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1. Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen bedriver sin verksamhet för att nå styrelsens verksamhetsmål och bidra till 
fullmäktiges övergripande målsättningar som angetts i 2016 års budget. Följande symboler 
används för att visa slutsats och riktning av måluppfyllelsen: 
 
 

 
Målet är uppfyllt Riktning 

 

 Målet är delvis uppfyllt Målet har en positiv utveckling 

 Oförändrad måluppfyllelse  

Målet har en oförändrad eller 
minimal utveckling 

 
Målet är ej uppfyllt Målet har en negativ utveckling 

 
Måluppfyllelsen ska i normalfall motiveras av ett nyckeltal där jämförelse finns med föregående 
mätning. I de fall där nyckeltal och mätningar finns redovisas dessa. Vissa mätningar och 
nyckeltal kommer senare och eftersträvas att presenteras till årsredovisningen. Vissa mål är dock 
svåra att följa upp med ett kvantitativt nyckeltal och för dessa mål har slutsats inte kunnat 
fastställas. I de fall där det finns underlag i analys har riktning och utveckling för 
måluppfyllelsen presenteras. 
 
Kommunstyrelsens sammanlagda resultat hamnar på + 25,8 mkr inklusive statsbidrag för ökat 
flyktingmottagande och byggbonus. Växjö kommun tilldelades 30,4 mkr i byggbonus under 
2016, ett statsbidrag för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet i landet. Kommunstyrelsen 
tillfördelades dessutom 8 mkr av statsbidraget avseende ökade kostnader för flyktingmottagandet 
2016. Denna engångsintäkt fördelades med 3 mkr till måltidsorganisationen, 3 mkr till 
integrations- och mångfaldsberedningen (IMB) samt 2 mkr inom övriga kommunstyrelsen.  
 
Måltidsorganisationen lämnar ett underskott på -21,9 mkr, inklusive statsbidraget för 
flyktingmottagandet. Verksamheten som avser politisk verksamhet har ett underskott på 1,2 mkr. 
Inom externa utgifter och bidrag finns ett mindre överskott på 0,3 mkr, vilket härleds till den 
särskilda kollektivtrafiken. Kommunledningsförvaltningens, exklusive måltidsorganisationen, 
sammanlagda resultat blev +13,2 mkr inkl förändring av semesterlöneskulden. Överskottet 
härleds bland annat till att arbetet kring avsatta medel för strategisk utvecklings- och 
processarbete pågår och där effekterna successivt uppfylls. Några kontor och enheter på 
förvaltningen har under året haft ett antal tjänster som försenats med att återbesättas och varit 
vakanta, vilket medfört överskott inom budget. Det finns även överskott till följd av förbättrad 
styrning, senarelagda projekt och tydligare processer. 
 
Årets överskott inom kommunstyrelsen ackumulerar det egna kapitalet i samband med bokslutet. 
Enligt beslut 2016-00457 har kommunfullmäktige beslutat att godkänna att 
måltidsorganisationens underskott 2016 inte förs över till kommande år. Kommunstyrelsen har 
ett eget kapital om 19,6 mkr att balansera årets avvikelser med. 
 
 
------------------------------------------- 

Monica Skagne 
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2. Ekonomisk redovisning  
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun ska ha en god ekonomi och nämnderna ska bedriva 
verksamheten inom tilldelad budgetram. 

 Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och 
hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

 Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av 
summan av skatteintäkter och utjämning. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. 
 Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över och stödja Växjö kommuns nämnder 

och styrelser i syfte att verksamheten ska bedrivas effektivt och samordnat 
till nytta för medborgarna. 

 Måltidsorganisationen i Växjö kommun ska ha en effektiv produktion, 
erbjuda hög och likvärdig kvalitet och säker livsmedelshantering. 

 

2.1 MÅLUPPFÖLJNING EFFEKTIVITET 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Kommunstyrelsen ska bedriva sin 
verksamhet inom tilldelad budgetram. 
 

Se nedan under 
driftsredovisning och analys av 
utfall. 
 

  

Analys och kommentar: 
Målet att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram är uppfyllt om det sammanlagda 
resultatet för styrelsens verksamheter blir noll eller bättre.  
 
Kommunstyrelsens sammanlagda resultat hamnar på + 25,8 mkr inklusive statsbidrag för ökat 
flyktingmottagande och byggbonus. Växjö kommun tilldelades 30,4 mkr i byggbonus under 
2016, ett statsbidrag för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet i landet. Kommunstyrelsen 
tillfördelades dessutom 8 mkr av statsbidraget avseende ökade kostnader för flyktingmottagandet 
2016. Denna engångsintäkt fördelades med 3 mkr till måltidsorganisationen, 3 mkr till 
integrations- och mångfaldsberedningen (IMB) samt 2 mkr inom övriga kommunstyrelsen. 
Måltidsorganisationen lämnar ett underskott på -21,9 mkr, inklusive statsbidraget för 
flyktingmottagandet. Även inom politisk verksamhet finns ett underskott. Inom 
kommunledningsförvaltningen i övrigt finns ett överskott. 
 
Resultatet analyseras vidare under avsnitt 2.2 Analys av utfall.  
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Från och med augusti finns en ny ledningsstruktur på tjänstepersonnivå i Växjö 
kommunkoncern. Den utgår från ett koncerngemensamt sätt att styra, följa upp, stödja och arbeta 
och underlättar medarbetare att kunna ta sitt ansvar. Genom den nya strukturen kommer helheten 
och säkerställa att synergieffekter tas i beaktande på bättre och effektivare sätt. Det skapar även 
en tydlighet kring hur vi tillsammans kan nå och verkställa våra mål och använda våra totala 
resurser på ett så bra sätt som möjligt i vår verkställighet. Triangeln visualiserar det pågående 
förändringsarbetet för en effektiv organisation där triangelns hörn utgörs av riktning (ledning), 
struktur (processer) och kultur (värdegrund). Värdegrunden förenar alla i kommunkoncernen och 
hjälper oss att få en enhetlig kultur som skapar såväl trygghet som förväntan. Arbetet med att 
införa värdegrunden brett i hela kommunkoncernen ska vara ett pågående arbetet – vi ska leva 
vår värdegrund.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
och stödja Växjö kommuns nämnder 
och styrelser i syfte att verksamheten 
ska bedrivas effektivt och samordnat 
till nytta för medborgarna. 

Nyckeltal finns ej. Se analys 
nedan 

  

Analys och kommentar: 
Processutveckling 
En kommunkoncerngemensam processmetodik har tagits fram och fastställts av 
koncernledningen. Syftet med processledning och utveckling är att säkerställa leveransen till 
mottagaren över ansvars- och organisationsgränser och på så sätt använda skattemedel effektivt i 
ett helhetsperspektiv. Arbete med att kartlägga, utveckla och använda processerna har påbörjats 
när det gäller ledningsprocesser ekonomi, HR och kommunikation samt flera stödprocesser 
exempelvis upphandling och IT. 
 
Med processorientering och processuellt arbetssätt kommer styrning och uppföljning av 
processerna att tydliggöras. Att tydliggöra ledningsprocesserna, däribland 
ekonomi/finans/verksamhetsstyrning, kontroll och uppföljning samt implementera densamma är 
prioriterat. Ett arbete med att utveckla arbetet med intern kontroll pågår. En arbetsgrupp för 
utveckling av intern kontroll har bildats med representanter från ekonomikontoret och större 
förvaltningar. Framåtriktat ska även de kommunala bolagen vara representerade i denna 
arbetsgrupp.  
 
Utredning 
Utredningar, analyser och måluppföljning bidrar till besluts- och planeringsunderlag för att 
uppnå en god styrning, uppföljning och förbättring/utveckling. Under året har utredningar 
genomförts om exempelvis socialpsykiatri, fordonshantering, servicelots, föreningsbidrag, Araby 
akademi, Videum och utredningar kopplat till nytt stadshus (medborgar- och besökarservice 
samt kontorsservice). Lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomfördes år 2015 där en 
rapport togs fram år 2016. En behovsanalys vad gäller Växjö kommuns kommunikation 
genomförs och är i slutskedet. Resultatet av analysen ska bidra till effektivare kommunikation 
och ett systematiskt arbetssätt kring vem vi kommunicerar med, om vad och på vilket sätt.  
 
Projektfinansiering 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar samverkat för att söka 
extern projektfinansiering. Bland annat beviljades under 2016 projektet ”Etableringssamverkan 
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Kronoberg” med 22 miljoner kronor. Projektet är en satsning som Kronobergs åtta kommuner 
och Arbetsförmedlingen ska genomföra tillsammans med fokus på nyanländas etablering.   
 
Internationellt 
Kommunstyrelsen har för närvarande elva internationella projekt, varav nio pågår enligt plan och 
två har antagits i slutet av 2016 och kommer startas i början av 2017. Det stora EU projektet 
READY är har nu pågått i 2 år av 5 år och börjat leverera resultat genom renoverade lägenheter i 
stadsdelen Araby. Projekten CITIZEN (kunskapsutbyte runt transportfrågor) och CENSE2020 
(kunskapsutbyte runt cirkulär ekonomi) går in på sitt sista år och kommer att avslutas mitten 
2017. Fem projekt pågår inom det kommunala partnerskapsprogrammet med länderna Kosovo 
(styrgrupp, politikerutbyte & socialt entreprenörskap) och Vietnam (styrgrupp & avfall). 
Samtliga dessa projekt är välfungerande och levererar enligt plan. Under året har det kommunala 
partnerskapsprojektet med Serbien avslutats på grund av ändrade prioriteringar för staden Niš 
efter valet i Serbien. Ett nytt projekt har antagits inom det kommunala partnerskapet med 
Sydafrika (utbyte runt Grönytor) och ett med Kosovo (utbyte runt kontaktcenter) båda startar i 
början av år 2017. Arbetet med att etablera strategiskt samarbete med staden Burlington i 
Kanada fortgår. Det interna samarbetet runt internationella frågor fortsätter och under året har 
det internationella nätverket träffats vid två tillfällen. En kurs i projektplanering har genomförts. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 
Måltidsorganisationen i Växjö 
kommun ska ha en effektiv 
produktion, erbjuda hög och likvärdig 
kvalitet och säker 
livsmedelshantering. 
 

Nyckeltal finns inte. Se analys 
nedan. 

 

Analys och kommentar: 
I april 2016 genomfördes en organisationsförändring som möjliggör en bättre effektivare 
styrning av verksamheten och chefer närmare medarbetarna. Arbetet med att skapa gemensamma 
strukturer och arbetssätt har påbörjats under 2016 och behöver fortgå och prioriteras under 2017. 
Genom att utarbeta ett tydligare resursfördelningssystem kommer möjligheten till likvärdiga bra 
måltider att öka.  
 
Få investeringar har genomförts ute i köken under år 2016. Det finns dock ett stort behov av 
investeringar som behöver genomföras för att säkerställa en säker måltidsproduktion och 
upprätthålla en bra arbetsmiljö i köken. Under år 2016 har en utredning kring Växjö kommuns 
framtida köksstruktur genomförts och beslutats. Detta beslut är en viktig del i 
måltidsorganisationens effektivitetsarbete och det är också ett beslut som syftar till att ta ansvar 
för de framtida investeringskostnaderna och använda kommande investeringsbudget där 
investeringarna ger störst effekt. 
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2.2 ANALYS AV UTFALL 201612 
 
DRIFTSREDOVISNING 

      
Driftredovisning, tkr 
Verksamhet Bokslut 2016   Nettobudget  Budgetavvikelse 
 Intäkt Kostnad Netto 2016 2016 2015
Kommunstyrelse 586 12 460 11 874 10 705 -1 169 -440
Summa politisk verksamhet 586 12 460 11 874 10 705 -1 169 -440
Medlemsavgift SKL mfl 184 2 209 2 025 1 951 -74 -68
Samlingslokaler 0 3 339 3 339 3 423 84 124
Växjö teater AB 0 0 0 0 0 1 900
Växjö Flygplats 0  4 200 4 200 4 200 0 0
Kollektivtrafik 443 532 89 0 -89  139
Särskild kollektivtrafik  2 798 20 804 18 006 18 412 406 1 096
Summa externa utgifter och bidrag 3 425 31 084 27 659 27 986 327 3 191
Kommunkansli, ÖFN kansli 2 268 8 405 6 137 6 844 707 533
Externa bidrag mm 470 7 395 6 925 7 898 973 548
Enskilt utv program 0 2 255 2 255 1 999 -256 657
Gemensam administration mm 19 647 92 309 72 662 80 266 7 604 1 772
Kommunförsäkr, IT   105 498 127 963 22 465 25 229 2 764 2 783
Vaktm, tryck, kontaktcent, lokalför. 5 219 24 888 19 669 22 169 2 500 363
Summa KLF gem servicefunktion 133 102 263 215 130 113 144 405 14 292 6 656
Fysisk planering, hållbarhetsarb 3 936 14 273 10 337 9 366 -971 -1 740
Mark & exploatering 16 554 8 307 -8 247 -8 241 6 12
Arenastaden  0 29 010 29 010 29 506 496 -1 994
Klimatåtg, stadsförnyelse 0 2 857 2 857 3 000  143 1 131
Näringsliv, landsbygd, evenem. 563 14 172 13 609 12 412 -1 197 -877
Turistverksamhet 0 3 956 3 956 4 004 48 -3
Samhällsskydd 2 659 3 512 853 1 229 376 297

Summa KLF fysisk plan, näringsliv 
Måltidsorganisation 
Statsbidrag flyktingmott MO 

23 712
73 409

3 000

76 087
216 594

0

52 375
143 185

-3 000

51 276 
118 317 

0 

-1 099
-24 868

3 000

-3 174
-9 246

Summa måltidsorganisation 76 409 216 594 140 185 118 317 -21 868 -9 246
SUMMA KS  -9 517
Statsbidrag flyktingmottag KS 2 000 0 -2 000  2 000
Statsbidrag flyktingmottag IMB 3 000 24 -2 976  2 976
Byggbonus 30 382 0 -30 382  30 382
SUMMA TOTALT 272 616 599 464 326 848 352 689 25 841 -3 013

 
Kommunstyrelsens sammanlagda resultat hamnar på + 25,8 mkr inklusive statsbidrag för ökat 
flyktingmottagande och byggbonus. Växjö kommun tilldelades 30,4 mkr i byggbonus under 
2016, ett statsbidrag för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet i landet. Kommunstyrelsen 
tillfördelades dessutom 8 mkr av statsbidraget avseende ökade kostnader för flyktingmottagandet 
2016. Denna engångsintäkt fördelades med 3 mkr till måltidsorganisationen, 3 mkr till 
integrations- och mångfaldsberedningen (IMB) samt 2 mkr inom övriga kommunstyrelsen. 
Resultatet exklusive byggbonus och statsbidrag för flyktingmottagandet till KS och IMB är ett 
underskott på 9,5 mkr för kommunstyrelsen sammantaget. 
 
Verksamheten som avser politisk verksamhet har ett underskott på 1,2 mkr. Anledningen är att 
beslut att kostnaderna för de politiska samordnarnas löner i fortsättningen ska belasta 
kommunstyrelsens budget. Denna kostnad har inte belastat kommunstyrelsen tidigare. 
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Inom externa utgifter och bidrag finns ett mindre överskott på 0,3 mkr, vilket härleds till den 
särskilda kollektivtrafiken. Kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken ligger i stort på 
samma nivå som föregående år. De rörliga administrationskostnaderna ligger i nivå med 2014 
års. Under 2015 minskade kostnader på grund av lägre personalkostnaderna beroende på bland 
annat sjukskrivningar. Under nuvarande år har kostnaderna hamnat på samma nivå som tidigare. 
Vad gäller kostnaderna för tillståndsgivningen har dessa minskat. Lägre personalkostnader leder 
till lägre kostnad per tillstånd. Kostnaden för resorna ligger i stort sett oförändrat sedan förra 
året.  
 
Kommunledningsförvaltningens, exklusive måltidsorganisationen, sammanlagda resultat blev 
+13,2 mkr inkl förändring av semesterlöneskulden. Överskottet härleds bland annat till att 
arbetet kring avsatta medel för strategisk utvecklings- och processarbete pågår och där effekterna 
successivt uppfylls. Helårseffekt på avsatta medel har inte uppnåtts. Arbetet är kopplat till det 
pågående arbetet med att jobba koncernövergripande där effektiva processer och hållbar 
verkställighet utifrån hela koncernen uppnås. Arbetet pågår och kommer så att göra framöver.  
 
Några kontor och enheter på förvaltningen har under året haft ett antal tjänster som försenats 
med att återbesättas och varit vakanta, vilket medfört överskott inom budget. Bland annat inom 
kontaktcenter finns ett överskott, vilket beror på att planerad resursförflyttning från förvaltning, i 
samband med att kontaktcenterprocessens införande försenats under våren och med det försenat 
rekrytering av medarbetare. Rekryteringen är genomförd och från november finns rätt antal 
medarbetare plats på kommunens kontaktcenter. Inom upphandlingsenheten finns även där ett 
överskott på grund av tjänster som varit vakanta under året men som tillsatts vid årsskiftet.  
 
Inom kommunkansliet finns överskott på grund tjänster som inte kunnat tillsättas och 
föräldraledigheter. Inom överförmyndarverksamheten överfördes en engångsintäkt från 
överförmyndarnämnden för handläggarkostnader i samband med att nämnden fick del av medel 
från migrationsverket. På grund av svårigheter med rekrytering under året har det bildats ett 
överskott. Utvecklingsenheten har överskott på grund av lägre personalkostnader. Detta beror på 
att enheten har haft projektintäkter och därmed har personalkostnaderna minskat motsvarande.  
 
Inom kommunikationsenheten finns överskott som bland annat beror på processkartläggningen 
med en kommunikation. Under våren 2016 har en så kallad gemensam funktionsstyrning av 
kommunikation i Växjö kommun införts. Syftet är att skapa en effektiv kommunikation i ett 
helhetsperspektiv där Växjö kommun är en tydlig budbärare och avsändare. 
Kompetenskartläggning av alla som arbetar inom kommunikationsområdet och 
kompetensprofiler har tagits fram. Nästa steg blir att arbeta vidare med utveckling utifrån 
verksamhetens behov där kommunikationsprocesserna och behovsanalysen är viktiga 
utgångspunkter. Behovsanalysen och processkartläggningar för kommunikationsarbetet ska ligga 
till grund för kanalval och samordnad kommunikation för Växjö kommunkoncern. 
Annonseringen generellt har varit lite restriktiv, bland annat på grund av chefsbyte och det 
pågående kartläggningsarbetet.  
 
Personalkontoret har ett överskott för året. Det är inom framförallt inom verksamheten för 
rekryteringscenter och tjänstelegitimation där budgeten inte har förbrukats helt. Anledningen är 
effektivare arbete när det gäller implementering av tjänstelegitimation samt att vi börjat se över 
processen för rekrytering.  
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Inom IT-enheten finns ett överskott på 1,8 mkr till följd av förbättrad styrning, senarelagda 
projekt och tydligare processer. 
 
Anslag inom budgeten för Arenastaden har ett överskott med 500 tkr. Anledningen är reducerat 
bidragsutbetalning då curlinghallen avvecklats. 
 
