  liar  detta  i så fall  främjat  den lokala  partiorganisationen?  Beskriv  gärna
med enskilda  exempel.

Organisationsnr  Besöksadress
212000-0639  Centralplaii  I

Postadress

342 80 Alvesta
Ta.lefon

0472-150  00 vx
Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  förvaltningen

Lomintinei'it2i!alvesta  se



Christer  Brincner  - Partiavdelningsordfeirande

i<D Kristdemokraterna  i A!vesta

VerksamhetsberätteIse  för  Kristdemokraterna  i

Alvesta  kommun  under  2020.

Kristdemokraterna  har  haft  6 egna  styrelsemöte

samt  ett  Årsmöte  som  hölls  på Ulriksbergskyrkan

Alvesta.

Vi var  9 medlemmar  som  deltog.

Vi bjöd  in till  medlemsmöte  under  våren  där  vi

träffades  och  hade  möte.

Vi har  gjort  studiebesök  på två  skolor  i Alvesta.

Kd har  deltagit  på 2 stämmor.



Kristdemokratema  i Kronobergs  län

Distriktsavdelningen

RevjsionsberätteJse  verksarnhetsåret  2020

Undertecknade,  som utsetts  till  att  som  revisorer  granska  distriktsavdelnirxgens  räkenskaper,  kan
efter  genomförd  revision  ge följande  berättelse:

- FörfuIigörandeavvårtuppdragharvitagitdeIavdistriktsavdeIningensräkenskaper.Dehar

vid granskningen  befunnits  vara  verifieraöe

- Då räkenskaperna  inte  föranlett  anmärkningar  tillstyrker  vi att  distriktsavde1ningen  beviljar
styre!sen  och  kassören  full  och  tacksam  ansvarsfrihet

Vi laiar samtidigt  med  distriktet  granskat  räkenskaperna  för  1oka1avde4ningarna  i Alvesta  och  Lessebo
sarnt  KDK och KDU Kronoberg.  De är också  verifierade  och  utan  anmärkningar.  Vi ti)lstyrker
ansvarsfrihet  för  styrelserna  och  kassör.

Växjö  den  3 februari  2021

He1ena Sandgren

Revisor revisor
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829500-8489 Resultatrapport
Preliminär

Räkcnskiipsåi':  20-01-OI  - 20-  12-31

Rcsultalci'ilicl:  8 "Alvcsta"

Pci'iod:  20-01-01  - 20-  12-31

Röi'e1sens  intäkter  mm

Nctloon'isätlning

3010  Mcdlcn'isavgirtcr

3113  Partistöd  Alvcsta

S:a Ncttoomsättning

S:a Rörclscinliiktcr  mm

Rörelsens  kostnader

Råvaroi'  ocli  fömödcn)ictcr  min

4212  Scrviccavgift  lill  dislriktct

4213  Bokföringstjäi'ist

S:a Råvaror  och ['örnt'dcnl'ictcr  mm

Bi'uttovinst

Övriga  cxtcrna  kostnadcr

5010  Lokalhyra

6076  Styrclsc,  kommunpolitisk  grupp

6077  Årsmötc,  n'icdlcmsmötc

6080  Aktivitctskostnadcr
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Rörelseresultat  före  avskrivningar

Röre1seresultat  efter  avskrivningar

Rörelseresultat  före  finansiella  intäkter  ocli  kostnader

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kostnader

Resultat  före  boks1utsdispositioner  och  skatt
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169,0  %

109,O o/ö

l,I"A

I,loA

65,7-oA

155,5  %

155,5  %

155,5 "A

155,5  %

155,5  '%-

155,5  oA

]55,5  %

O,O %



Krisidcinokratci'na  Kronobcrg
Sida: I(l)

829500-8489 Balansrapport
Preliminär

, Jlicnskapsfii':  20-01-Ol  - 20-  12-31

Rcsultalcnlict:  Hcla  förcningcn

Pci'iod'  20-01-01  - 20-  12-31

TILLGÅNGAR
AnIiiggningstillgångar

Matcriclla  anläggningstillgångar  '