Anslaget för stimulansbidrag för bredband har inte betalats ut under året, överskottet blir 600 tkr 
för 2016. 
 
Inom planeringskontorets budget tas kostnader som uppstår kring utredningen för 
höghastighetsbanan och därför finns ett underskott inom kontoret. Kostnaderna för 
höghastighetsbanan uppgår i till 1,2 mkr i år. Inom näringslivskontoret finns kostnader för 
hyresavtal för Vida Arena, extra insatser för att stimulera nyföretagande samt 
evenemangskostnader under 2016 avseende bland annat Nordenkamp och handbollslandskamp. 
Även ekonomikontoret har ett underskott, detta beror på kostnader i samband med införandet av 
nytt ekonomisystem under året.     
 
Årets överskott inom kommunledningsförvaltningen ackumulerar det egna kapitalet i samband 
med bokslutet. Enligt beslut 2016-00457 har kommunfullmäktige beslutat att godkänna att 
måltidsorganisationens underskott 2016 inte förs över till kommande år. Några engångsbelopp 
för fastighetsköp/försäljning eller nettokostnader för extraordinära händelser har inte bokförts 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde under året. Kommunstyrelsen har ett eget kapital om 
19,6 mkr att balansera årets avvikelser med. 
 
Kommunstyrelsens bokslut per kontor, enhet och verksamhet återfinns i bilaga. 
 
 
Måltidsorganisationen 
Vid årets slut redovisar måltidsorganisationen ett underskott på 11,4 miljoner kronor. Inräknat 
effektiviseringskrav på 15 miljoner kronor i enlighet med Budget 2016 för Växjö kommun samt 
engångsintäkt på 3 miljoner kronor avseende statligt stöd för flyktingmottagande och intern 
kostnadsersättning på 1,5 miljoner kronor blir underskottet 21,9 miljoner kronor. De största 
budgetavvikelserna på kostnadssidan kan framförallt hänföras till transporter och livsmedel. 
Avvikelser finns även på intäktssidan.  
 
För verksamhetens intäkter redovisas budgetavvikelse i både positiv och negativ riktning.  
Engångsintäkter och interna intäkter till följd av intern kostnadsfördelning inom 
måltidsorganisationen bidrar till positiv budgetavvikelse. Dock har de interna intäkterna från 
omsorgsnämnden blivit lägre än beräknat. Självkostnadspriserna som beräknades inför 
införandet av köp och säljsystemet med omsorgsnämnden har visat sig delvis vara för låga, 
varför de inte fullt ut har täckt de kostnader som de är avsedda att täcka. Från årsskiftet upphör 
köp och säljsystemet. 
 
Transportkostnaderna är i nivå med tidigare års utfall (2016: 10,7 mkr, 2015: 10,7 mkr). 
Överförd budget för transporter är 5,8 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen på 4,9 
miljoner kronor uppvägs till viss del av intern ersättning från utbildningsnämnden. En 
kostnadsersättning på 1,5 miljoner kronor har erhållits 2015 och 2016 men upphör från 2017.  
 
Livsmedelskostnaderna har ökat med 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående år (2016: 58,8 
mkr, 2015: 57,2 mkr). Jämfört med budget blir avvikelsen minus 4,1 miljoner kronor. Andelen 
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ekologiska/närproducerade livsmedel har ökat med 5 procent jämfört med 2015. Detta förklarar 
sannolikt en del av den ökade livsmedelskostnaden. Personalkostnaderna har ökat med 4,0 
miljoner kronor (2016: 113,9 mkr, 2015: 109,9 mkr). Jämfört med budget blir avvikelsen plus 
1,1 miljoner kronor. Lönekostnader ökar både på grund av avtalsenliga löneökningar och 
volymökningar.   
 
Totalt sett uppgår verksamhetens bruttokostnader till 216,6 miljoner kronor år 2016, vilket är en 
ökning med 12,9 miljoner kronor jämfört med 2015. Faktorer som demografisk utveckling med 
ökat elevantal och målsättning om ökad andel ekologiska/närproducerade livsmedel påverkar 
2016 års utfall negativt. De flesta kostnader ökar till följd av ökad verksamhetsvolym och 
allmänna prisökningar.  
 
Måltidsorganisationen trädde i kraft den första januari 2015 med en samlad funktion för måltid 
och måltidsservice för omsorg och utbildning. Inför uppstarten minskades budgeten med 5 
miljoner kronor och till 2016 med ytterligare 10 miljoner kronor med anledning av förväntade 
effektiviseringsvinster. 2016 års underskott beror framförallt på minskade budgetanslag och 
kvarstående kostnadsnivåer från tidigare år. Flera aktiviteter för ökad samordning har inletts men 
effekterna förväntas först längre fram i tiden. Arbetet med att skapa gemensamma strukturer och 
arbetssätt har påbörjats under 2016 och behöver fortgå för att nå önskat resultat.  
 
Fullmäktige har för år 2017 tillfört måltidsorganisationen ett utökat budgetanslag på 40 miljoner 
kronor, varav 20 miljoner avser borttagen och framflyttad besparing. Resterande medel täcker 
främst befintliga verksamhetskostnader. Exempelvis 4,9 miljoner kronor för att täcka det relativt 
konstanta behovet av budgetmedel för transporter samt den ökade volymen på grund av 
demografi. Utrymmet för att höja kvaliteten i tjänsteleveransen och klara ambitionerna i det 
måltidspolitiska programmet är begränsat.  
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
 

Projekt (större) 
tkr 

Budget 
2016 
Netto 

Utfall 2016 
 

Budget-
avvikelse 

2016 

Budget-
avvikelse 

2015 Inkomst Utgift Netto 

Skattefinansierat 11 100 0 25 996 25 996 -14 896 -9 799

Exploateringsverksamhet  -93 830 220 898 103 898 -117 000 23 170 -70 546

Fastighetsförvärv/ 
försäljning 0 576 2 999 2 423 -2 423 3 384

Summa -82 730 221 474 132 893 -88 581 5 851 -76 961

 
Inom skattefinansierade investeringar finns inventarier, nytt ekonomisystem, serviceportalens 
datorer och skrivare samt övriga IT-investeringar. Viss fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljning har skett under året. Fastighetsförvärv består bl.a. av köpeskilling avseende 
del av fastighet Öjaby 4:2. 
 
Den totala avvikelsen inom exploateringsbudgeten är 23 mkr. De stora avvikelserna finns i 
projekten Vikaholm -19 Mkr, Välle Broar -13 Mkr och Torparängen 14 Mkr. På Vikaholm 
gjordes en betydande förbättring av resultatet för 2016 då två enskilda fastighetsaffärer som sålts 
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via anbudsförfarande, tidigarelagts och fullbordats. Dessa fastigheter var budgeterade till 
normalpris men såldes till ett betydligt högre pris. Dessa intäkter var inte budgeterade på 2016. 
Inom Välle Broar består avvikelsen av en intäktsökning med ca 9 Mkr gentemot budget, p.g.a. 
förtätad byggnation. Entreprenadkostnaden under året blev ca 4 Mkr lägre än budgeterat då 
färdigställandet av gatorna skjuts fram tills efter husen byggts. 
 
På Torparängen blev detaljplanen överklagad och ärendet är hos Mark- och miljööverdomstolen. 
Beslut om prövningstillstånd förväntas komma under kvartal 1, 2017. Överklagandet har 
påverkat intäktssidan för 2016 då markanvisningsavgifterna erläggs först när detaljplanen är laga 
kraftvunnen. Även arbetena med infrastrukturen har blivit förskjutna. Detta innebär att större 
delen av de budgeterade utgifterna för 2016 flyttats till 2017. 
 

2.2.1 Osäkra fordringar och tvister 
Kommunstyrelsen har inga osäkra fordringar eller tvister.  
 
 

2.3 KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET 
Marknad/verksamhet Omfattning 

2016, tkr 
Kommentar 

Måltidsservice 

 
 
Måltider till privata skolor/förskolor 
Lunch i cafeteria/matsal till personal 
Lunch i cafeteria till externa 
Särskilda beställningar måltider 

 

 
 
1 250 
1 400 
1 925 
175 

Försäljning måltidsservice till extern privata 
parter.  

 
 
 
 

Försäljning av tjänster utbildning 330 Enstaka utbildningstillfällen andra kommuner 

Företagshälsovård 566 Avtal företagshälsovård Värends 
räddningstjänst genom upphandling. Del av 
företagsläkartjänst.  

Gymkort, gym 124  

Koncernsamarbete   

Ersättning för del av tjänster 1985 Del av arkivtjänst, sekreterartjänst, 
ekonomtjänst, personaladm, byggsamordnare, 
repro, kontaktcenter, boplats inom 
kommunkoncern  

Juridisk rådgivning 1 403 Inom kommunkoncern 

Arkitekt planhandläggning 318 Projektsamordning inom kommunkoncern 

 
 

2.4 FRAMTID 
Ett koncernövergripande arbete med processtyrning och processbaserad verksamhetsutveckling 
pågår för att stödja en effektiv verksamhet och kvalitet i de tjänster som kommunen ger 
medborgarna. 
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Måltidsorganisationen har i uppdrag att effektivisera måltidsverksamheten. Detta arbete har 
påbörjats och behöver fortgå för att nå önskat resultat. Omställning tar dock tid och mycket 
arbete kvarstår. För att detta ska vara möjligt krävs en ledningsstruktur som möjliggör ansvar och 
styrning samt ett utarbetat resursfördelningssystem. Det krävs också en utveckling av 
kostdatasystemet för att bättre stödja måltidsverksamheten och möjliggöra uppföljningar både ur 
verksamhets och ekonomisk synpunkt. Utöver ovan behövs också en diskussion kring 
ambitionerna i måltidspolitiska programmet. Dessa behöver balanseras med kundnöjdhet och 
riktlinjer för matsedlar och maträtter, exempelvis hur ofta dyrare populära maträtter som 
exempelvis kyckling och lax kan serveras. 
 
Behovet av omfattning av måltidsverksamheten följer demografiutvecklingen, främst inom 
utbildning. Öppning av små nya enheter är resurskrävande även för måltidsorganisationen. På 
restaurangerna i gymnasieskolorna har trenden tidigare varit att antalet ätande gymnasieelever 
har minskat de senaste åren. Under 2016 har trenden vänt och succesivt under året har allt fler 
ungdomar valt att äta i gymnasierestaurangerna och antalet serverade portioner ökar. Detta är 
väldigt positivt men innebär också ökade kostnader i förhållande till de budgetmedel som finns i 
dagsläget. Inom omsorgen är antalet portioner för år 2016 i samma nivå som för år 2015 och 
verkar relativt stabilt, här kommer dock beslut om eventuell försäljning av Norrelid och 
Åbovägen att påverka portionsvolymen. 
 
Det finns stora investeringsbehov i köken som kommer att påverka både hyreskostnader och 
investeringsbudget framöver. Investeringar är dock nödvändigt för att säkerställa en säker och 
effektiv matproduktion i framtiden. 
 
I måltidspolitiska programmet finns visioner och ett antal mål som sannolikt innebär ökade 
kostnader. Bland annat målet att 80 procent av de livsmedel som köps in år 2020 ska vara 
ekologiska och/eller närproducerade. Dessa varor är dyrare och för att öka dessa inköp och nå 
målet behövs en analys av den framtida livsmedelsbudgeten. Programmet innehåller även mål 
kring två rätter. Även detta innebär ett behov av investeringar och i vissa fall en 
effektivisering/utökning av personalresurser. Även KRAV-certifieringen är kostsam både initialt 
och kontinuerligt. Det kommer vara ett resurskrävande arbete att upprätthålla en KRAV-
certifiering ute i alla berörda 67 stycken tillagningskök, även detta behöver analyseras och 
beskrivas. 
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3. Personalredovisning  
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. 
 En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, 

aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av 
arbetad tid ska minska. 

 Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. 
 Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner 

när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. 
 Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på 

chefsnivå. 
 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort. 
 Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha 

minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet. 
 Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Alla tjänster ska ha godkända kompetensprofiler. 
 Det ska vara lätt att göra rätt i Växjö kommunkoncern. 

 

3.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Växjö kommun ska ha friska 
medarbetare. Sjukfrånvaron i 
procent av arbetad tid ska 
minska. 
 

Totala sjukfrånvaron i procent av 
ordinarie arbetstid är 5,67 %, en 
ökning med 0,84 %. För kvinnor 
6,68 % och för män 2,87 %.  
 
Andelen anställda utan 
rapporterad sjukfrånvaro har 
minskat med 0,2 % till 35,9 %. 
(Kvinnor minus 8,9 % till 33,7) 
(Män plus 7,5 % till 42,5%). 
 

  

Långtidssjukfrånvaron i procent 
av arbetad tid ska minska. 
 

Långtidssjukfrånvaron (60 dgr och 
mer) står för 2,52 % av ordinarie 
arbetstid och 44,39% av den totala 
sjukfrånvaron – en ökning med 
5,95 % från 2015. 
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Växjö kommun ska ha en 
position som topp fem av landets 
större kommuner när det gäller 
låg sjukfrånvaro i procent av 
arbetad tid. 
 

Sjukfrånvaro i procent av arbetad 
tid uppdelad per kommun kommer 
i mitten av februari. 

  

Analys och kommentar: 
Avseende sjukfrånvarodagar per snittanställd och år, se tabell 3.4, ser vi en förändring. 
Kommunledningsförvaltningen exkl måltid har för 2016 haft 15,78 dagars sjukfrånvaro och det 
ligger i paritet med 2015. Måltidsorganisationen har för 2016 haft 26,95 sjukfrånvarodagar och 
vid bokslut 2015 hade måltidsorganisationen 21,8 dagar och därmed ser vi en ökning med 5,15 
dagar från 2015 till 2016 för måltidsorganisationen.  
 
Den totala långlångtidssjukfrånvaro på hela kommunledningsförvaltningen inkl 
måltidsorganisationen har ökat med 5,95 % jämfört med bokslut 2015 vilket till stor del kan 
härledas till allvarliga sjukdomar.  
 

Redovisningen av sjukfrånvaro i procent av arbetad tid redovisas per kommun i Kolada i mitten 
av februari. Om möjligt redovisas resultatet i Årsredovisningen under Växjö kommun som 
arbetsgivare. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Den etniska mångfalden bland 
kommunens anställda ska öka, i 
synnerhet på chefsnivå. 
 

19,8 % av de anställda vid 
kommunledningsförvaltningen 
har utländsk bakgrund. 
(Kvinnor 21,2 %) 
(Män 15,4 %) 

  

Analys och kommentar: 
Andelen anställda med utländsk bakgrund (personer som är utrikes födda eller inrikes födda med 
två utrikes födda föräldrar) har ökat med 1,2 % vid kommunledningsförvaltningen. Inom 
yrkeskategorin köks- och måltidsarbete har nu 28,4 % utländsk bakgrund, en ökning med 0,9 % 
sedan föregående år. Detta kan jämföras med gruppen handläggar- och administratörsarbete där 
10,5 % har utländsk bakgrund (jämförelsen avser alla anställda i koncernen). 
 
Inom yrkeskategorin ledningsarbete är andelen med utländsk bakgrund oförändrad sedan 
föregående år. En jämförelse fem år tillbaka visar på en ökning från 4,8 till 7,1 procent.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Andelen män inom vårdyrken ska öka. 2016: 10,8 % män 

2015: 11,2 % män 
 
Bland undersköterskor som är 
den största yrkeskategorin 
noteras en ökning av andelen 
män från 
5,5 % (2015) till 5,9 % (2016). 

 

Analys och kommentar:  
Kommunledningsförvaltningen genom personalkontoret medverkar i vård- och omsorgscollege 
på såväl regional som lokal nivå. Personalkontoret ingår i presidiet för regional styrgrupp och 
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representanter finns också från omsorgen i regional- och lokal styrgrupp som arbetar med 
gemensamma marknadsföringsåtgärder via sociala medier, informationsfilm samt kontakter med 
elever för att öka andelen män inom vården. I början av året genomfördes upplevelseverkstäder 
till vilka alla elever i årskurs 8 bjöds in. Antalet sökande till gymnasiets omsorgsprogram ökade 
och resulterade i dubbla klasser vid såväl Teknikum som Växjö Fria gymnasium. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Osakliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor i Växjö kommun ska bort.
 

Kvinnors lön i % av mäns lön 
 
Medarbetare           Chefer 
2016  95 %              102 % 
2015  94 %              100 % 
2014  93 %                97 %   
2013  93 %                95 % 
2012  93 %                96 % 

  

Analys och kommentar: 
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har successivt minskat hos arbetsgivaren Växjö 
kommun sedan lönekartläggningarna genomförs med stöd av en ny arbetsvärdering (2013). Inom 
Växjö kommun föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom gruppen 
lika arbeten. När det gäller likvärdiga arbeten har årliga strukturella satsningar genomförts mot 
vissa kvinnodominerade yrkesgrupper från 2014 och framåt, vilket starkt bidragit till den 
positiva utvecklingen. En grundförutsättning är att lönebildningsarbetet kombinerar kraven 
utifrån gällande löneavtal med kraven i diskrimineringslagen. 
 
2015 genomfördes den första fördjupade detaljkartläggningen inom ramen för 
lönekartläggningen vilket ytterligare bidragit till att utveckla förmågan att fånga den individuella 
lönesättningen inom ramen för lönekartläggningen. Det utvecklade arbetssättet förbättrar därmed 
möjligheterna till kostnadseffektiva insatser för mer jämställda löner och att dessa ligger i linje 
med principerna för individuell lönesättning. Måluppfyllelsen bedöms som god, men arbetssätt 
för analys och åtgärder behöver fortsätta. 
 
Kommunledningsförvaltningen berörs av Växjö kommuns handlingsplan för jämställda löner då 
personalgrupper inom måltidsenheten var föremål för insatser i 2016 års löneöversyn. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Växjö kommun ska ha goda chefer 
och ledare. 70 procent av cheferna ska 
ha minst 75 i medarbetarnas 
utvärdering av ledarskapet. 

Mätning saknas för 2016. 
 
2015: HME1 74 
Ledarskap 77 
Motivation 73 
Hållbart arbetsliv 73  

  

Analys och kommentar: 
Vid medarbetarenkäten hösten 2015 blev kommunledningsförvaltningens HME 74. För 
ledarskap 77, motivation 73 och hållbart arbetsliv 73. Av förvaltningens chefer fick 29 stycken 
en rapport på sitt ledarskap. Av dessa hade 20 minst 75 eller mer. Det motsvarar 69 procent, 
alltså mycket nära målet som är 70 procent.  
 
                                                 
1 Hållbart medarbetarengagemang (Sveriges kommuner och landsting), enkätfrågor inkluderade i medarbetarenkäten 
för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang. 
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Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget. 2016: 229 personer anställda på 

förvaltningen har erhållit 
friskvårdsbidrag varav 98 är 
anställda inom 
måltidsorganisationen. 
 
2015: 210 personer 

  

Analys och kommentar: 
Jämfört med föregående år har ökningen vid kommunledningsförvaltningen varit 19 personer 
som erhållit friskvårdsbidrag. Totalt i Växjö kommun har 2 544 personer erhållit 
friskvårdsbidrag. En ökning med drygt 100 från 2015.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Alla tjänster ska ha godkända 
kompetensprofiler. 
 

Arbetet med att ta fram 
kompetensprofiler har 
påbörjats. Nyckeltal finns ej. 
 

  

Det ska vara lätt att göra rätt i Växjö 
kommunkoncern.  
 

Nyckeltal finns ej. 
  

Analys och kommentar: 
Ett stöd i arbetet med att det ska vara lätt att göra rätt är det framtagna dokumentet ”För dig som 
jobbar i Växjö kommunkoncern” och implementering av den sker tillsammans med 
värdegrunden. 
 

3.2 MEDARBETARENKÄTEN 
Medarbetarenkät har inte genomförts under 2016. Mål och syfte måste tydliggöras kring 
medarbetarenkäten så att den kan ge stöd till förbättringar som ska genomföras. Den 
implementering av värdegrunden som påbörjats och arbetet med en tydligare målstyrning 
förväntas få en positiv effekt på de områden förvaltningen ska utveckla för att nå målen.  
 

3.3 FRAMTID 
För att möta kommunkoncernens behov av HR-stöd nu och i framtiden, kartläggs vilken 
kompetens personalkontoret behöver. Med stora pensionsavgångar och en ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden går det med hjälp av HR-hjulet, successionsplanering och kartläggningar av 
våra olika HR-processer kvalitetssäkra HR-arbetet inom kommunkoncernen.  
 
Arbetssätten ska gynna ett hållbart arbetsliv. Som en utgångspunkt för detta arbete finns 
värdegrunden. Värdegrunden bidrar till att Växjö kommunkoncern upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare. 
 

3.4 NYCKELTAL 

      Totalt        Kvinnor       Män    
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Kommunlednings‐ 
förvaltningen 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Föränd‐
ring 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Föränd‐
ring 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Föränd‐
ring 

                        

Nyckeltal 1                       

Anställda              

Tillsvidareanställda  488  509 21 370 386 16 118  123  5

Omräknade heltider  460,0  480,7 20,7 343,4 360,4 17,0 116,6  120,4  3,8

Nyckeltal 2                      

Sysselsättningsgrad              

Andel 100%  75,8%  76,8% 1,0% 69,5% 71,5% 2,0% 95,8%  93,5%  ‐2,3%

Genomsnittslig ssgr  94,3%  94,4% 0,2% 92,8% 93,4% 0,6% 98,8%  97,8%  ‐1,0%

Nyckeltal 3                      

Åldersstruktur              

‐29  36  44 8 25 31 6 11  13  2

30‐39  89  87 ‐2 61 62 1 28  25  ‐3

40‐49  134  140 6 99 104 5 35  36  1

50‐59  153  150 ‐3 127 121 ‐6 26  29  3

60‐  76  88 12 58 68 10 18  20  2

Medelålder  47,3  47,1 ‐0,2 48,0 47,7 ‐0,4 45,1  45,5  0,4

Nyckeltal 4            

Personalomsättning  10,5%  7,0% ‐3,5% 12,4% 6,2% ‐6,2% 7,9%  9,3%  1,4%

Nyckeltal 5                      

Sjukfrånvaro              

‐ 14 dgr  2 119  2 112 ‐7 1 702 1 676 ‐26 417  436  19

‐ 59 dgr  1 030  1 305 275 954 1 240 286 76  65  ‐11

60 ‐ dgr  4 799  7 239 2 440 3 798 6 492 2 694 1 001  747  ‐254

Totalt antal dagar  7 948  10 656 2 708 6 454 9 408 2 954 1 494  1 248  ‐246

Sjukdagar/    
snittanställd  16,5  21,3 4,78 17,6 24,6 7,03 13,1  10,5  ‐2,59

Ej sjukfrånvarande  36,1%  35,9% ‐0,2% 42,6% 33,7% ‐8,9% 35,0%  42,5%  7,5%

Nyckeltal 6 Övertid                      

Timmar  1 074  1 565 491 708 1 223 515 366  342  ‐24 

Belopp  165 048  394 348 229 300 65 967 309 247 243 280 99 081  85 101  ‐13 980

 
Kommentar till nyckeltal  
Antalet anställda vid kommunledningsförvaltningen har totalt ökat med 21 personer.  
Ökningen av antalet tillsvidareanställda vid förvaltningen har främst skett vid måltids-
organisationen (11), IT-enheten (6) och kontaktcenter (7). Ökningen vid måltidsorganisationen 
har delvis sin förklaring i förändrad ledningsorganisation. Antalet enhetschefer utökades med 
fyra samt inrättades tjänsterna kostekonom och verksamhetsutvecklare. Dessutom har fem 
kockar tillsvidareanställts i pooltjänst för att minska behovet av timvikarier. 
 
Verksamheterna ökar digitaliseringen och därmed efterfrågan på IT-enhetens tjänster. För att 
svara upp och kunna leverera har fler behövt anställas. Dessutom har två tjänster flyttats från 
utvecklingsenheten i och med att E-förvaltningsprojektet togs över av IT-enheten. En ökning av 
antalet tillsvidareanställda har också skett inom kontaktcenter som ökat med sju 
kommunvägledare, varav fem har rekryterats internt. Kontaktcenter har under året tagit över 
ansvar för frågor i första kontakten med kommuninvånare från stadsbyggnadskontoret, 
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utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö 
Kommunföretag AB och Boplats. Ramjusteringar har gjorts för att täcka kostnaderna. Under 
samma period har antalet anställda minskat med en eller två personer vid flera av övriga 
kontor/enheter. Personalomsättningen har minskat med 3,5 procent jämfört med 2015.  
 
Antalet övertidstimmar har ökat med 46 procent. Hälften av övertiden har uppstått på 
måltidsorganisationen och timmarna är väl fördelade bland cirka 150 anställda. Resterande 
övertid vid kommunledningsförvaltningen har rapporterats in av ett drygt 40-tal anställda. 
Timmarna är väl spridda över de olika enheterna.  
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4. Arbete och företag 
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög 
sysselsättning. 

 Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö 
som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka. 
 Arbetslösheten bland unga ska minska. 
 Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 

procent. 
 BRP ska öka mer än riksgenomsnittet. 
 Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 

med kapacitet om minst 100 MBbit/sekund. 
 Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större 

städer. 
 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande 

och kvalitet till företagen ska öka. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Antalet företag på landsbygden ska öka och därmed skapa fler jobb och en 
hållbar utveckling i hela kommunen. 

 Växjö ska vara en attraktiv universitetsstad. 

 

4.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Näringslivets utveckling fortsätter att vara stark och Växjö placerar sig i landets topp vad gäller 
företagsklimat. Avseende service och myndighetsutövning gentemot företagen visar 
Insiktsmätningen en tydlig positiv trend. Växjö kommun kan dock bli ännu bättre på service och 
bemötande och på att skapa förutsättningar för att kommun och näringsliv tillsammans möter de 
möjligheter och utmaningar som en kraftig tillväxt innebär. Kommunstyrelsen prioriterar en nära 
dialog med företagen i kommunen för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt och därigenom 
skapa nya arbetstillfällen. Under året har ett stort antal träffar anordnats i kommunen för att 
informera, inspirera och föra en dialog med företagen, specifika branscher, olika 
utvecklingsgrupper, nätverk och samhällsföreningar.  
 
Sociala företag och integration 
Kommunstyrelsen har stöd och rådgivning till befintliga och nytillkommande arbetsintegrerade 
sociala företag (AFS). Kommunstyrelsen har även aktivt samverkat med Mackens 
Företagscenter. Under 2016 har fyra företag startats, fem företag är i slutförberedelserna av sitt 
företagande och kommer att starta under första kvartalet 2017. Step Two har för närvarande är 
19 stycken företag med tillväxtambitioner deltagare i växprojektet. 
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Mark och lokaler 
Antalet förfrågningar kring mark och lokaler har varit fortsatt hög och starka branscher som 
kräver hög servicenivå är IT, tillverkning, e-handel, logistik och besöksnäring. Flera nya 
attraktiva företagsmiljöer har tillkommit eller är under uppförande både i centrum, kring 
arenastaden och på universitetsområdet. Detta har skapat en ökad rörlighet inte minst när det 
gäller tjänsteföretag. Behovet av ny verksamhetsmark är också fortsatt hög, särskilt tomter på ca 
30 000-100 000 m² efterfrågas, vilket idag saknas. Målet är att ha 150 hektar planlagd 
verksamhetsmark att tillgå. Idag finns cirka 96 hektar planlagd verksamhetsmark i kommunen, 
varav cirka 53 hektar i Växjö stad och 43 hektar i kommundelscentra och på landsbygden. 
Utbyggnaden av norra delen av Ekeberg är påbörjad, planläggning av ny verksamhetsmark i 
Nylanda är påbörjad och möjligheterna att utveckla ny mark vid Öjabymotet utreds. 
 
Kompetensförsörjning och sysselsättning 
Det råder stor brist på rätt kompetens inom flera branscher. Växjö kommun och 
Arbetsförmedlingen samarbetar därför för att få en samlad bild av kompetensbehovet i 
kommunen. Riktade snabbutbildningar, exempelvis när det gäller busschaufförer, har genomförts 
liksom speeddating/matchning mellan nyanlända och It-företagen för hitta eftersökt kompetens. 
Kartläggning är genomförd när det gäller hantverksyrken och byggnadsarbetare. Kommunal 
vuxenutbildning och Vuxnas Lärande blir ett allt viktigare redskap för att stärka 
anställningsbarheten.  
 
Kommunstyrelsen testar en modell genom uppsökande verksamhet hos de mindre It-företagen 
(1-20 anställda) för att få en ökad kunskap om sektorns förutsättningar för fortsatt expansion. En 
kartläggning av företagens behov (lokaler, finansiering, kompetens, etc.) genomförs därför för att 
undanröja hinder för fortsatt tillväxt och skapa fler jobb snabbare.  
 
Bredband 
Ett budgetbeslut har tagits om att investera 12 miljoner i stamnätsinvestering för 2017 med 
ambitionen att det ska följas av ytterligare stamnätsinvesteringar de kommande åren, vilket 
kommer att påskynda utbyggnadstakten. Wexnet har under våren 2016 byggt ut bredband främst 
i tätorter i väntan på beslut från Länsstyrelsen om bredbandsstöd till bredbandsprojekt på 
landsbygden.   
 
Åsnen & Sydostleden 
Destination Åsnen har tillsammans med Destination Småland fått projektmedel för att utveckla 
exportmogna produkter och gestaltning av området kring Åsnen. Arbetet med bildandet av 
nationalparken Åsnen fortgår och invigningen förväntas äga rum hösten 2017. Sydostleden 
invigdes sommaren 2016.  
 
MAT2016  
För sjätte året arrangerades i Växjö MAT2016 med som lockade cirka 50 000 besökare. Under 
två dagar skapas en nationell mötesplats för att uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera 
och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och 
måltiden som helhet. Växjö har lyckats skapa en nationell mötesarena där de internationella 
inslagen blir allt fler; liksom ökat antal besökare på seminarier, konferenser och workshops. 
 
Almedalen och Technical Visits 
Växjö kommun var representerat i Almedalen 2016 med ett utökat program jämfört med 2015. 
Genom dialog på ministernivå, med andra kommuner, opinionsbildare och näringsliv delar 
Växjö kommun erfarenheter och skapar förutsättningar och målbilder. Växjö kommun stod som 
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värd för sex stycken egna seminarier, varav tre med tema bostadsbyggande och tre med tema 
integration. Ett seminarium genomfördes i samarbete på temat integration. Totalt var det över 
350 besökare till arrangemangen som pågick över tre dagar.  
 
Växjö är en populär stad att besöka för Technical Visits, framförallt inom miljöområdet. 
Besökarna kommer från alla världsdelar men främst från Asien. Technical Visits bidrar till att 
marknadsföra Växjö såväl som regionen, stärka identiteten som Europas grönaste stad samt 
skapa nätverk för affärs- och verksamhetsutveckling. Under 2016 har 31 besök tagits emot via 
Technical Visits, där 27 är utländska besök med merparten från Kina. Därtill kommer ett antal 
besök kopplat till träsatsningen, vilka hanterats genom Växjö Kommunföretag AB.   
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Antalet nya företag per 1 000 invånare 
ska öka. 
  

2015: 6,4 
2016: ca 6,6 (ej fastställd) 

  

Analys och kommentar: 
Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare 2015 var 6,4 jämfört med 2014 som låg på 5,5. 
Under januari till juni månad år 2016 har 362 företag tillkommit (289 nystartade och 73 
nyinflyttade). Antalet nystartade företag år 2016 är inte klar ännu men prognosen är att det 
tillkommer cirka 580 stycken nyregistrerade företag vilket blir 6.6 nya företag per 1000 invånare. 
Målet är uppfyllt.   
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Arbetslösheten bland unga ska 
minska. 
 

2016: 6,6 % (Större städer 6,9) 
2015: 7,4 % (Större städer 7,6) 

  

Analys och kommentar: 
Arbetslösheten 16-24 år har minskat från 7,5 % (2014) till 7,4 % (2015). Ungdomsarbetslösheten 
fortsätter att minska och ligger år 2016 på 6,6 %. Medelvärdet för större städer var 9,1 % (2014) 
och 8,1 % (2015). Målet är uppfyllt. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Förvärvsfrekvensen efter fyra års 
vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 
procent. 
 
 

2010-2014 
35 % (16-64 år) i arbete 
37 % (20-64 år) i arbete 
   

Analys och kommentar: 
Av de flyktingar som kom till Växjö 2010 har 35 % (16-64 år) och 37 % (20-64 år) kommit ut i 
arbete efter fyra års vistelsetid i Sverige. Det ökade antalet nyanlända flyktingar påverkar utbudet 
av arbetskraft först när de har fått uppehållstillstånd. Arbetslösheten förväntas stiga efter år 2017 
eftersom det tar lång tid för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Det måste därför vara 
högprioriterat att sätta in åtgärder för att tillvarata den potential och kompetens som finns bland 
nyanlända. Målet är uppfyllt. 
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Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
BRP ska öka mer än riksgenomsnittet. 
 
 

Minskning med – 1 % 

  

Analys och kommentar: 
BRP för Sverige 2013 var 3 769,909 miljarder kronor och år 2014 var siffran 3 936,840 miljarder 
kronor. En ökning med 4 %. BRP för Växjö 2013 var 32,007 miljarder kronor och 2014 uppgick 
den 31,692 miljarder kronor. Det är en procentuella minskning för Växjö kommun med -1 procent 
under samma tid. Det är svårt att säga varför BRP i Växjö kommun har minskat beroende på att 
många parametrar vägs in och det är svårt att se hur de särredovisas. Samtidigt visar 
Simpleranalysen att den samlade lönsamheten och tillväxten för företagen i Växjö kommun är 
starkt år 2015. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Ökad bredbandstäckning från dagens 
cirka 65 procent till 90 procent 2018 
med kapacitet om minst 
100Mbit/sekund. 
 

En ökning från 65 till 75 % 

  

Analys och kommentar: 
Bredbandstäckningen har ökat från 65 procent till 75 procent år 2016 (alla hushåll med tillgång 
till bredband med 100 Mbit/sekund). Wexnet bedömer att ökningen fortsätter linjärt som mellan 
2014-2015. Det är utbyggnadstakten i tätorterna som avgör om det blir som planerat. Landsbygden 
ligger något efter men påverkar totalen mindre. Målet om att 90 procent av alla hushåll och företag 
ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund 2018 väntas uppfyllas.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Företagsklimatet ska rankas bland de 
fem bästa i kommungruppen större 
städer. 

Växjö kommun är etta bland 
grupperingen större städer i 
mätningen av företagsklimatet. 
Med en rankingplats som nr. 13 
av alla kommuner.  
 

  

Analys och kommentar: 
Växjö kommun hamnar på en 13:e plats bland landets 290 kommuner vad gäller 
företagsklimatet, vilket är en förbättring med fyra placeringar jämfört med 2015. Växjö är 
fortsatt etta i kategorin ”större städer”. Företagsklimatet bygger på företagarnas egna svar kring 
hur de upplever företagsklimatet i den kommun där de verkar samt SCB-statistik. Målet är 
uppfyllt.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 
Företagarnas sammanfattande omdöme 
om kommunens service, bemötande 
och kvalitet till företagen ska öka. 

 

januari - oktober 2016: NKI 73 
2015: NKI 63 

  

Analys och kommentar: 
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Totalsiffran för Nöjt Kund Index (NKI) i INSIKTS-mätningen efter tre kvartal (januari till och 
med oktober år 2016) är 73. År 2015 hade Växjö kommun index 63. Områdena miljö- och 
hälsoskydd och livsmedelskontroll har förbättrat sina betyg. Omdömet gällande brandtillsyn är 
näst bäst i landet. Under våren har ett gemensamt förbättringsarbete inom myndighetsutövning 
och service genomförts vilket resulterat i ett antal förbättringsinsatser för att företagen ska möta 
en professionell näringslivsservice inom alla nämnder och bolag. Målet förväntas uppfyllas. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Antal företag på landsbygden skall 
öka och därmed skapa fler jobb och en 
hållbar utveckling i hela kommunen. 

 

Juni 2016: 2378 företag 
December 2016: 2404 företag 

  

Analys och kommentar: 
I juni var det 2378 företag på landsbygden vilket kan jämföras med december samma år då det 
fanns 2404 företag registrerade på landsbygden. Antalet företag på landsbygden har därmed 
fortsatt att öka. Tjänsteföretagen liksom de småskaliga gröna näringarna växer. Konceptet med 
mindre företagshotell blir allt mer intressant. Målet är uppfyllt. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 
Växjö skall vara en attraktiv 
universitetsstad. 

 

Nyckeltal finns ej. Se analys 
nedan.  

Analys och kommentar: 
Växjö kommun arbetar tillsammans med Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och Kalmar 
kommun för att Växjö och Kalmar kommun ska bli årets studentstad/städer 2018/19. Arbetet 
fokuserar på goda livsvillkor för studenter med boende och karriär i fokus. Bland annat fokuserar 
projektet på att öka studenternas kontakter med arbetsmarknaden under studietiden för att på så 
sätt gynna kompetensförsörjningen och studenternas framtida karriär.  
 
Kalmar kommun, Växjö kommun, studentkåren Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet har 
fattat beslut om en avsiktsförklaring om ett gemensamt strategiskt partnerskap. 
Avsiktsförklaringen gäller för 2017-2019 och omfattar samverkan inom områden som 
kommunerna har ansvar för eller är engagerade i, liksom Linnéuniversitetet och studentkåren 
Linnéstudenterna i sin helhet. Under 2017-2019 prioriteras tre områden i det strategiska 
partnerskapet: hållbar samhälls-och infrastruktur, forskning och kunskapsutveckling samt 
näringsliv och arbetsliv. 
 