1220  lnvcntaricr

1221 Ack  avskrivningar  liwcntaricr

S.a Matcriclla  anläggningstil)gångar

S:a AnIäggningsliIIgångar

Omsättningstillgångar

Vai-ulagcr  inin

1480  Föi-utbctalda  kostnadcr

S:a Varulagcr  min

Fordi'ingar

1510  Kundfordringar

15')O  lntcrimsf'ordiingar

l 640  Skattckonto

S:a Fordringar

Kassa ocli  bank

1930  Fförctagskonto  SEB 5645-10  5]6}6

S:a Kassa  ocli  bank

S:a Oms«iiningstiIIgångar

S:A  TILLGÅNGAR

EGET  KAPn  AL,  AVS  ÄTTNINGAR  OCH  SKULDER
Egct  Rapilal

2090  Balanscrat  rcsu]tat  Lcsscbo
2091  Balanscrat  rcsultat

2D92  Balai'iscratt  rcsultat  KD-K
2093  Balanscrat  rcsultat  I(DU
2094  Balanscrat  rcsultat  Rcgiongi'uppcn

2095 Balanscrat rcsullat L3ungby
2096  Biilanscrat  rcsultal  Alvcsta
2099  Rcdovisat  rcsultat

S:a Egct  kapital

Koi'tfristiga  sktildcr

2440  Lcvcrantörsskuldcr

2441  Intcriinsskuldcr

2442  Föi'utbclalda  inkomstcr
2710  Prcliminärskatt

2940  Dcbitcrad  cj bctald  skatt
294  l Upplupna  sociala  avgiftcr
:2')42  Bcriiknad  föncskatl  pcnsioncr

S:a Kortl'i'istiga  skuldcr

S:A EGET  KAPIT  AL,  AVS  ÄTTNlNG  AR  OCH  SKULDER

Ing balans.

]39  059,00

-lOI  660,00

37 399,00

37 399,00

13 375,00

13 375,00

O,OO

6 696,00

29 ]12,00

35 808,00

769 539,88

769 539,88

818722,88

856 121,88

2 390,66

- ]21 862,37

-33 692,93

-68 239,9]

-394  371,70

- 80 504,66

- 29 829,52

- 39 617,75

- 765 728,  18

- 19 555,00

- 885,70

O,OO

- 690,00

-29 1]2,00

-234,00

-39 9]7,00

- 90 393,70

-856 121,88

Utskrivct: 21-0128

Scnastc  vcmr:

21 :47

A2'22

Pcriod

O,OO

-6 533,00

-6 533,00

-6 533,00

169,00

169,00

150,00

-6 696,00

IO 805,00

4 259,00

582 030,49

582 030,49

586 458,49

579 925,49

- lO 978,00

- 39 617,75

lOO,OO

- 64 540,00

-49 981 ,OO

80 504,66

-23 330,65

- 306 569,45

-414  412,19

- 12736,00

885,70

- 142 800,00

690,00

- IO 805,00

234,00

-982,00

- 165 513,3C'

-579  925,49

Utg balans

139 059,00

-108 193,00

30 866,00

30 866,00

13 544,00

13 544,00

150,00

O,OO

39 917,00

40 067,00

l 351 570,37

I 35i 570,37

I 405 i81,37

I 436  047,37

-8 587,34

- 16l  480,12

- 33 592,93

- 112 779,9l

-444  352,70

O,OO

- 53 i60,17

-346 187,'0

- l l80  140,37

- 32291,00

O,OO

- 142 800,00

O,OO

- 39 9l7,00

O,OO

-40 899,00

-255 907,00

-l 436 04137

BERÄKNAT  RESULT  AT" O,OO O,OO O,OO



Krisldeinokratcnia  Kronoberg

Huvudbok
Preliminär

Räkei'iskapsår:  20-01-01  - 20-  12-31

Resultatenliet:  8 - Alvesta

K(lIIlO:  II  lO - 8999

Pcririd.  2ö-01-01  - 20-12-31

Konlo

30]0

Nanm

Vei'i'ir  Datiiin  Text

Medlemsavgifter

Ingående  saldo:

A143  20-07-30  Kristdemokratei'na

Å217  20-12-30  Medleirisavgifter

Oinsltitning:

Ulgående  saldo:

'! 113 Pailistöd  Alvesta

Ingående  saldo:

.A50  20-02-27  Utbildninganslag

A72  20-03-l7  Alkvest  kommun

A75  20-03-20  Alvesta  konnnun

A186  20-]1-12  Alvestakoinn'iun

Oms1utning:

Utgående  saldo:

Re

8

8

8

8

z1.212  Serviceavgif1tilldistriktet

Ingående  saldo:

A126  20-06-22  Seviceavgift  Alvesta  ocli  Lessebo

öinslutning:

Utgående  saldo:

L"i3  i':l)k""lOnngSUaal]Sl
Ingåent]t."  )(lI(JO:

A21(i  20-12-30  Intci'ndebitering

Oinslriföing:

Utgåendc  saldo:

(-+076  Styrelse,  kominunpolitisk  grupp

Ingående  sa)do:

!'i5  1 20-02-28  Leveranförsfakturajournal  nr 7')3

Oi'ns]ritning:

Utgåendc  saldo:

(-1077  Årsn'iöte,  medlemsmöte

Ingående  saldo:

A57  20-03-03  Leverantörsfökturajotii'nal  nr 796

8

8

8

8

Oinslutning:

Utgående  saldo:

6080  Aktivitetskostnader
Ingåcnde  saido:

A77  20-03-24  Leverantörsfakturajoru'nal  nr  800

Oinslutniiig:

Utgåc+ide  saldo:

6320  Representation,  upp'vaktnirigar

lngåendc  saldo:

Al77  20-10-14  Briff-MaricOlsson-utlägg

A209  20-  12-22  LeverantörsFakturajournal  nr 828
A21 I 20-12-28  Leverantörsf"akturajournal  nr 829

Oinslutning:

Utgående  saldo:

8

8

8

8

Sida:  1(2)

Utskrivct:  2l-p2-02

23:36

Senaste  vei'nr:  A222

Debet Kredit

l 050,00

100,OO

l i50,00

l 150,00

Saldo

O,OO

- l 050,00

- I 150,00

- I 150,00

6 362,00

2 575,00

50,00

3 0 000,OO

38 987,00

38 987,00

O,OO

- 6 362i)0

- 8 937,00

- 8 987,00

- 38 987,00

-38 Q87,00

8 848,00

8 848,00

8 848,00

O,OO

8 848,(10

8 848,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

'80,00

980,00

980,00

O,OO

2 4(10.00

2 401"),1)0

O,OO

980,00

'8(1,00

l 258.00

l 258,00

1258,00

O,(')O

I 258,00

l 258,00

i 523,00

l 523,00

I 523,00

O,OO

I 523,00

I 5'3,00

210,00

l 280,00

200,00

] 690,00

l 690,00

O,OO

210,00

l 490,00

l 69(1,D0

I 690,0ö



Kristdeinokratei'na  Kronoberg

Räkc+iskapsår:  20-01-01  - 20-  12-31

Rcstiltatenhet:  8 - Alvcsta

Konto:  II lO - 8999

Period:  20-01-01  - 20-  12-31

Konlo  Nainn

Vciiu  Datum  Text

7610  Utbildning,  konferenser
Ii'igående  saldo:

Huvudbok
Preliminär

Re

A60

Å66

A80

,=87

A93

A93

20-03-05  Christer  Brinkiier  - utlägg  8

20-03-09  Jessica  ]ohansson  - ritlägg  8

20-03-27  Christer  Brinki'ier  - Återbetalning  SJ 8

20-04-07  ChristerBrinkner  8

20-04-16  Återbetalning  Viking  Li+ie  Jesica  j och  Rat

20-04-16  Återbetalning  Viking  Line  Jesica  j och  Rai

Omslutning:

Utgående  saldo:

8999  Redovisat  resultat

Ingående  saldo:

A22  l 20-12-3]  Årets  Resultat

Oms)ritning:

Utgående  saldo:

8

Debel

6 362,00

2 575,00

8 937,00

8 937,00

23 330,65

23 330,65

23 330,65

Sida:

Utskrivet:

Scnaste  vcinr:

2(2)

2T-02-02

23 :36

A222

Krcdit

] 202,00

2 575,00

2 575,00

2 477,65

8 829,65

8 829,65

Saldo

' o,oo

6 362,00

8 937,00

7 735,00

5 160,00

2 585,00

107,35

107,35

O,OO

23 330,fi5

23 330,65

Huvudboksoins]utning: 48 966,65 48 966,65



Alvesta
liornrnun 5 (5)

Granskningsrapport  och  intyg

Granskningen  är till  :för att intyga  att redovisningen  gett en rättvis  bild  av hur
partiet  använt  partistödet.  Av  partiet  utsedd granskare  ska nedan  intyga  att
partisfödet  använts  ändamålsenligt,

Redogör  för  vad som framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd

Verksamhetsår  2020

Parti  stöd  för  KD Alvesta

Undertecknad  har  granskat  huvudbok  och  resultatrapport  för  tiden 2020-01-01  till
2020-12-31  och  har  funnit  dessa  i god  ordning,  

-  Intäkter  och  kostnader  är redovisade  och,  behållningen  på bank  har kontrolleratq.  I

Revisionsberättelse  för  verksamhetsåret  har  inkommit  och  påvisar  inga brister  i
redovisningen.