Målet om attraktiv universitetsstad är inte direkt uppföljningsbart men genom att mäta olika 
faktorer som har påverkan på attraktiviteten kan man närma sig frågan om måluppfyllelse. 
Söktrycket säger något om universitetets attraktivitet. Antalet sökande till Linnéuniversitetet till 
vårterminen 2017 ökade med drygt 5 procent samtidigt som det sker en minskning i landet med 
cirka 3 procent. Möjligheten för studenter att få boende är en viktig faktor för en universitetsstad. 
Under året färdigställdes 112 studentlägenheter (150 boendemöjligheter) på Campus. 
Investeringsbeslut om byggnation av ytterligare 248 studentlägenheter fattades vilka beräknas 
inflyttningsklara 2018.  
 
Det sker en positiv utveckling men målet om attraktiv universitetsstad är inte uppnått fullt ut.  
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4.2 ENTREPRENADER OCH KONKURRENSUTSÄTTNING 
 

Verksamhet MKR 
Skanning, elektroniska fakturor 
Turistbyrån 
Posthantering 
Färdtjänst, riksfärdtjänst, RIAK 
Installation IT (Atea) 
Mattransporter 

0,5 
2,3 
1,2 
18,0 
1,0 
5,3 

SUMMA 28,3 
 
Som entreprenad redovisas kostnader för extern producent om det finns avtal eller 
överenskommelse om att bedriva viss verksamhet eller delverksamhet av större omfattning, att 
kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommuninvånarna och att verksamheten 
annars skulle ha utförts i egen regi. 
 
Totalt sett har kommunstyrelsen entreprenadkostnader på 28,3 mkr. Inom särskild 
kollektivtrafiken finns kostnader på 18,0 mkr. Turistbyråverksamheten bedrivs av Växjö & Co 
och har under 2016 fått uppdragsersättning på 2,3 mkr. Mattransporter inom 
måltidsorganisationen uppgår till 5,3 mkr. Installation, utleverans och på-platsen- support av 
datorer sker av Atea. Ytterligare verksamheter som bedrivs i entreprenadform är bland annat 
elektronisk fakturahantering, skanning av fakturor och posthantering genom PostNord.  
 

4.3 FRAMTID 
Vid de senaste företagsbesöken och enligt Arbetsförmedlingens prognos kan vi se att antalet 
arbetsgivare som upplever kompetensbrist vid nyanställningar ökar över tid. Kompetensbehovet 
innefattar i dag ett stort antal yrkesgrupper. Bristen och missmatchningen är nu så stor att den 
håller tillbaka sysselsättningsökningen och i förlängningen den ekonomiska tillväxten och 
välfärden. 

Under de senaste åren är det den utrikesfödda delen av befolkningen som stått för 
sysselsättningstillväxten i länet. Det stora antalet nyanlända som har kommit det senaste året gör 
att sysselsättningsökningen även framöver kommer att bestå av utrikesfödda personer.  

Kommunen står inför två stora utmaningar på arbetsmarknaden; dels att förse arbetsgivarna med 
rätt kompetens, dels att integrera det stora antalet nyanlända i samhället. Om integrationen lyckas 
kan samtidigt en del av kompetensbristen lösas. Parallellt måste insatser genomföras för att 
underlätta för företagande bland nyanlända kvinnor och män och därmed bidra till ökad 
integration och jämställdhet.  

Inför 2017 är det tre områden som är i särskilt i fokus för att kunna leverera en ännu bättre 
näringslivsservice: 

 Närhet - Detta innebär att fortsätta att utveckla konceptet med näringslivsdrivna 
nätverksträffar med mera.  

 Verksamhetsmark - Just nu är det högtryck inom näringslivet; ett flertal nyetableringar är 
på väg in och många företag vill expandera. Tillgången på attraktiv verksamhetsmark och 
unika förtagmiljöer är därför avgörande.  
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 Kompetensförsörjning - Missmatchningen och svårigheter för företagen att hitta rätt 
kompetens hindrar idag tillväxten. Kommunen genomför nu två strategiska satsningar, 
dels Växjölöftet och dels bildandet av en strategisk ledningsgrupp i kommunen kring 
kompetensförsörjning.  
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5. Barn och utbildning 
 
 

Övergripande mål 

 Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska 
arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick.  

 Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg 
uppväxt och personlig utveckling. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Växjös roll som utbildningsstad ska stärkas. 
 Måltiden i förskola och skola ska bidra till goda resultat. 

Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av 
förskolan och skolans helhet och serveras i en trivsam miljö. Måltiden ska 
vara säker och näringsriktig. 

 

5.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Måltiden i förskola och skola ska 
bidra till goda resultat. 
Måltidsorganisationen ska 
tillhandahålla mat som smakar gott, 
är en del av förskolan och skolans 
helhet och serveras i en trivsam 
miljö. Måltiden ska vara säker och 
näringsriktig. 

53 % av eleverna i årskurs 8 
tycker att maten smakar bra.  
35 % av eleverna i gymnasiet 
tycker att maten smakar bra.  
 
26 % av skolorna (grundskola 
och gymnasiet) serverar två 
rätter per dag, varav en 
vegetarisk.  
53 % av eleverna serveras två 
rätter per dag, varav en 
vegetarisk.  

  

Analys och kommentar: 
Måltiderna som serveras är säkra och matsedlarna näringsberäknade. Under 2016 har riktlinjerna 
för mellanmål och frukost inom skola och förskola omarbetats. Matsedlarna är samordnade, men 
viss anpassning sker dock efter de olika kökens förutsättningar. 
 
Nöjdheten med maten har mäts genom LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Ett arbete för att öka nöjdheten har 
påbörjats och antalet ätande matgäster på gymnasieskolorna bedöms ha ökat något under 
höstterminen i förhållande till vårterminen. På förskolan eller låg- och mellanstadiet har inte 
någon mätning genomförs.  
 
Ett arbete med att öka valbarheten i utbudet av rätter inom skolrestaurangerna har påbörjats 
under 2016. I dagsläget erbjuds 53 % av eleverna möjlighet att välja mellan två rätter varav en 
vegetarisk. Arbetet med att laga mer mat från grunden pågår också, detta har dock inte mätts 
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ännu. Under vintern har en definition av ”mat lagat från grunden” fastställts och en mätning i 
förhållande till detta planeras under våren 2017. 
 
Under 2016 har ett arbete pågått tillsammans med utbildningsförvaltningen för att tydliggöra 
gränsdragning och förväntningar på varandra. Detta arbete har också inneburit ett gemensamt 
beslut kring pedagogisk måltid. Den pedagogiska måltiden är viktig för barnens och elevernas 
måltidsmiljö. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Växjös roll som utbildningsstad ska 
stärkas 

 

Nyckeltal finns ej. Se analys 
nedan 

  

Analys och kommentar: 
Digitaliseringen i skolan har under 2016 tagit ordentlig fart. Sett över tid har utvecklingsprojekt 
med IT i utbildningsförvaltningen ökat markant från 2014 till det som prognostiseras för 2017. 
År 2014 hade kommunledningsförvaltningen en registrerad utvecklingsaktivitet, år 2015 fem 
stycken, 2016 nio stycken och 2017 finns önskemål om 16 stycken. Genom arbetet med 
behovsanalys och målbild som togs fram i början av 2016 har finns en gemensam plan för 
skolans digitalisering framöver. Bland annat har IT-enheten bidragit i framtagandet av gränssnitt 
till e-tjänsten Barn- och elevuppgifter för att pedagoger och annan personal lättare ska kunna ta 
del av rätt uppgifter, samt stöttat förvaltningens ledning i struktur, kompetenskrav och 
rekrytering till hur skolans organisation kring IT frågor skall se ut. 

 
De senaste åren har flera större utredningar som berör SFI har genomförts exempelvis 
yrkesinriktad språkundervisning (2015), resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux (2016) 
samt arbete och välfärds löpande kvalitetsredovisning av studerandes resultat, elevenkäter och 
olika utförares verksamhet.  

 

5.2 FRAMTID 
Måltiden är en viktig del för att skolan och förskolans verksamhet ska fungera bra och skolans 
resultat ska bli goda. För att lyckas med detta krävs ett gott samarbete mellan 
utbildningsförvaltningen och måltidsorganisationen, en förstärkning av samarbetet har påbörjats 
under 2016 och behöver fortgå. 
 
Måltidsorganisationen är en relativt ny organisation där det pågår ett arbete med att skapa 
gemensamma strukturer och arbetssätt samt skapa system för uppföljning och planering. Det 
arbetet behöver fortgå under 2017. Genom ett tydligare resursfördelningssystem kommer 
möjligheten till likvärdiga bra måltider att öka. Det krävs också en utveckling av 
kostdatasystemet för att bättre stödja måltidsverksamheten och möjliggöra uppföljningar både ur 
verksamhets- och ekonomisk synpunkt. Att öka valfriheten för matgästerna bedöms som en 
viktig fråga att fortsätta arbeta med för att öka nöjdheten. Det är också ur klimatsynpunkt viktigt 
att öka andelen vegetabiliska råvaror. 
 
För SFI undervisningen är det viktigt att framöver följa upp utvecklingen av studieresultat, 
kostnader, inträde i utbildning/avbrott och utbildningsprogression utifrån det nya systemet. 
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6. Bygga och bo 
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med 
god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra 
kommunens samhällsbyggnad och utveckling. 

 Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för 
att motsvara efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning. 

 Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en 
årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en 
produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Boendesegregationsindex ska minska. 
 Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1 000 

invånare. Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder byggas i Växjö 
kommun. 

 Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen 
”Här är det bäst att bo”. 

 Antalet villatomter ska öka. 
 Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion 

vara träbaserad. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Stadsplaneringen ska vara långsiktigt hållbar. 
 Invånarna i Växjö ska ha tillgång till välfungerande 

nyttolokaler/ändamålslokaler och anläggningar för kommunal service i 
närheten av sina bostäder. 

 

6.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Boendesegregationsindex ska minska. Boendesegrationsindex 

2013 38,2 

2014 38,4 

2015 37,9 
  

Analys och kommentar: 
Boendesegregationsindex baseras på var den utrikes födda befolkningen är bosatt och beräknas 
med SAMS som regional indelning och vägs samman till ett kommunvärde. Segregationsindex 
lämpar sig inte för att göra jämförelser mellan kommuner, men däremot för att beskriva 
utvecklingen över tid i kommunen. På det nationella planet har boendesegregationsprocessen 
förändrat städernas grunddrag på tre sätt. Det första är att stadsdelar och bostadsområden blivit 
allt mer socialt homogena. Det andra är en ökad polarisering mellan olika delar av staden där 
stadsdelar och bostadsområden med tydlig låginkomstkaraktär har förstärkt sin profil. Den tredje 
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grundläggande förändringen är gentrifieringen av innerstäderna det vill säga den sociala 
uppgradering som skett där.  
 
Bostadsförsörjningsfrågan är viktig för att minska bostadssegregationen. I kommunens 
nuvarande bostadsförsörjningsprogram läggs den övergripande synen fast på hur kommunen vill 
att boende i Växjö ska utvecklas på sikt. Det handlar också om att påverka med de verktyg som 
kommunen har så att bostadsmarknaden uppfyller behov som annars inte blir tillgodosedda. Det 
är en angelägen fråga att det finns ändamålsenliga bostäder för alla invånare i Växjö och att 
arbeta aktivt för de grupper som har det speciellt svårt, av olika skäl, att hitta en bostad. Arbetet 
med ett nytt bostadsförsörjningsprogram har pågått under året och ska antas under början av 
2017. Detta ska användas som ett strategiskt planeringsdokument men även för att prioritera 
viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen, där segregationsfrågan är en viktig del. I 
planläggning av nya bostadsområden är blandade upplåtelseformer en viktig utgångspunkt. 
Riktmärke framöver är att nya planer ska möjliggöra en 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 
äganderätter. Blandade upplåtelseformer är ett sätt att minska boendesegregationen och skapa 
bostadsområden för alla. Fördelningen av de tre senaste årens bostadsbyggnation är 37 % 
hyresrätter, 33 % bostadsrätter och 30 % av övriga bostadstyper.  
 
Parallellt med bostadsförsörjningsfrågorna har under året arbetet med lokalförsörjningsfrågorna 
pågått. Dessa frågor är av stor vikt för att täcka upp behovet av ändamålslokaler som exempelvis 
olika boenden i den växande staden. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Växjö ska fortsätta att ligga i topp 
när det gäller nybyggnation per 1 000 
invånare. Till och med 2018 ska 
minst 3 000 nya bostäder byggas i 
Växjö kommun. 

Enligt senaste 
sammanställningen blir antalet 
färdigställda bostäder under 
2016, 398 st inkl. 
ombyggnationer. Målet på 
3000 nya bostäder till och med 
2018 uppnås inte. 

 

Analys och kommentar: 
Enligt de senaste siffrorna från KIR (2016-12-31) har befolkningen ökat med 1353 personer till 
89 461 invånare. Ökningen består av ett positivt födelsenetto och ett positivt invandringsnetto. 
Arbetet med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen har förbättrats och utökats sedan 
avtalet mellan studentkåren och Växjö kommun tecknades. 462 studenter har skrivit sig i 
kommunen, vilket är 22 fler än 2015. Den stora befolkningsökningen medför att behovet av 
bostäder även framöver kommer att vara stor.  
 
Växjö kommun har en fortsatt hög takt i planläggningen och under året har 10 detaljplaner 
vunnit laga kraft, vilket möjliggör grovt uppskattat 700 bostäder, förskolor i Öjaby och Braås 
samt för verksamhetsmark på västra mark och Norremark. Detta tillsammans med gällande 
detaljplaner gör att det finns en god planberedskap. Det pågår för närvarande detaljplaneläggning 
som medger cirka 4 500 nya bostäder samt verksamhetsmark. 
 
I befintliga detaljplaner finns i dagsläget drygt 2 000 möjliga bostäder som är på gång, men inte 
påbörjade, samt ytterligare cirka 2 000 bostäder i befintliga ej påbörjade eller fullt utnyttjade 
planer. Utöver detta finns ca 350 möjliga bostäder i planer som för närvarande är överklagade.  
 
Enligt senaste sammanställningen blir antalet nyproducerade färdigställda bostäder under 2016, 
308 st. Till detta kommer ytterligare 90 bostäder som är ombyggnationer till lägenheter. Under 
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2016 byggstartade även 1131 stycken bostäder vilket är den största siffran på många år. Vid 
årsskiftet finns även markanvisnings- och exploateringsavtal skrivna som möjliggör 2251 
bostäder vilket är en ökning från året innan.  
 
Det är en fortsatt stor aktivitet inom nybyggnadsområdet. Antalet inkomna bygglovsärenden har 
de senaste åren generellt ökat i antal jämfört med tidigare år och även bygglovsärenden för större 
projekt har ökat i motsvarande grad. Flera stora byggnationer såsom skola, vårdboenden, 
kontorshus, handelshus m.m. har under året uppförts, är pågående och/eller har just fått bygglov. 
Antalet bostäder som fått bygglov under 2016 har ökat markant och antal bostäder som fått 
startbesked har under 2016 dubblerats jämfört med 2015. Antalet bostäder som kommer ges 
startbesked förväntas vara stort även under 2017. Orsaken till ökningen kan bero på flera saker 
men framför allt det rådande starka marknadsläget. En stor ökning ses även på antalet 
förhandsbesked och startbesked på landsbygden, under 2016 har 49 ärenden gällande 
förhandsbesked hanterats. Rekordmånga byggnationer har byggstartat under 2016 och 
förutsättningar för att minst 3000 nya bostäder byggs till och med 2018 finns, men takten i 
byggandet behöver öka ytterligare för att nå målet om antalet bostäder. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Växjö kommun ska vara topp tio 
bland de större städerna i 
undersökningen Här är det bäst att 
bo. 

 

2016: Plats 19 av 290 i Här är 
det bäst att bo 2016. Plats 8 i 
gruppen stadskommuner. 

2015: Plats 15 
2014: Plats 19 

 

Analys och kommentar: 
Växjö kommun ligger på plats 19 av 290 kommuner i tidskriften Fokus kommunranking Här är 
det bäst att bo 2016. Året innan låg Växjö kommun på plats 15 och 2014 på plats 19. Växjö 
kommun har tappat några placeringar på rankingen och ligger på plats 8 i gruppen 
stadskommuner. Framför Växjö ligger Uppsala, Umeå, Luleå, Linköping, Örebro, Karlstad och 
Västerås kommuner. Några områden som Växjö kommun ligger högt eller relativt högt inom är 
att vara äldre (20), att vara ung (25), att arbeta (48) och att ha familj (60). Lägre ranking har 
Växjö kommun på bl.a. variablerna arbetslöshet (191) och arbetsställen per capita (188).  
 
I medborgarundersökningen om hur det är att bo och leva i Växjö kommun (SCB:s Nöjd-
Region-Index) har Växjö index 64, det är samma som genomsnittet för större kommuner. 
Fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter har statistiskt säkerställt högre 
betygsindex än kommuner i samma storleksklass. För Växjö kommun är det främst förbättringar 
av betygsindexen för frågeområdena bostäder samt arbetsmöjligheter som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  
 
Ringsberg och Kristineberg är ett centralt beläget område i Växjö med stor utvecklingspotential. 
En kommunövergripande arbetsgrupp har under året arbetat med projektet och syftet är att 
utveckla området till ett kulturcentrum. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Antalet villatomter ska öka. 

 

2016: 26 st kommunala 
villatomter sålda 
2015: 22 st kommunala 
villatomter sålda. 

  

Analys och kommentar: 



Årsrapport 2016 KS   31 (60) 

Vid årsskiftet stod 598 personer i den kommunala tomtkön, vilket kan jämföras med 455 
personer vid samma tidpunkt föregående år. Under året har 26 stycken kommunala villatomter 
sålts i Växjö kommun: 21 tomter på Vikaholm, två tomter i Åbyfors samt en tomt i vardera 
Furuby, Öpestorp och Brittatorp. Alla som anmält intresse har fått möjlighet att köpa en tomt.  
För att öka andelen villatomter har en planändring genomförts på Vikaholm som har ändrat en 
del av detaljplanen från flerbostadshus till 18 stycken villatomter, vilka kom ut till försäljning 
innan årsskiftet. Likaså har planarbetet startat upp för Hovsdal som till största delen utgörs av 
villatomter och för Telestadshöjden där det blir villatomter på den kommunala delen. I fem av de 
sex kommundelcentrarna finns detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, och i 
Gemla/Öpestorp pågår planläggning. Tillgången på tomter i orterna utanför Växjö är god och i 
december fanns 38 stycken tomter till försäljning. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Fram till år 2020 ska 50 procent av de 
kommunala bolagens nyproduktion 
vara träbaserad. 

 

De kommunala bolagen har 
under 2016 färdigställt tre 
byggprojekt varav två uppfyller 
träbyggnadsstrategin, vilket 
innebär 67 %. 

  

Analys och kommentar: 
Träbaserat byggande är en integrerad del i projektering och beställning av nybyggnation. Under 
2016 har tre nybyggnationer färdigställts varav två är träbaserade, det vill säga cirka 67 % av 
färdigställda nybyggnationer uppfyller kraven enligt träbyggnadsstrategin. De färdigställda 
träbyggnationerna utgörs av Växjöbostäders projekt Teleborgsskogen som innehåller 80 
bostäder, samt Vidinghems 12 lägenheter i Gemla. Pågående nybyggnationer som uppfyller 
kraven enligt träbyggnadsstrategin utgörs av Växjöbostäders projekt Docenten innehållande 248 
studentbostäder på Campus. Vidare Vöfabs byggnation av Per Lagerkvists skola i Bredvik där 
förskolan och idrottshallen, cirka 1/3 av totala byggnaden, uppfyller kraven enligt 
träbyggnadsstrategin, samt förskolan Saga som till sin helhet uppfyller träbyggnadsstrategins 
krav.  Utöver dessa nybyggnationer kan nämnas ett antal pågående tillbyggnader som uppfyller 
träbyggnadsstrategins krav. I Vöfabs tillbyggnad av Ljungfälleskolan är matsalen i trä och 
tillbyggnaden av Lillestadsskolans förskola uppfyller också träbyggnadsstrategins krav. 
 
Förutom de kommunala projekten så har arbetet med externa aktörer inom Välle Broar fortsatt. 
Två av kvarter på Limnologen syd har sålts och byggstart sker i början av 2017 och diskussion 
om markanvisning pågår med ytterligare en aktör. Bygglov har erhållits för kv. Pelarsalen och 
byggstart kommer att ske under första kvartalet 2017. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Stadsplaneringen ska vara långsiktigt 
hållbar. 

 

Antagna riktlinjer för 
markanvisningar, optioner och 
exploateringsavtal i Växjö 
kommun tillämpas. 

Strategiska markförvärv har 
genomförts och ytterligare 
markförhandlingar pågår. 

Kvalitetsprogram har används 
vid försäljning av mark på 
Vikaholm. 

 

Analys och kommentar: 
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För att skapa en långsiktigt hållbar stadsutveckling måste kommunen arbeta med det tre 
perspektiven i hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk.  
I de markanvisningar som utförts under 2016 har de av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer 
för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun” tillämpats. I dessa 
riktlinjer anges att bl.a. kriterier för mångfald i boendet, miljö, konkurrens och mångfald på 
marknaden samt gestaltning ska utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävlingar. Dessa 
kriterier främjar en hållbar stadsutveckling. 
 
För att stadsplaneringen på lång sikt ska vara hållbar krävs även att kommunen har god 
framförhållning avseende markförvärv. Genom en god planberedskap och en aktiv markpolitik 
kan kommunen tillgodose behovet av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. 
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är viktiga 
komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling. Planeringskontoret 
har ett antal pågående förhandlingar med markägare i syfte att förvärva mer mark. Under 2016 
har ett antal privata fastigheter köpts in för att säkerställa framtida verksamhetsmark i Öjaby och 
på Bredvik samt för förskola i Öjaby. Vid försäljning av tomtmark på Vikaholm används ett 
kvalitetsprogram för att tydligare definiera kraven avseende hållbarhetsfrågorna inom området. 
För att stärka Växjö som en attraktiv och hållbar stad samt för att få ett samlat grepp över stadens 
estetiska utveckling tillsattes ett stadsutvecklingsråd under 2015. Rådet involveras i kommunens 
olika visions- och programarbeten. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Invånarna i Växjö ska ha tillgång till 
välfungerande 
nyttolokaler/ändamålslokaler och 
anläggningar för kommunal service i 
närheten av sina bostäder. 

 

I Växjö har varje invånare i 
snitt tillgång till knappt 5 m2 
hyrda ändamålslokaler. Denna 
storlek är i paritet med 
jämförda kommuner.  

 

 

Analys och kommentar: 
Befolkningsökningen är hög och utgörs till största delen av ett positivt födelsenetto och positivt 
invandringsnetto. En stark befolkningstillväxt ställer stora krav på kommunen att parallellt med 
en hög bostadsproduktion även tillskapa erforderliga ändamålslokaler såsom förskola, skola och 
idrottshallar mm. Stora utmaningar inför framtiden finns med att tillgodose behovet av 
ändamålslokaler i samband med förtätningar och nya detaljplaner i tätorten. En 
lokalförsörjningsgrupp inom planeringskontoret samordnar behovet av ändamålslokaler. Ett 
lokalförsörjningsprogram för åren 2017-2025 har tagits fram för att tydligt lyfta dessa frågor. 
Jämförda kommuner har i snitt knappt 5 m2 hyrda ändamålslokaler per invånare. Växjö kommun 
ligger i paritet med detta.  
 

6.2 FRAMTID 
En fortsatt stark befolkningsutveckling i Växjö och var stadens nya invånare bosätter sig har stor 
inverkan på utbyggnaden av bland annat bostadsområden, skolor, förskolor och äldreomsorg. 
Under 2016 byggstartades rekordmånga nya bostäder i Växjö kommun vilket tyder på att 
byggtakten kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Bostadsutbudet behöver i högre grad 
motsvara behovet och utvecklas på ett sådant sätt att fler Växjöbor kan efterfråga bostäderna. 
Växjö kommun står inför utmaningar om att planera för nya stadsutvecklingsprojekt och bygga 
bostäder, verksamheter och ändamålslokaler samtidigt som framkomligheten ska fungera och 
kraven på Europas grönaste stad ska tillgodoses. Att staden utvecklas attraktivt och hållbart blir 
allt viktigare för att attrahera människor och skapa en ökad tillväxt. Idrott, kultur och attraktiva 
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boendemiljöer är exempel på faktorer som är viktiga för stadens långsiktiga utveckling och 
attraktionskraft. Dagens situation med en orolig omvärld och många människor på flykt ställer 
och kommer att ställa stora krav på många olika delar av kommunens verksamhet, bland annat 
att få fram ändamålslokaler, boenden och bostäder i olika former. Att möta detta behov med 
ökad nyproduktion då betalningsförmågan inte alltid matchar boendekostnaden är svårt. 
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7. Demokrati och mångfald 
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och 
antidiskriminering. 

 Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande 
kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetenser och kraft 
tas tillvara. 

 Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och 
tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala 
verksamheten. 

 Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Andelen medborgare som upplever att de får god service och gott bemötande 
ska öka. 

 Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. 
 Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har 

över kommunala beslut och verksamheter ska öka. 
 Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. 
 Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen 

bedriver verksamhet ska öka. 
 Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria 

ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga 
rankning i RFSL:s HBTQ-rankning. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Växjö kommuns processer ska vara jämlika och icke diskriminerande. 
 Medborgarna ska möta en kommun – en kommunikation i alla sin kontakter 

med kommunens olika verksamheter. 
 Barn och ungdomar ska ha goda förutsättningar för inflytande och 

delaktighet. 

 

7.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Andelen medborgare som upplever att 
de får god service och ett gott 
bemötande ska vara fortsatt hög. 

KKiK2 bemötande betyg:  
2016: 81 % 
2015: 77 %   

Analys och kommentar: 

                                                 
2 I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. 
Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
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Siffrorna för bemötande i årets KKiK-undersökning med betyg god landar på 81 % vilket är en 
ökning jämfört med 2016. En förändring har skett i hur resultatet presenteras och fördelas. Här 
används det nyckeltal som är jämförbart med förgående års mätning.  
 
Kontaktcenters gemensamma samtalsstruktur har uppdaterats för att invånarna ska mötas av 
samma bemötande oavsett vilken kommunvägledare de kommunicerar med. Dagligen diskuterar 
kontaktcenter hur verksamheten kan bli ännu bättre genom att följa flödena in på telefon, mail, e-
tjänster, besök och sociala medier.   
 
Medvetenheten om service och bemötande och fokus på de vi finns till för ökar. Det nära 
samarbetet med förvaltningarnas kommunikatörer har under året förstärkts. Genom 
redaktionsmöten varje tisdag har frågor som är i ropet hos invånarna lyfts i olika 
kommunikationskanaler. Vid flera tillfällen har det medfört att massmedia lyft frågorna i sina 
kanaler vilket ökat informationens genomslag.  
 
Riktlinjerna för service och bemötande är klara för lansering. Det kommer genomföras i januari 
2017 på kommunens intranät.  
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Växjö kommuns tillgänglighet över 
telefon ska öka. 

Tillgänglighet 
2016: 88,5 % 
2015: 88,7 % 
 
Servicegrad 
2016: 68,10 % 
2015: 70,8 % 

Frågor avslutade på 
kontaktcenter: 47 % 

  

Medborgarna ska möta en kommun – 
en kommunikation i alla sina 
kontakter med kommunens olika 
verksamheter. 

Möjligt nyckeltal: 
Webbinformation (procent av 
maxpoäng): 83 % (medelvärde 
riket: 76 %)3 

 

 
 

Analys och kommentar: 
Tillgänglighet innebär att 90 % av samtalen som kommer till kommunens huvudnummer, 0470-
410 00, ska besvaras. 90 % är en hög siffra även om 100 % hade varit önskvärt. 100 % är svårt 
att nå, om inte omöjligt eftersom vissa väljer att avsluta sitt samtal när de är i kö. Istället väljer 
de att ringa senare eller hittar informationen de söker på kommunens hemsida eller sociala 
medier. Servicegraden mäter hur länge invånarna står i telefonkö. Målet är att 80 % av 
inringande invånare ska komma fram och prata med en kommunvägledare inom 60 sekunder.  
  
Kontaktcenter ska besvara 60 % av inkomna frågor i första kontakten med invånarna. Där räknas 
frågor som kommer in via telefon, e-post, e-tjänster, sociala medier och besök i reception 
Björnen. Frågorna registreras kontaktstödet Flexite. 
 

                                                 
3 Indexet baseras på en mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Totalt ställs ca 250 frågor och 
för varje fråga kan mellan 0 och 3 poäng ges beroende på om informationen finns på hemsidan eller inte. Här 
redovisas andelen av maximalt möjliga poäng i hela undersökningen. Obs! Fr.o.m. 2016 gör varje kommun en 
självgranskning av sin egen webbsida. 
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Växjö kommuns servicemål för år 2016 är en tillgänglighet på 90 % och en servicegrad på 80 % 
inom 60 sekunder. Under år 2016 går siffrorna ner något jämfört med 2015. Det förklaras med 
intensivt arbete med att slutföra kontaktcenterprocessen. I maj tog kontaktcenter över arbetet 
med Boplats Växjö vilket ökade med ca 1500-2000 kontakter per månad och i november tog 
kontaktcenter över stadsbibliotekets huvudnummer vilket ökade med ca 600 kontakter per 
månad.  
 
Kontaktcenter har under året förstärkts med medarbetare från förvaltningarna för att öka 
kompetens om kommunens olika verksamheter. Upplärningen av nya medarbetare och 
uppbyggnadsfasen där kontaktcenter ska svara på fler frågor i första kontakten har varit tids- och 
resurskrävande. Medarbetarna på kontaktcenter har vid varje påkoppling av ny förvaltning/nytt 
bolag tagits från serviceuppdraget för projektarbete och utbildning vilket har påverkat både 
servicegrad och tillgänglighet. Sammanfattningsvis har arbetet som gjorts tillsammans med 
förvaltningarna och bolagen gått bra och vid utgången av år 2016 är kontaktcenter första 
instansen för invånarkontakt för 8 förvaltningar, Boplats Växjö och Värends Räddningstjänst. 
 
Växjö kommun har infört en tillgänglighetslinje för snabba åtgärder vid bristande tillgänglighet. 
Tillgänglighetslinjen är samma kanal in till Växjö kommun som kontaktcenter det vill säga ”en 
väg in” och ärendena hanteras effektivt med hjälp av kontaktstödet Flexite. Genom att införa 
tillgänglighetslinjen får Växjö kommun hjälp av medborgarna i arbetet med att göra Växjö 
kommun mer tillgängligt. Från linjens öppnande i juli fram till årsskiftet har man tagit emot 26 
stycken ärenden. Dessa handlar främst om anmälningar av enkelt avhjälpta hinder hos privata 
fastighetsägare, att knappvalen på kommunens växel 410 00 inte är tillgängliga, flyers om linjen, 
tillgänglighetsguiden med mera. Alla ärenden har avslutats som anmälningsärende och förts 
vidare till handläggare på förvaltning för fortsatt åtgärd.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Andelen medborgare som är nöjda 
med den insyn och det inflytande de 
har över kommunala beslut och 
verksamheter ska öka. 

Nöjd-inflytandeindex (helheten) 
2016: 46 
2014: 42 

  

Analys och kommentar: 
Arbetet med att öka medborgarnas nöjdhet, insyn och inflytande är en ständigt pågående process 
där många delar samverkar för att skapa helheten. Kommunkansliet har anordnat gemensamt 
möte för hela koncernen för genomgång av beredningsprocesser i syfte att skapa en tydligare och 
mer likriktad ärendegång för att tydliggöra de demokratiska processerna för medborgarna. Beslut 
kring gemensam beredningsprocess i koncernen är ej fattat. Kommunkansliet har tagit fram två 
mallar för tjänsteskrivelser och koncernledningen har fattat beslut om införande av mallarna. 
Syftet med mallarna är bland annat att tydliggöra konsekvenser för ett hållbart samhälle i de 
förslag till beslut som tas fram.  
 
Direktmöten har under året förnyats genom att konceptet med diskussionsbord har 
vidareutvecklats och ett temamöte har arrangerats. Två fullmäktigesammanträden har 
teckentolkats. Ett direktmöte på temat tillgänglighet har genomförts under hösten 2016 med ett 
20-tal besökare förutom kommunrepresentanterna. Temamötet följde de rutiner och det upplägg 
som de geografiskt baserade direktmötena, det vill säga att deltagarna kunde ställa sina frågor 
direkt till kommunrepresentanterna och få svar direkt. Temamötet teckentolkades direkt på plats. 
Sammanträdena i Växjö kommuns båda samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen har 
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varit offentliga med allmänhetens frågestund som en punkt på dagordningen. Detta som en direkt 
måluppfyllelse i att öka insyn och inflytande i kommunala beslut och verksamheter. 
 
Ett enhetligt klassificeringssystem gör det lättare för handläggare att följa flödet i respektive 
ärende och därmed ökas effektiviteten och handläggningstiderna kortas. Det blir också i 
framtiden lättare att hitta arkiverade dokument när registreringen av handlingar följer ett 
enhetligt standardiserat sätt i hela koncernen. Detta underlättar för medborgarna att få tag i de 
handlingar de efterfrågar samt ökar transparensen. 70 % av nämnderna och 50 % av bolagen 
använder ett enhetligt klassificeringssystem. 
 
Andel anslutna förvaltningar och bolag till sammanhållen ärendehantering, Ciceron är 81 %. 
Antalet handläggare i Ciceron har ökat från 270 stycken till 360 stycken under 2016.   
 
Under året har Växjö kommun uppmärksammat tryckfrihetsåret genom att tillsammans med 
andra aktörer anordnat flera intressanta föreläsningar, debatter, diskussioner, utställningar och 
evenemang för att uppmärksamma rätten att uttrycka sig i ord och skrift. En webbplats under 
vaxjo.se har lanserats för att sprida information och nyheter om det som sker i kommunen 
kopplat till jubileet.  
 
Den 1 december släpptes Växjö kommuns nya webbplats Ny i Sverige. Den nya webbplatsen 
innehåller information till nyanlända och till den som vill veta mer om integrationsarbetet i 
Växjö kommun. Det har även tagits fram en intern folder innehållande vårt ansvar som 
medarbetare, hur vi arbetar med integration och nyanlända, frågor och svar, ordlista samt 
infografik. I februari startade kommunchefens blogg på Wordpress. Det är en viktig kanal för att 
nå ut till kommunens invånare så de får veta vad som är på gång i kommunkoncern. 
 
Under våren 2016 har en så kallad gemensam funktionsstyrning av kommunikation i Växjö 
kommun införts. Syftet är att skapa en effektiv kommunikation i ett helhetsperspektiv där Växjö 
kommun är en tydlig budbärare och avsändare. Det har genomförts en kompetenskartläggning av 
alla som arbetar inom kommunikationsområdet och kompetensprofiler för kommunikatör och 
kommunikationsstrateg har tagits fram. Nästa steg blir att arbeta vidare med utveckling utifrån 
verksamhetens behov där kommunikationsprocesserna och behovsanalysen är viktiga 
utgångspunkter. Behovsanalysen för kommunikation beräknas slutrapporteras i februari 2017, 
processkartläggningar för kommunikationsarbetet är påbörjat och kommer fortsätta under 2017. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Antalet ärenden som görs via e-tjänst 
ska öka  

Antal utförda e-tjänster*  
2016: 6 315 st 
2015: 5 444 st    

* Statistiken visar endast utfall på den kommungemensamma e-tjänsteplattformen (16 av kommunens 35 e-tjänster) 
Analys och kommentar: 
Ökningen av antalet utförda e-tjänster är 16 % från föregående år vilket är positivt. Baserat på att 
utbudet av e-tjänster ökat under perioden kunde antalet användningar av e-tjänster förväntats 
ökat något mer. 
 
För att förbättra befintliga e-tjänster samt skapa förutsättningar för nya, har ett stort arbete 
genomförts kring att ta fram delgivningslösning, integration med betalväxel och GIS. 
Delgivningslösning och kortbetalning finns som färdiga förmågor. 
 



Årsrapport 2016 KS   38 (60) 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Uppmätt tillgänglighet till den fysiska 
miljön i de lokaler där kommunen 
bedriver verksamhet ska öka. 

 

Resultat Myndigheten för 
delaktighets 
kommunuppföljning fysisk 
tillgänglighet 2016: 18:e plats 
och 76 % av maxpoäng. 
 
Antal förvaltningar och bolag 
med anläggningar i 
tillgänglighetsdatabasen: 4 st 
Antal inventerade och 
publicerade anläggningar i 
tillgänglighetsdatabasen (för 
Växjö kommuns del): 18 
stycken 

  

Analys och kommentar: 
Växjö kommun har fram till hösten 2016 arbetat med att inventera anläggningar till 
tillgänglighetsdatabasen, en databas som ger större möjligheter för allmänheten att få 
information om hur tillgängligheten ser ut på platser de vill besöka. Samtidigt ger det 
kommunkoncernen en bättre bild av hur tillgängligheten i kommunen ser ut. Sedan september 
2016 finns det ingen personal som arbetar med inventeringen. Det finns i dagsläget 16 
anläggningar kvar som ännu inte har blivit granskade vilket måste göras innan de kan publiceras 
i databasen. En mer ingående utvärdering kommer att göras till våren 2017 då Växjö kommun 
också måste besluta om man ska fortsätta arbeta med tillgänglighetsdatabasen. 
  
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Växjö kommun ska vara öppen och 
inkluderande. Vi försvarar såväl det 
fria ordet som rätten att få vara sig 
själv. Växjö kommun ska behålla sin 
höga ranking i RFSL:s HBTQ-
rankning. 

Växjö kommun är rankad som 
näst bästa kommun i RFSL:s 
HBTQ-ranking som gjordes 
2014. Ingen ny ranking är 
gjord under 2016.* Uppdaterat 
nyckeltal finns ej. 
 
Andel som anger att de eller 
någon i deras närhet har 
upplevt diskriminering på 
grund av sexuell läggning: 11 
% 
 

  

Växjö kommuns processer ska vara 
jämlika och icke diskriminerande. 
 