Partistödet  har  använts  främst  til1 utbildning,  studiebesök  och  kampanjer.

Jag  finner  ingen  anledning  till anmärkning

ii  l - ,
Granskninggenomt?5rdav y)1,'4  (;,)Q  "Datum zg2  / -'(»  2_ -  Z- '/  -
Namnf=yd"g"dc 57  -4  0sj'an

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress

Ccntralplan  l
Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 vx
Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  förvaltningen
konmiunent2»alvcsta.se



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-11-24

Kommunfullmäktige

KFg150 Dnr  20'1 5/506.024

Partistöd  för  20'16

Beslutsunderlag

1.  Tjisteslaaiv

2. KS  g 103,  3

3. KS AU % 1C
4.  KF  8 102.  2

relse, 18 november  2015
november  2015

)2, 20 olctober  2015
,  , 5november2014

Redogörelse

Sida

8(43)

Beslut  om  partistöd  ska  i enligl"iet  med  koinmunallagen  fattas  av
komrnunfuIlrnäIctige  minst  en gång  per  år,

Komrnunstyrelsen beslutar 3 november 2015 9103 föreslå
kornmunfullmälctige  besluta  att partistöd  för  2016  betalas  rit  enligt
följande:

1.  Grundstödet  är lO OOO kronor  per  parti,
2. Mandatstödetär100001aonorpermandat,

3. Utbildningsstöd  är 5 000  kronor  per  mandat,
4. Utbildningsstöd  betalas  ut  i efterskott  mot  uppvisande  av  verifikationer,
5. Mottagare  av paitistöd  ska årligen  lämna  redovisning  enligt  2 1cap. 1l  Fg

kommunallagen,

6. Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  kornrnunfullmäktige  besluta  att utbildningsstödet
skaakunna acktunuleras  under  föandatperioden  2015-2018  ocli-ge  koinmunchefen  i
uppdrag  att inför  nästa  kornmunfu11mä1ctigesarnmanträde  låta  utreda  vilka
administrativa  rutiner  som  behövs  för  att hantera  detta.

Beredning

KS 6 103

Yrkanden

Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  beslutsförslaget.

Beslut

Kommu'iållmäktige  beslutar  att  partistöd  för  2016  betalas  ut  enligt
följande:

1. Grundstödetär10000kronorperparti,

2. Mandatstödetär10000kronorpermandat,

3. Utbildningsstöd  är 5 000  Icronor  per  maridat,
4. Utbildniiigsstöd  betalas  ut  i efterskott  mot  uppvisande  av verifikationer,
5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 1l %

koinmunallagen

6. Utbi1dningsstödetkanaclcumu1erasundermandatperioden2015-2018.

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonorni

Gt'uppledare  för  satntliga  partier

Akten

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201 5-11-24

Jus(eringsmä sign Beslutsexpediei% Utdragsbestyrkande

Sida

9(43)



f

Kommunfullmäktige

KF5151 Dnr  201  5/6'1  8.609

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2015-11-24

Enkel  fråga  till  utbildningsnämndens  ordförande  angående
Grönkullaskolan

Beslutsunderlag

1.  Enkel  fråga,  18 november  2015

Redogörelse

Benny  Lundh  Johaiisson  (SD)  ställer  följande  fråga  till
utbildningsnämndens  ordförande  Lars-Olof  Petersson  (S):

Tycker  du att Grönlcullaskolan  har  haft  och  har  en bra  arbetsiniljö  för
elever,  lärare  ocli  lärarinnor?

Beslut

Kommunfullmälctige  beslutar  att  'Jrågan  får  ställas  samt  besvaras  vid
nästa  saminanträde.

Protokollet  ska  skickas  till

Benny  Lundh  Johansson  (SD)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Akteli

Beslutsexpedier+ng Utdragsbestyrkande

Sida

10(43)