December 2015 antogs ett nytt 
mångfaldsprogram som ligger 
till grund för 
kommunkoncernens arbete 
kring jämlikhet och 
ickediskriminering.  
Nyckeltal finns ej. 
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Barn och ungdomar ska ha goda 
förutsättningar för inflytande och 
delaktighet. 

LUPP: Andel som anger att de 
har goda möjligheter att föra 
fram åsikter till kommunen. 
Siffror inom parantes visar på 
2012 års resultat. 
 
Riket åk 8: 22,2 % 
Växjö åk 8: 25,9 % (16,2 %) 
Tjej åk 8: 27,1 % (16,9 %) 
Kille åk 8: 24,8 % (15,2 %) 
 
Riket åk 2: 17,7 % 
Växjö åk 2: 20,3 % (14,7 %) 
19,1 % Tjej åk 2 (13,9 %) 
22,1 % Kille åk 2 (14,9 %) 
 

  

* Enligt RFSL planeras ingen ny undersökning under de närmaste åren. 
Analys och kommentar: 
Under året har Växjö kommun påbörjat arbetet med att ta sig an mångfaldsprogrammet. Detta 
har bland annat genomförts genom att använda den koncerngemensamma värdegrunden som 
utgångspunkt. Ett arbete för att kartlägga de olika förvaltningarnas och bolagens arbete med 
mångfaldsfrågor har också påbörjats. I de pågående processer som finns kring mångfaldsfrågor 
införlivas hela hållbarhetsområdet för att på så sätt se till att kommunens arbete med Agenda 
2030 blir en del av den dagliga verksamheten inom hela kommunledningsförvaltningen. 
Kommunledningsförvaltningen har även stöttat andra förvaltningar och bolag i frågor som rör 
mångfald och demokrati under året, detta arbete kommer att fortsätta under år 2017. 
 
Barn och ungas inflytande har ökat vilket är positivt. Dock kan det konstateras att elever i åk 2 i 
gymnasiet upplever mindre inflytande än elever i åk 8. Detta glapp har ökat sedan 2012. Det 
finns också skillnader mellan flickors och pojkars upplevelse av möjlighet till inflytande.  
 
 

7.2 FRAMTID 
Under 2017 kommer kontaktcenter att arbeta med kvalitetshöjande insatser.  Kunskapen om 
förvaltningarna och deras uppdrag till invånarna ska förstärkas. Genom att kommunvägledarna 
deltar en dag var i olika verksamheter ska nya inputs och erfarenheter stärka 
kontaktcenteruppdraget. Vidare ska nya talmanus tas fram för fler avslut i första kontakten och 
antalet medlyssning öka där kommunvägledarna coachas i dialogen med invånarna.   
 
För att implementera riktlinjerna för service och bemötande kommer kontaktcenter erbjuda 
workshops i service och bemötande. Där kan medarbetare på olika förvaltningar lära sig mer om 
hur de enkelt kan förbättra kommunikationen med invånarna vid samtal, besök eller via e-post. 
Utbildning kommer också erbjuds för ökad kunskap i kontaktstödet Flexite och telefonisystemet 
Trio. Därtill kommer en app för telefonisystemet Trio lanseras för att förenkla för medarbetarna 
när telefonerna ska hänvisa vid sammanträden, semester och annan frånvaro.  
 
Mallarna för tjänsteskrivelser kommer att fortsätta att utvecklas. Handläggare kommer att 
utbildas i hur de ska använda mallarna och hur de ska göra konsekvensanalyser för ett hållbart 
samhälle som underlag till sina tjänsteskrivelser 
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Växjö kommun behöver ett sätt för att arbeta systematiskt med att inventera sina 
verksamhetslokaler. Dock behöver en djupare utvärdering göras utifrån de erfarenheter man fått 
av arbetet med tillgänglighetsdatabasen under 2016 inför ett kommande beslut om hur det 
fortsätta arbetet under 2017 ska se ut.  
 
Förbättringsområden för kommunuppföljningen kopplat till tillgänglighet är bland annat en 
tillgänglighetsinventering av bostadsbestånd, genomföra tillsyn av fysisk tillgänglighet utifrån 
Plan- och bygglagen varje år istället för vid enstaka tillfällen och att åtgärda brister i 
tillgängligheten vid busshållplatser. 
 
Idag avslutas själva anmälningsärendet till tillgänglighetslinjen när det tagits emot av 
handläggare på förvaltning för åtgärd. Ingen återkoppling sker när själva ärendet är tillsett och 
åtgärdat. I det framtida arbetet med tillgänglighetslinjen bör Växjö kommun se över 
möjligheterna att kunna återkoppla till anmälaren även efter att själva ärendet är åtgärdat och 
tillsyn har skett. Denna återkoppling ökar medborgarens möjlighet till inflytande och insyn och 
ger därmed en ännu högre nöjdhet från medborgare som anmäler ärenden till linjen.   
 
En utmaning inför 2017 är att se till att demokrati- och mångfaldsarbetet blir en naturlig och 
integrerad del av arbetet med Agenda 2030 och att de tre hållbarhetsaspekterna samverkar och 
kompletterar varandra i kommunkoncernens olika verksamheter. Vad gäller frågor om 
inflytande, insyn och nöjdhet är det viktigt att fortsätta det främjande arbetet för att alla kvinnor 
och män, flickor och pojkar i Växjö kommun ska ha möjlighet att känna delaktighet och 
inflytande.  
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8. Miljö, energi och trafik 
 

Övergripande mål 

 Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar 
av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de 
förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.  

 Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare 
att leva och verka med liten miljöpåverkan. 

 Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara 
fossilbränslefritt. 

 Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd för 
konsekvenserna av ett varmare klimat. 

 

Nämndens verksamhetsmål 

 I de kommunala köken ska andelen certifierade ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel vara minst 80 % år 2020 

 Kommuninvånarna ska ha ökat andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel till minst 25 % senast år 2020 

 Kommunkoncernen ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster innehållande 
kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler 

 Kommunkoncernen ska upprätta en kemikalieplan senast år 2016 
 Den hårdgjorda ytan på Västra Marks verksamhetsområde ska minska med 600 m2 

mellan 2013 och 2020 
 I Växjö stad ska andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller 

naturområde större än en hektar öka till 95 % senast år 2020 
 Kommunkoncernen ska ha arbetat fram riktlinjer som omfattar alla förskolors och 

skolors gröna utemiljö senast år 2016 
 Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Trummen, Växjösjön, Södra 

Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Toftasjön senast år 2020 
 Den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas ska öka till 400 hektar 

senast år 2020 
 Överallt i Växjö kommun ska årsmedelvärdet av kvävedioxid understiga 15 µg/m3 luft 
 I Växjö kommun ska de fossila koldioxidutsläppen per invånare minska med 65 % 

mellan år 1993 och 2020, och 100 % till år 2030 
 Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri senast år 2020 
 I Växjö kommun ska energianvändningen per invånare minska med 20 % mellan år 

2008 och år 2020 
 I Växjö kommun ska biltrafiken minska till högst 630 mil/invånare och år senast år 

2020 
 Av alla resor som görs av kommunens invånare ska minst 37 % ske till fots eller med 

cykel och minst 10 % med kollektivtrafik senast år 2020 
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8.1 MÅLUPPFÖLJNING 
 
Profilområde Leva Livet 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

I de kommunala köken ska andelen 
certifierade ekologiska och/eller 
närproducerad livsmedel vara minst 
60 % år 2016 

Fullständig statistik finns i 
slutet av januari. Trenden under 
år 2016 är att andelen 
ekologiska inköp har planat ut 
eller minskat till förmån för de 
närproducerade inköpen som 
ökar. 

 

 

Kommuninvånarna ska ha ökat 
andelen inköp av ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel till minst 10 
% år 2016 

Ingen statistik ännu men 
mycket talar för att det bara är 
en av butikskedjorna i 
underlaget som ligger över 10 
% 

  

Kommunkoncernens arbete med att 
inte upphandla/köpa några 
produkter/tjänster innehållande 
kemikalier som är tillståndspliktiga 
eller omfattas av begränsningsregler 
ska vara påbörjat 

Arbetet är påbörjat och 
implementeras nu i olika 
upphandlingar 

  

Kommunkoncernen ska upprätta en 
kemikalieplan senast år 2016 

Kemikalieplanen är framtagen 
och behandlas av 
kommunstyrelsen i januari 
2017 

  

Analys och kommentar: 
Trenden under år 2016 är att andelen ekologiska inköp har planat ut eller minskat till förmån för 
det närproducerade inköpen som ökar. Måltidsorganisationen köper ekologiska och 
närproducerade råvaror där det i dagsläget är ekonomiskt rimligt och finns upphandlade varor. 
Det är inom nuvarande budgetram mycket svårt att nå målet ekologiskt och/eller närproducerad 
livsmedel på 80 % till år 2020 om nuvarande riktlinjer ska följas. Arbetet med att ta fram en 
kemikalieplan för kommunkoncernen slutfördes under året. Arbetet med att genomföra planen 
pågår redan inom koncernen. För att nå det långsiktiga målet för upphandling krävs tydliga krav 
och ett mer omfattande arbete inte minst i uppföljningsarbetet. 
 
De ekologiska varorna som köps in är sådana där priset inte skiljer så mycket jämfört med 
konventionella. De ekologiska varorna är dyrare. För att öka andelen ekologiska och 
närproducerade inköp och nå målen behövs en utökning av livsmedelsbudgeten. Det är inom 
nuvarande budgetram mycket svårt att nå målet på 80 % till år 2020 om nuvarande riktlinjer ska 
följas. Att öka andelen ekologiska inköp innebär också att det behöver köpas in mer utländska 
varor. 
 
Profilområde Vår Natur 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 
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Den hårdgjorda ytan på Västra Marks 
verksamhetsområde ska inte ha ökat 
jämfört med 2013 

Ännu inget resultat för 2016, 
mätningar görs inte årligen  

I Växjö stad ska andelen invånare 
som har högst 300 m till ett 
tillgängligt park-eller naturområde 
större en hektar öka till minst 92 % år 
2016 

Siffra kommer i början av 
februari 

 

Kommunkoncernen ska ha arbetat 
fram riktlinjer som omfattar alla 
förskolors och skolors gröna utemiljö 
senast år 2016 

Riktlinjerna har inte blivit 
klara under 2016 men väntas 
bli klara under 2017.   

Det ska enbart saknas 9000 m för att 
få ett sammanhängande rörelsestråk 
runt Trummen, Växjösjön, 
Bergundasjöarna och Toftasjön år 
2016 

Det sammanhängande stråket 
har byggts ut minimalt under. 
Satsningar genomförs under 
2017  

Den kommunala öppna marken som 
betas, slås eller odlas ska öka till 370 
hektar år 2016 

365 hektar 

 

Överallt i Växjö kommun ska 
årsmedelvärdet av kvävedioxid 
understiga 15 µg/m3 luft 

Siffror för 2016 kommer i vår, 
men det är troligt att målet nås.
År 2015 var utfallet 14 µg/m3 

 

Analys och kommentar: 
Målen inom Vår natur kräver i de flera fall större infrastruktursatsningar för att åstadkomma 
förändringar i trenderna. Även yttre faktorer som kommunen inte har rådighet över påverkar att 
utvecklingen inte går snabbare framåt. Riktlinjerna för gröna utemiljöer har blivit något 
försenade, framför allt beroende på att mycket tid lagts på förankring och samsyn i 
kommunkoncernen. Växjö uppnår troligen målet för kvävedioxid i luften trots att det lokala 
målet är skarpare än det nationella (det nationella miljömålet ligger på 20 µg/m3). På lång sikt 
har halterna av kvävedioxid ökat. Baserat på de senaste åren kan ingen tydlig trend urskiljas. 
 
Profilområde Fossilbränslefritt Växjö 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

I Växjö kommun ska de fossila 
utsläppen av koldioxid minska med 
57 % mellan 1993 och 2016 

Siffror för 2016 kommer i 
höst.  

År 2015 var utfallet 54 % 
minskning att jämföra med 
målet 55 % minskning 

 

 

Kommunstyrelsens koldioxidutsläpp 
ska vara högst 270 ton år 2016  

Siffror för 2016 kommer i vår.  

Men redan under 2015 
uppnåddes 122 ton vilket är 
långt under 2016 års mål. 
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I Växjö kommun ska 
energianvändningen per invånare 
minska med minst 12 % mellan 2008 
och 2016 

Siffror för 2016 kommer i 
höst. 
År 2015 nåddes en minskning 
med 10 % vilket också var 
målet 

 

I Växjö kommun ska biltrafiken 
minska till högst 645 mil per 
invånare år 2016 

Siffror för 2016 väntas i maj. 
År 2015 var utfallet 663 mil, 
att jämföra med målet 650 mil.
Inget talar för att målet 2016 
nås. 

 

 

Av alla resor som görs av 
kommunens invånare ska minst 35 % 
ske till fots eller med cykel, och 
minst 8 % med kollektivtrafik år 
2016 

Medborgarenkäten som 
gjordes under 2016 är inte 
jämförbar med målet, men 
jämfört med samma enkät 
2014 ligger hållbara resval 
stabilt.  

 

Analys och kommentar: 
Det är ännu för tidigt att följa upp klimat- och energimålen avseende 2016. Data blir inte 
tillgängligt förrän sent under år 2017, men det går ändå göra en bedömning av trenderna för 
2016. Utsläppen av koldioxid fortsätter minska, som ett resultat av fossilbränslefri fjärrvärme 
och ökad andel biodrivmedel i transportsektorn. Biltrafiken i Växjö utvecklas åt fel håll, 
samtidigt ses en stor ökning av resandet med kollektivtrafik. Medborgarenkäten visar att en 
tänkbar förklaring är att fler väljer buss istället för cykel men att andelen som väljer bil är 
oförändrad. 
 

8.2 FRAMTID 
Människans påverkan på planeten är allt större, i och med allt fler människor på jorden och att 
vårt sätt att leva belastar naturens resurser och våra ekosystem på ett icke hållbart sätt. När 
resultatet av vårt sätt att leva får allt större konsekvenser runt om i världen, t ex företeelser som 
klimatförändringar och dålig luft, får frågorna internationellt en allt större uppmärksamhet. 
Samtidigt finns det globalt starka krafter emot ett proaktivt miljö- och klimatarbete, vilket gör att 
bland annat det globala klimatavtalet från 2015 stöter på motstånd.   Den rådande verkligheten 
förstärker slutsatsen att Växjös befintliga miljöarbete är angeläget. Växjö kan och bör fortsätta 
verka som en inspiratör och positiv förebild för andra kommuner runt om i världen.  
 
Genom de globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN hösten 2015 (så kallat 
Agenda 2030), blir kopplingen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet allt tydligare. 
Växjö, som var snabba med att ta sig an Agenda 2030 på lokal nivå, får nu stor uppmärksamhet 
nationellt. Det märks att det finns en stor nyfikenhet kring hur man kan arbeta lokalt med globala 
hållbarhetsfrågor. Genom Agenda 2030 blir det också tydligt att det inte räcker att fokusera på en 
enstaka miljöfråga, samtliga hållbarhetsaspekter är lika viktiga för en långsiktig hållbarhet lokalt 
såväl som globalt.  Internt behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa att nämnder och 
styrelser får den kunskap som behövs för att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet främjas 
vid beslutsfattande. 
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9. Stöd och omsorg 
 

Övergripande mål 

 I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där 
arbete, utbildning och boende är prioriterat.  

 All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna 
livskvalitet, självbestämmande och självständighet. 

 Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda 
förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt 
deltagande i samhället. 

 Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelser för äldre. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Användning av teknik ska bidra till effektivare och säkrare stöd för 
omsorgstagare. 

 Måltiden ska bidra till en god omsorg om äldre och funktionsnedsatta. 
Måltidsorganisationen ska tillhandahålla mat som smakar gott, är en del av 
omsorgsverksamhetens helhet och serveras i en trivsam miljö. Måltiden ska 
vara säker och näringsriktig. 

 

9.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Måltiden ska bidra till en god 
omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta. 
Måltidsorganisationen ska 
tillhandahålla mat som smakar gott, 
är en del av omsorgsverksamhetens 
helhet och serveras i en trivsam 
miljö. Måltiden ska vara säker och 
näringsriktig. 

Matdistribution 
60 % av äldre och 
funktionsnedsatta som har 
matdistribution tycker att 
maten smakar bra.  
 

Mat på särskilda boenden 

72 % av Växjö kommuns 
äldreboenden är nöjda med 
matens smak.  

 

66 % av Växjö kommuns 
äldreboenden upplever 
måltiden som en trevlig stund. 

  

Analys och kommentar: 
Måltiderna som serveras är säkra och vid behov individuellt anpassade. Matsedlarna är 
samordnade och viss anpassning sker efter de olika kökens förutsättningar. 

 
Nöjdheten med maten har mäts genom öppna jämförelser och en egen enkät som skickats till 
dem med matdistribution. Resultatet för särskilda boenden har förbättrats för 2016 och är nu in 
nivå med 2014 års resultat efter nedgången 2015. Resultatet för särskilda boenden varierar dock 
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en hel del mellan olika enheter. Resultaten för måltidsmiljön är lägre än för matens smak, en 
analys av enkäten på enhetsnivå visar att resultaten för hur maten smakar och måltidsmiljö ofta 
följs åt. För matdistributionen har det inte tidigare genomförts någon enkät, varför detta blir ett 
utgångsläge att fortsätta utvärdera i förhållande till. 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) Växjö 73 78 72 66 72 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) Växjö 64 74 65 62 66 

 
Måltidsorganisationen erbjuder två rätter till både middag och kvällsmat. Det är dock relativt få 
omsorgstagare som utnyttjar möjligheten att välja maträtt. Arbetet med att laga mer mat från 
grunden pågår. Under vintern har en definition för mat lagat från grunden fastställts och en 
mätning i förhållande till detta planeras under våren 2017. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Användning av teknik ska bidra 
till effektivare och säkrare stöd 
för omsorgstagare. 

 

Nyckeltal finns ej. 
  

 

Analys och kommentar:  
IT och omsorgsförvaltningen har sedan ett par år tillbaka en dialog utifrån den e-hälsoplan som 
förvaltningen jobbar med. Inför 2017 finns flera initiativ som utvecklar omsorgens verksamhet 
med IT som stöd. IT-enheten stödjer omsorgens satsning på teknik inom sin verksamhet genom 
bland annat möjliggörande av mobil hemtjänst, e-tjänst för SOL, LSS och ansökan god man samt 
portal för omsorgen som samlar tjänster relaterade till förvaltningen och som kräver säker 
identifiering. 
 

9.2 FRAMTID 
Måltiden bidrar till en god omsorg till äldre och funktionsnedsatta. För att lyckas krävs ett gott 
samarbete mellan omsorgsförvaltningen och måltidsorganisationen. En utveckling av samarbetet 
har påbörjats under 2016 och behöver fortgå för lyckat resultat. Ska utveckling ske främst kring 
upplevelsen av måltidsmiljön på de särskilda boendena krävs ett gott samarbete mellan 
organisationerna. Det är också måltidsmiljön som får lägst resultat varför det är en angelägen 
fråga. 
 
Måltidsorganisationen är en relativt ny organisation där det pågår ett arbete med att skapa 
gemensamma strukturer och arbetssätt samt skapa system för uppföljning och planering. Det 
arbetet behöver fortgå under 2017. Genom ett tydligare resursfördelningssystem kommer 
möjligheten till likvärdiga bra måltider att öka. Det krävs också en utveckling av 
kostdatasystemet för att bättre stödja måltidsverksamheten och möjliggöra uppföljningar både ur 
verksamhets- och ekonomisk synpunkt. 
 



Årsrapport 2016 KS   47 (60) 

 

10. Trygghet och säkerhet 
 

Övergripande mål 

 Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. 
 Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd-
medborgarindex trygghet. 

 Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska. 
 Antalet fallolyckor ska minska. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Förvaltningar och bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska öka sin 
förmåga att motstå allvarliga störningar. 

 Hantering av information ska ske säkert. 
 Förbättrad säkerhet avseende fysisk legitimation samt vid tillträde till lokaler 

och IT-system. 

 

10.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Andelen medborgare som känner sig 
trygga ska öka. 

Trygghetsindex (SCB:s 
medborgarundersökning): 
2016: 52 
2014: 57 
2012: 53 

  

Analys och kommentar: 
Enligt SCB:s medborgarundersökning, våren 2016, sjunker den upplevda tryggheten hos 
medborgarna. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) avseende 2016 visar på samma 
trend. Enligt denna är det fler (ökning med 4 procentenheter) som känner sig otrygga när de är 
ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen. Lika stor ökning ses i andel personer som oroar 
sig för att bli utsatta för överfall eller misshandel. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner 
sig otrygga än att män gör det. Detta gäller båda de nämnda kategorierna. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Antalet brott, hot och   
våld, skadegörelse och bostadsinbrott 
ska minska. 

 

Statistik för helår 2016 kommer 
senare. Se analys nedan.  

  

Analys och kommentar: 
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Det totala antalet anmälda brott uppvisar enligt tillgängliga siffror en svag ökning under 2016 
jämfört med 2015. Antalet anmälda inbrott och inbrottsförsök i permanentbostäder har minskat 
något under 2016. Även brottskategorin, skadegörelse, uppvisar en svag nedgång under året. När 
det gäller våldsbrott inklusive hot är det totala antalet i stort sett oförändrat under året, dock finns 
det skillnader inom kategorin. Exempelvis har antalet fall av misshandel inomhus minskat medan 
antalet misshandelsfall utomhus uppvisar en ökning. Antalet olaga hot har också ökat.  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Antalet fallolyckor ska minska. 

 

Fallolyckor, vårdade 65-år, 
antal per 10 000 invånare 
(senaste mätning): 
Kvinnor 

2014: 349,1 st 
2013: 366,4 st 
Män: 
2014: 206,5 st 
2013: 256,0 st 

 
 

Analys och kommentar: 
I Växjö kommun är det totala antalet fallolyckor per 10 000 invånare så gott som oförändrat. 
Däremot finns en förskjutning till flera fallolyckor i åldersgruppen 65-69 år. I åldersgruppen 
100+ har antalet fallolyckor ökat men har i relation till antalet invånare i åldersgruppen minskat. 
Växjö kommun driver tillsammans med Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna 
projektet Håll dig på Benen - med syfte att förebygga fallolyckor och främja äldres hälsa. År 
2016 genomfördes fem seminarium med totalt 680 deltagare. 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Förvaltningar och bolag som bedriver 
samhällsviktig verksamhet ska öka sin 
förmåga att motstå allvarliga 
störningar. 

 

Nyckeltal finns ej. 

 
 

Analys och kommentar: 
Under 2016 har förvaltningar och bolag tagit fram krishanteringsplaner. Några förvaltningar har 
utbildats i det svenska krishanteringssystemet, i krisledningsmetodik och påbörjat identifiering 
av samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. Arbetet ska på sikt leda till åtgärder 
som bedöms öka verksamheternas förmåga att motstå och hantera allvarliga störningar. Arbetet 
har ännu inte implementerats fullt ut varför effekten i nuläget bedöms relativt marginell. 
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Hantering av information ska ske 

säkert. 

 

Nyckeltal finns ej. 

 
 

Analys och kommentar: 
Driftsinstruktionen blev färdigställd under året och därmed är alla strategiska dokument rörande 
informationssäkerhet färdigställda. I internkontrollen har uppföljning skett kring om medarbetare 
tar del av instruktioner och utbildningar. Identifiering av kritiska system, 
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systemsäkerhetsanalyser och uppföljning har inte gjorts i planerad omfattning. Det saknas 
resurser för att på en övergripande och strategisk nivå arbeta efter och följa kommunstyrelsens 
riktlinje att arbeta efter och följa standarden inom området (SS-ISO/IEC 27001-2).  
 
 

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning
Förbättrad säkerhet avseende fysisk 
legitimation samt vid tillträde till  
lokaler och it-system.  

Nyckeltal finns ej. 
 
1203 st legitimationer 
producerade år 2016  
(mål: 2000 st) 

 
 

Analys och kommentar: 
Tjänstelegitimationen används till inpassering och säkra utskrifter och för inloggning i nationella 
system, framförallt inom omsorgens verksamheter. För att uppnå större värde utifrån ett 
säkerhetsperspektiv bör det successivt införas krav på att kortet ska användas vid inloggning i 
datorerna. Under 2016 producerades 1203 legitimationer. Målsättningen var 2000 kort.  
 
 

10.2 FRAMTID 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planering för 
höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos länsstyrelser och vissa centrala myndigheter. 
Statens förväntningar och krav på kommunernas förberedelser har redan ökat men kommer att 
konkretiseras och öka kraftigt åren framöver. Arbetet med informationssäkerhet behöver utökas, 
dels med koppling mot hantering och delning av hemliga handlingar men även då frågorna kring 
information och IT alltmer har bärighet i samhället. 
 
I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är polisen en mycket viktig part. Även 
om inrättande av kommunpolis underlättade samarbetet är det tydligt att polisen idag saknar 
resurser för att svara upp mot alla de ambitioner som finns. Tillgången på polisiära resurser, samt 
utvecklingen kring brott och social oro kommer att vara avgörande framöver. Kommunen 
behöver organisera sig för att möta upp inför ökande problem och ett allt hårdare samhällsklimat.  
  
En utmaning framöver är byggandet av nytt stadshus där det är viktigt att hitta rätt nivåer för 
säkerheten inför framtidens krav. Samtidigt måste det harmoniera mot krav på tillgänglighet och 
funktionalitet. 
 
 
 
  



Årsrapport 2016 KS   50 (60) 

11. Uppleva och göra 
 
 

Övergripande mål 

 Växjös profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika 
typer av motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god 
geografisk spridning. 

 Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd 
och spetskultur. 

 Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för 
friskvård, rekreation och ett brett kulturutbud. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller 
andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 

 Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka. 
 Kommunstyrelsen ska främja folkhälsan genom implementering av den 

länsgemensamma folkhälsopolicyn i enlighet med de prioriterade 
målområdena; Barn- och ungas uppväxtvillkor samt Tobak, alkohol, 
narkotika, dopning och spel. Växjö kommun ska följa den länsgemensamma 
folkhälsopolicyn med målet god och jämlik hälsa för alla. 

 

11.1 MÅLUPPFÖLJNING 
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning

Utbudet av evenemang och antalet 
besökare ska öka. 

 

2016: 90 evenemang 
2015: 72 evenemang 

   

Analys och kommentar: 

Under 2016 har kommunstyrelsen varit delaktig i, marknadsfört eller gett stöd till 90 evenemang. 
Detta jämfört med 72 stycken evenemang år 2015. Utbudet och antalet besökare ökar, mycket 
tack vare att Växjö & Co strukturerat kan bearbeta marknaden, involvera fler aktörer i 
Växjöregionen samt fungera som en professionell mottagare. Målet är uppfyllt. 
 
Ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur är en viktig 
marknadsföringskanal för kommunen. Växjö kommun skapar ett besöksmål som bidrar till 
tillväxt, nya jobb och som berikar livskvaliteten för kommunens invånare. Under 2016 har det 
arrangerats ett stort antal evenemang i kommunen och många stora evenemang är inbokade 
under 2017. Växjö har blivit en attraktiv destination för evenemangs- och mötesarrangörer. 
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Under året har det genomförts en kartläggning över alla evenemang i Växjö kommun och en 
evenemangsstyrgrupp är tillsatt. Syftet är att få en bättre helhetsbild över alla evenemang som 
anordnas samt att arbeta och planera mer tillsammans i koncernen för att hushålla med våra 
resurser på bästa sätt.  

Turistmagasinet som presenterar det breda utbud av aktiviteter och evenemang har kommit ut 
med tre nummer under året. Upplagan låg på 80 000 exemplar, varav ca 65 000 ex distribuerades 
till Blekinge och höglandet samt övriga kommuner i Kronobergs län.  

Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning 

Kommunstyrelsen ska främja 
folkhälsan genom implementering av 
den länsgemensamma 
folkhälsopolicyn i enlighet med de 
prioriterade målområdena; Barn- och 
ungas uppväxtvillkor samt Tobak, 
alkohol, narkotika, dopning och spel. 
Växjö kommun ska följa den 
länsgemensamma folkhälsopolicyn 
med målet god och jämlik hälsa för 
alla.  

En reviderad Folkhälsopolicy 
antogs i fullmäktige den 20 
december 2016. Utifrån den 
kommer det att tas fram en 
koncerngemensam 
handlingsplan.  

 

Nyckeltal finns ej. 

 

Analys och kommentar: 
I Växjö kommun uppger en ökande andel av befolkningen att de upplever god eller mycket god 
hälsa. Den beräknade medellivslängden ökar. Andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva och 
har goda matvanor är hög. Men hälsan är inte jämt fördelad. Det finns skillnader i befolkningens 
levnadsvillkor och hälsa mellan olika befolkningsgrupper; mellan barn och äldre, mellan män 
och kvinnor, mellan befolkningen i olika bostadsorter och mellan olika socioekonomiska 
grupper. Att en ökande andel av befolkningen har högskoleutbildning kan vara en viktig faktor 
till att en växande andel av befolkningen har bra hälsa. Insatser för att minskad arbetslöshet är 
viktig för folkhälsan. Arbetslöshet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan, även barn till 
arbetslösa föräldrar drabbas av ohälsa i högre grad än andra barn.  
 

11.2 FRAMTID 
År 2017 förväntas bli ett rekordår när det gäller antalet större evenemang och konferenser 
exempelvis Melodifestivalen, flera stora konserter, U19-VM i innebandy, internationell 
Vävmässa, ett antal SM tävlingar och mycket annat. Genom väl avvägda satsningar, där Växjö & 
Co är en viktig koordinator och säljfunktion kan den positiva spiralen fortsätta. Arenastaden är 
unik i sitt slag i Skandinavien och har ännu inte nått sin fulla potential. Tre nya starka 
destinationsmål i regionen – Destination Kosta, Destination Åsnen och IKEAs museisatsning – 
ger unika komplements- och utvecklingsmöjligheter för Växjö.  
 
Simpleranalysen visar att besöksnäringen som enskild bransch har den näst starkaste tillväxten i 
Växjö kommun. Mellan 2010–2015 har antalet nettoarbetstillfällen på helårsbasis ökat med 47 % 
vilket innebär 392 nya arbetstillfällen. Växjö kommuns strategiska arbete genom profileringen 
av evenemang, konferenser, småskalig matproduktion och gastronomi ger goda möjligheter till 
fortsatt stark tillväxt. 
 
Växjö city är stadens ”uterum” och blir en allt starkare arena för upplevelser i dess olika 
dimensioner, dock behöver samverkan mellan aktörerna i city stärkas. 
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12. Verksamhetsuppföljning 
Den 1 februari lämnade Sverigeförhandlingen sitt besked om att gå vidare med en västlig 
sträckning av höghastighetsbanan genom Småland. Nätverket Höghastighetsbanan, där Växjö är 
samordnare, har därefter fokuserat på information till och dialog med beslutsfattare i riksdag, 
regering och inom Trafikverket. I december fattade riksdagen beslut om en ny 
infrastrukturproposition. Riksdagen frångår i den till viss del Sverigeförhandlingens beslut och 
fokuserar på en etappvis utbyggnad av en ny stambana men utan mål för färdigställandet. 
Infrastrukturpropositionen öppnar dörren för ett fortsatt arbete i Nätverket fram till sommaren 
2017 då innehållet i den nya nationella planen för infrastruktur presenteras av Trafikverket. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetssätt för bostadsförsörjningen har diskuterats och 
utvecklats, under första delen av 2017 ska det antas av kommunfullmäktige. Miljöprogrammets 
uppdrag om riktlinjer för skolor och förskolors utemiljöer har arbetats fram och kommer att 
förankras och godkännas under 2017. Många interna remisser främst kopplat till detaljplanering 
och förhandsbesked, där planeringskontoret bevakar det strategiska- och helhetsperspektivet, har 
hanterats. Utredningar om lämplig markanvändning, utifrån behov, läge och beskaffenhet, 
exempelvis Räppevallen, har utförts. 
 
Byggnationen av Vikaholm pågår och under året såldes 21 villatomter och ytterligare 18 
villatomter var ute till försäljning under december. Under året har även tre storkvarter 
markanvisats på Vikaholm. På Bredvik har utbyggnad av gator, vatten och avlopp utförts och 
tunnel under väg 23 har byggts. Byggnationen av Pär Lagerkvists skola färdigställs under 2017. 
Utbyggnaden av vatten och avlopp samt allmän platsmark färdigställdes för Hovshaga centrum 
och en markanvisningstävling har genomförts. Markanvisningar har även gjorts på bl.a. 
Torparängen. Detaljplanen för Torparängen antogs av byggnadsnämnden under december 2015 
men överklagades och var vid årsskiftet hos mark- och miljööverdomstolen för avgörande. 
 
Detaljplanen för Bäckaslöv har varit ute på samråd. Området kommer att innehålla ca 1200 
bostäder, verksamheter samt ändamålslokaler. Även detaljplanen för Telestadshöjden har varit 
på samråd och planläggning av Hagaviksområdet har påbörjats. På Limnologen Syd har gator 
och VA byggts ut för att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. I Arenastaden 
påbörjades byggnation av två stora byggnader, Fortnox nya kontorsbyggnad samt ICON Växjö 
som innehåller bostäder, hotell, gymnasieskola och kontor. Vidare färdigställdes ytterligare 140 
parkeringsplatser.  
 
Exploateringen av Södra Stationsområdet pågår för fullt och nästan 500 bostäder är under 
produktion eller uppstart och World Trade Center har invigts. På norra sidan har detaljplan 
antagits av byggnadsnämnden men har överklagats. En arkitekttävling pågår för nytt stads- och 
stationshus vilken ska vara avgjord under januari 2017. 
 
Lokalförsörjningsgruppen har tagit fram ett lokalförsörjningsprogram som sträcker sig fram till 
2025 för att ha framförhållning i arbetet med att möta upp det behov av ändamålslokaler som en 
växande kommun kräver. 
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Bilaga 1: Intern kontroll 
 
Nämndens arbete med intern kontroll 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje år ska en särskild plan fastställas för uppföljning av den interna 
kontrollen och utvärderingen ska rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämnders och styrelsers uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar görs besluta 
om sådana. Även kommuners revisorer gör granskningar inom ramen för intern kontroll.  
 
En översyn av rutiner för intern kontroll har påbörjats, där processen för hur arbetet med intern 
kontroll framåtriktat ska se ut. Syftet är att få en bättre helhetsbild av den interna kontrollen i 
kommunkoncernen (uppsiktsplikten), förbättra uppföljning, analys och utvärdering samt få en 
tydligare process. 
 
Under året 2016 har det interna kontrollarbetet förstärkts genom att införa egna riskanalyser på 
varje stödprocess inom kommunledningsförvaltningen. Arbetet ger bättre transparens och 
styrning. Eventuella behov av insatser synliggörs tidigare och kontorschefer blir mer involverade 
i det interna kontrollarbetet. Arbetet kommer fortsatt vidareutvecklas under kommande år och 
uppföljningen förstärkas.  
 
 
Områden för åtgärder 2016 
Kontrollområde Resultat Förslag till åtgärder 
Personal – Ledighet, enskild 
angelägenhet 
 
 

Utvärdering hur många av 
kommunens anställda tar ut 
3 dagar eller fler som 
enskild angelägenhet 
 
 

Kontrollen visar att riktlinjerna 
följs utom i några få 
undantagsfall. Samtal har skett 
med berörda chefer och 
uppmärksammat dem på 
felaktigheterna. Förslag är att 
chef går igenom riktlinjerna 
vid t.ex. en arbetsplatsträff för 
att undvika svåra 
ställningstagande när beslut 
ska fattas i frågan. 

Trygghet och säkerhet Kontroll om alla tagit del av 
instruktionen ”medarbetare 
och förtroendevalda inom 
informationssäkerhet” 
 
Kontroll om utbildning 
genomförts inom 
informationssäkerhet 
 
Kommunens personal har 
olika behov kring kunskap 
inom informationssäkerhet 
och olika nivå på 

Utbildningsmaterialet skulle 
behöva anpassas och fördjupas 
för att passa fler och chefer 
skulle behöva mer kunskap för 
att på ett bra sätt kunna utbilda 
vidare i sina grupper. 
Chefsansvaret, det vill säga att 
uppmana de anställda att ta del 
av instruktioner och utbildning 
samt säkerställa att så skett, 
behöver också förtydligas. 
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baskunskap. För en del kan 
utbildningsmaterial och 
instruktioner vara för basala 
medan de för andra är 
alltför omfattande. 
Utbildning har hanterats på 
olika sätt på avdelningarna. 
Internkontrollen har varit en 
påminnelse. 

I checklistor för 
nyanställningar inom KLF 
ligger det numera med att den 
anställde ska ta del av 
informationsblad och 
instruktion inom 
informationssäkerhet.  
 
 

Ekonomiska transaktioner I granskning av ekonomiska 
transaktioner ingår för 
närvarande sju olika 
delmoment/processer som 
valts ut av ekonomikontoret 
enligt en särskild bilaga. 
Samtliga utvalda 
ekonomiska processer 
granskas inom 
förvaltningen.    

Rutinerna för utvalda 
ekonomiska transaktioner 
fungerar tillfredsställande. 
Ekonomikontoret har ett 
övergripande ansvar för några 
av kontrollmomenten och 
granskar hela kommunen. 
Dokumentation av 
granskningarna sparas centralt.  
I samband med byte av 
ekonomisystem har ny 
genomgång av de ekonomiska 
processerna genomförts. 
Rutinen för attest har 
förändrats i och med 
möjligheten till elektronisk 
attest i systemet. Förändringen 
innebär förbättring av 
behörighetsattest som hanteras 
med automatik. 
 
Avstämning och stickprov 
kommer även fortsättningsvis 
att genomföras och granskning 
av ekonomiska transaktioner 
pågår kontinuerligt. 

Stödprocesser inom 
kommunledningsförvaltningen 

Respektive stödprocess 
inom förvaltningen 
genomför riskanalys på sin 
verksamhet och tar fram 
handlingsplan för 
eventuella identifierade 
risker. 

Under året 2016 har det interna 
kontrollarbetet förstärkts 
genom att införa egna 
riskanalyser på varje 
stödprocess inom 
kommunledningsförvaltningen. 
Arbetet ger bättre transparens 
och styrning. Eventuella behov 
av insatser synliggörs tidigare 
och kontorschefer blir mer 
involverade i det interna 
kontrollarbetet. Arbetet 
kommer fortsatt 
vidareutvecklas under 
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kommande år och 
uppföljningen förstärkas.  
 
Inom varje stödprocess 
planeras åtgärder för 
identifierade risker. Utbildning 
och fastställande av rutiner är 
några av åtgärderna. Inom en 
stödprocess har två 
kontrollområden lyfts vidare 
till den övergripande 
kontrollplanen. Inom IT 
kvarstår en av deras 
identifierade risker men där 
pågår ett omfattande arbete 
som bedöms vara klart Q1 
2017. Kontoren och enheterna 
har tagit fram egna 
handlingsplaner och åtgärder 
för sina identifierade 
riskområde.  

 
 
Samlad bedömning 
De övergripande kontrollområdena enligt den interna kontrollplanen 2016 har granskats. En 
samlad bedömning av intern kontroll genomförd under året är att rutinerna fungerar bra. 
Utbildningsmaterial inom informationssäkerhet behöver anpassas och fördjupas. Dessutom 
behöver chefsansvaret förtydligas inom vissa områden. Åtgärder har vidtagits vid behov. 
 
Inom förvaltningen har den interna kontrollen förstärkts genom att varje stödprocess upprättar 
särskilda handlingsplaner inom sina verksamhetsområdet. Arbetet ger bättre transparens och 
styrning. Eventuella behov av insatser synliggörs tidigare och kontorschefer blir mer involverade 
i det interna kontrollarbetet. Varje kontor inom förvaltningen ansvarar för sina egna 
handlingsplaner och att åtgärder sätts in vid identifierade risker. Arbetet kommer vidareutvecklas 
och fortsätta under nästkommande år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2016 KS   56 (60) 

 

Bilaga 2: Hyres- leasingavtal 
 
OPERATIONELL LEASING - HYRESAVTAL BOKSLUT 2016

NÄMND: Kommunstyrelsen

HYRESAVTAL - BOLAG AVTAL INOM 1 ÅR INOM 5 ÅR EFTER 5 ÅR
LOKAL GILTIGT ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018-2022 ÅR 2023-

TOM BELOPP (tkr) BELOPP (tkr) BELOPP (tkr) BELOPP (tkr)
4134.01.L03-04 Vöfab 2018-12-31 31 31 31
Fagrabäcksväg 7
 "teknikutrymme"
4221.01.L104-06 Vöfab 2018-12-31 8 955 8 910 8 910
Huvudkontraktet
kv Ansgarius
4221.01.L004-05 Vöfab 2018-12-31 40 40 40
förråd
kv Ansgarius
4221.01.L015-03 Vöfab 2018-12-31 5 5 5
förråd 315 A
4221.01.L012-02 Vöfab 2018-12-31 1 1 1
förråd 303 IT
4008.01.L02-03 Vöfab 2017-12-31 867 867 4 335
Vallhagen
förskottering
1138-001 Växjö- 2017-05-31 410 410
Tuvanäsväg 10 bostäder
Café Tuvan
Teleborgs slott Videum 2020-06-30 500 500 1 250
4011.01.L01-01 Vöfab 2029-12-31 3 482 3 482 17 410 24 374
Pinnmon
4013.01.L01-01 Vöfab 2035-12-31 1 536 1 536 7 680 19 968
Utvandrarnas Hus
6703.06.L05-03 Vöfab 2020-03-31 500 500 1 125
Värendsvallen 
4012.01.L06-01 Vöfab 2039-12-31 2 511 2 511 12 555 42 687
Smålands Museum
Rättaren 8 LTB 2017-09-30 296 296 1 480

förvaltning AB
4014.01.L01-02 Vöfab 2036-12-31 3 206 3 206 16 030 44 884
Kronhjorten
266-502 Vidingehem 2017-12-31 208 208 1 040
Öhrs skola

SUMMA 22 548 22 503 71 892 131 913
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Bilaga 3: Inventarieförteckning 
Enligt anvisningarna ska det finnas inventarieförteckning på varje kontor/enhet. En förteckning 
av kommunstyrelsens inventarier sammanställs sedan hösten 2016 och är i stort sett komplett. 
 

Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF 
Beslut 
 

Beskrivning Vidtagen åtgärd 

§ 5/2016 Uppdrag att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat 
våld. 

Pågår. Ev ska NAV ta över 
handläggningen av ärendet. 
Uppdraget ska dock 
återrapporteras till KS. 

§ 8/2016 Uppdrag att ta fram ytterligare ett 
träbyggnadsområde under 2016 i samband med 
att revideringen av träbyggnadsstrategin sker. 

Pågår. 

§ 59/2016 Uppdrag att strukturera och starta projektet Växjö 
2050. 

Pågår. 

§ 89/2016 Uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
och beredningar skapa en Växjömodell som på ett 
strukturerat sätt arbetar med 
kompetensförsörjning till skolans olika yrken. 

Pågår. 

§ 99/2016  Uppdrag att öka insatsen för att marknadsföra de 
aktuella markområdena. Sådana insatser kan 
också omfatta försäljning genom 
anbudsförfarande. (Ändring av pris för 
bostadsmark utanför Växjö tätort) 

Pågår. 

§ 122/2016 Uppdrag till KS samverkansråd att ta fram en 
modell för att årligen uppmärksamma personer 
inom daglig verksamhet som arbetat i 25 år. 

Samverkansrådet har i samråd 
med omsorgsnämnden kommit 
överens om en modell. Denna 
ska godkännas av 
omsorgsnämnden. 

§ 149/2016 - Uppdrag att undersöka hur erfarenheterna 
ser ut bland kommuner som infört e-
petitioner 

- Uppdrag till samtliga nämnder att införa 
allmänhetens frågestund 

- Uppdrag att utreda hur direktmötena kan 
nå en bredare målgrupp och erbjuda mer 
deltagande och dialog exempelvis genom 
att permanenta och utveckla mindre 
samtal kring olika frågor under fikat. 

- Uppdrag att utreda hur digitala hjälpmedel 
kan användas för att stärka 
medborgardialogen 

Pågår, redovisas i februari 
2017. 
 
Slutfört. 
 
Pågår. 
 
 
 
Pågår, redovisas februari 2017. 

§ 236/2016 Uppdrag att (tillsammans med BN) inventera 
möjlig mark att bygga på, att mark köps in om 
nödvändigt, att det finns tomter och detaljplaner 
för byggande av såväl villor som hyresrätter och 
även trygghetsboenden. 

Pågår. 
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§ 245/2016 - Uppdrag att i samarbete med 
lokalförsörjningsgruppen och Vöfab 
genomföra byggnation beträffande om – 
och tillbyggnad av kök på Älgvägen för 
en investeringsutgift på 16 mkr och en 
tillkommande hyra på ca 1,6 mkr/år, 
baserad på anbud. 

- Uppdrag att i samarbete med Vöfab 
installera ett reservelkraftverk på 
Älgvägen för att säkerställa att produktion 
av 2000 portioner mat dagligen, till en 
investeringsutgift på 3 mkr och en hyra på 
120 tkr/år, baserad på anbud. 

Pågår.  
Ombyggnaden påbörjades 
hösten 2016 och pågår för fullt. 
Arbetena utförs i 5 etapper 
eftersom köket är i full drift 
under hela 
ombyggnadsperioden. 
Tidplanen anges att 
byggnationen ska vara klar 
efter sommaren 2017. 

§ 246/2016 Uppdrag att verkställa utträde ur Sydarkivera i 
enlighet med förbundsordning eller på annat sätt i 
överenskommelse med kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Förhandlingar om utträde 
pågår med Sydarkivera. 

§ 286/2016 Uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att Växjö 
kommun ska få ta del av utvärdering av projektet 
rörande ”en kommun fri från våld”. 

Pågår. 

§ 322/2016 Uppdrar att i samverkan med utbildningsnämnden 
utreda möjligheten för Växjö kommun att starta 
ett pilotprojekt med syfte att öka måluppfyllelsen 
genom ökad motion och rörelse i skola. 

Pågår.  

§ 326/2016 Uppdrag att ta fram förslag för att kunna 
genomföra ”Helsingborgsmodellen” gällande 
anvisning av mark till privata byggherrar för 
byggnation av skolor och förskolor. 

Pågår. 

2015   
§230/2015 Uppdrag att fastställa riktlinjer för representation 

i kommunens samverkansråd med 
handikapporganisationerna, organisation för 
direktmöte på temat tillgänglighet och 
tillgänglighetslinjen samt uppdrag om 
uppföljning av organisationsförändringen 

Utvärdering av 
organisationsförändringen 
kvarstår. Ska redovisas senast 
augusti 2017 till 
kommunfullmäktige. 

§ 107/2015 Uppdrag om styrdokument för krisberedskap 
samt krishanteringsplaner på nämnds- och 
styrelsenivå. 

Kommunstyrelsen har gjort sin 
del, och uppföljning ska ske 
med nämnder och styrelser i 
början av 2017. 

 
 

Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen  
Bolag: Växjö fastighetsförvaltning AB Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald hyra 10 253  
Bolag: Videum AB Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald hyra 250  
Bolag: Wexnet AB Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald kostnad 2 024  
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Konto: Upplupen kostnad  250 
Bolag: Smaland airport Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald bidrag 4 200  
Bolag: Växjöbostäder AB Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald hyra 166  
Bolag: Vidingehem Fordran Skuld 
Konto: Förutbetald hyra 2 033  
Bolag: Kulturparken Småland Fordran Skuld 
Konto: Upplupen kostnad  325 
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                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

KS totalt Bokslut Budget Bokslut Budget

2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

Politisk verksamhet -440 10 705 12 460 586 11 874 -1 169 11 905

Externa utgifter/bidrag 3 191 27 986 31 084 3 425 27 659 327 27 986

Kommunledningsförvaltning 3 482 195 681 339 302 156 814 182 488 13 193 214 801

Måltidsorganisationen -9 246 118 317 216 594 76 409 140 185 -21 868 158 317

Statsbidrag flyktingmottagande KS 0 2 000 -2 000 2 000

Statsbidrag flyktingmottande Integrations- och mångfaldsberedning 24 3 000 -2 976 2 976

Statsbidrag Byggbonus 2016 0 30 382 -30 382 30 382

Totalt -3 013 352 689 599 464 272 616 326 848 25 841 413 009

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Politisk verksamhet Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

10130 Kommunstyrelsen -531 10 529 11 250 586 10 664 -135 10 529

10131 Politiska samordnare 0 0 1 064 0 1 064 -1 064 1 200

10135 Brottsföreb./trygghetsråd 25 25 8 0 8 17 25

10136 KS samverkansråd 66 151 138 0 138 13 151

Summa -440 10 705 12 460 586 11 874 -1 169 11 905

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Externa utgifter & bidrag Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

16200 Medlemsbidrag SKL mfl -68 1 951 2 209 184 2 025 -74 1 951

30031 Samlingslokaler 124 3 423 3 339 0 3 339 84 3 423

35130 Växjö teater AB 1 900 0 0 0 0 0 0

83000 Flygplats 0 4 200 4 200 0 4 200 0 4 200

83200 Kollektivtrafik 139 0 532 443 89 -89 0

83210 Särskild kollektivtrafik 1 096 18 412 20 804 2 798 18 006 406 18 412

Summa 3 191 27 986 31 084 3 425 27 659 327 27 986

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Förvaltningsledning Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

20421 HPC -1 242 500 500 0 500 0 500

24910 Stadsförnyelse, klimatåtgärder 1 131 3 000 2 857 0 2 857 143 3 000

31000 Externa bidrag -383 3 851 3 417 470 2 947 904 4 151

31000 Smålands museum 49 2 511 2 442 0 2 442 69 2 511

31000 Utvandrarnas hus 882 1 536 1 536 0 1 536 0 1 536

31300 Arenastaden -1 994 29 506 29 010 0 29 010 496 29 506

71200 Strategi och ledning 2 410 10 772 7 125 139 6 986 3 786 9 179

71200 Resurstillskott -2 10 000 9 619 0 9 619 381 13 400

71200 Demografi 0 0 0 0 16 000

72300 Bredband 565 600 0 0 0 600 600

72300 e-arkiv 1 335 2 400 2 341 0 2 341 59 2 400

73100 Lokalanpassning 861 6 158 6 686 1 127 5 559 599 5 858

Summa 3 612 70 834 65 533 1 736 63 797 7 037 88 641

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Utvecklingsenheten Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71220 Utvecklingsenhet 309 3 608 2 915 268 2 647 961 3 498

Summa 309 3 608 2 915 268 2 647 961 3 498

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Juridisk enhet Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71230 Juridisk funktion 205 1 625 2 896 1 670 1 226 399 1 565

Summa 205 1 625 2 896 1 670 1 226 399 1 565

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Hållbarhetsgruppen Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

20140 Hållbarhetsgruppen -88 3 884 5 267 1 254 4 013 -129 4 149

20144 Internationell samordnare 109 168 788 653 135 33 168

20150 Energirådgivare -217 0 474 474 0 0 0

20160 Folkhälsa 113 708 649 0 649 59 708

50441 Mångfaldspris 0 45 0 0 0 45 45

18117 Internationella projekt 37 0 1 080 1 100 -20 20 0

Summa -46 4 805 8 258 3 481 4 777 28 5 070

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Säkerhetsfunktion Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

27810 Trygghet/säkerhet 297 1 229 3 512 2 659 853 376 1 169

72200 Kommunförsäkring mm 163 480 5 919 5 740 179 301 480

Summa 460 1 709 9 431 8 399 1 032 677 1 649

Bokslut 2016

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Planeringskontor Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

20120 Gemensam planeringsvht -1 581 4 561 6 015 455 5 560 -999 4 501

20410 Mark- och exploatering 12 -8 241 8 307 16 554 -8 247 6 -8 241

73600 Lokalförsörjningsgrupp 428 3 464 3 374 100 3 274 190 3 389

Summa -1 141 -216 17 696 17 109 587 -803 -351

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Ekonomikontor Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71110 Ekonomiadm 2 206 9 170 11 170 1 369 9 801 -631 9 110

71130 Ekonomisystem -2 275 0 2 239 2 395 -156 156 0

Summa -69 9 170 13 409 3 764 9 645 -475 9 110

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Kommunkansli Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

14100 Kommunkansli 638 4 968 5 011 341 4 670 298 5 508

15100 Kansli överförmyndarverksamhet -105 1 876 3 394 1 927 1 467 409 1 876

71240 Kommunarkiv -150 4 978 5 845 653 5 192 -214 4 978

Summa 383 11 822 14 250 2 921 11 329 493 12 362

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Personalkontor Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71310 Personaladministration -331 6 088 6 483 570 5 913 175 5 928

71311 Löneadministration -546 12 488 13 396 254 13 142 -654 12 488

71313 Tjänstelegitimation 0 1 898 1 863 472 1 391 507 1 898

71320 Företagshälsovård/dakapo -78 36 518 528 -10 46 36

71321 Kommunhälsan -438 6 796 8 102 1 076 7 026 -230 6 746

7134* Chefsprg, trainee, introduktion, arbmiljö 650 680 1 256 1 013 243 437 680

71352 Fackliga företrädare 319 3 283 3 380 12 3 368 -85 3 283

71360 Rekryteringscenter 242 1 196 728 0 728 468 1 196

61020 Enskilt utvecklingsprogram 657 1 999 2 255 0 2 255 -256 1 999

Summa 475 34 464 37 981 3 925 34 056 408 34 254

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Näringslivskontor Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

22100 Näringslivsservice -255 6 926 7 342 28 7 314 -388 6 791

22100 Evenemangsbidrag, samarbetsavtal -550 917 1 979 400 1 579 -662 917

22100 Nyhetsbrev, marknadsföring evenemang -322 600 821 0 821 -221 600

22100 Nätverksträffar,  kompentsförsörjning 79 200 89 0 89 111 200

22100 Frukostträffar 63 200 154 0 154 46 200

22300 Landsbygdssamordning, byapeng, hemsändnbidr -255 2 069 2 293 135 2 158 -89 2 069

23000 Turistbyrå 0 2 100 2 255 0 2 255 -155 2 100

23000 Arenastadsutveckling 0 1 003 800 0 800 203 1 003

23000 Samarbetsavtal Växjö & CO -3 901 901 0 901 0 901

61010 Företagshotell 363 1 500 1 494 0 1 494 6 1 500

Summa -880 16 416 18 128 563 17 565 -1 149 16 281

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Kommunikationsenhet Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71500 Allmän information 307 5 931 7 410 2 123 5 287 644 7 671

73220 Tryckeri 334 1 008 1 519 997 522 486 1 008

Summa 641 6 939 8 929 3 120 5 809 1 130 8 679

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Kontaktcenter Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

73210 Vaktmästeri -576 3 236 4 196 1 130 3 066 170 3 236

73300 Kontaktcenter -684 8 303 9 113 1 865 7 248 1 055 8 278

Summa -1 260 11 539 13 309 2 995 10 314 1 225 11 514

Bokslut 2016

Bokslut 2016

Bokslut 2016



                                                       Bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Upphandlingsenhet Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71610 Upphandling 98 1 217 6 864 7 105 -241 1 458 1 132

Summa 98 1 217 6 864 7 105 -241 1 458 1 132

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- IT-enhet Bokslut Budget Bokslut Budget

samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

72310 Ledning och utveckling -1 997 -22 456 69 950 95 494 -25 544 3 088 -22 808

72320 Servicedesk 114 6 355 6 745 170 6 575 -220 6 355

72330 Kund och ekonomi -4 5 959 5 657 2 5 655 304 5 959

72340 Operations 448 4 995 5 201 0 5 201 -206 4 995

72343 Nät/kommunikation 1 052 10 999 16 601 3 990 12 611 -1 612 10 999

72350 Service management 632 6 493 6 336 90 6 246 247 6 493

72360 Arkitekt och projekt 975 6 393 6 026 2 6 024 369 6 393

72370 Eförvaltning -525 3 011 3 187 10 3 177 -166 3 011

Summa 695 21 749 119 703 99 758 19 945 1 804 21 397

KOMMUNSTYRELSENS BOKSLUT 2016 PER KONTOR/ENHET OCH VERKSAMHET.  

Verk- Måltidsorganisationen Bokslut Budget Bokslut Budget
samhet 2015 2016 Kostnad Intäkt Netto 2016 2017

71150 Måltidsorganisationen -4 246 133 317 216 594 73 409 143 185 -9 868 158 317

Effektivieringskrav -5 000 -15 000 0 -15 000

Statsbidrag flyktingmottagande 3 000 -3 000 3 000
Summa -9 246 118 317 216 594 76 409 140 185 -21 868 158 317

Bokslut 2016

Bokslut 2016

Bokslut 2016


