Växjö kommuns budget 2017
med verksamhetsplan för
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En grön budget för
kunskap, trygghet
och tillväxt
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Har du frågor?
Välkommen att kontakta något av kommunalråden:
◗ Bo Frank (M), tel. 0470-413 90
◗ Anna Tenje (M), tel. 0470-433 84
◗ Per Schöldberg (C), tel. 0470-413 91
◗ Åsa Karlsson Björkmarker (S), tel. 0470-416 22
◗ Malin Lauber (S), tel. 0470-433 81
När det gäller kompletterande frågor om Växjö kommuns ekonomi är du välkommen att kontakta
Växjö kommuns kontaktcenter på tel. 0470-410 00 eller e-post: info@vaxjo.se. Du kan också skicka din
fråga som ett meddelande på vår Facebooksida: www.facebook.com/vaxjokommun.
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Budgeten styr kommunens utveckling
Kommunfullmäktiges budget är Växjö
kommuns främsta styrdokument och ska
leda utvecklingen av kommunen. Budgetens
roll är att ange de ekonomiska ramarna och
kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar
och prioriteringar.
Budgeten vänder sig i första hand till Växjö
kommuns nämnder och styrelser. Det innebär att de inriktningar och mål som finns i
denna budget ska efterlevas, konkretiseras
och omsättas i praktik av nämnderna och
styrelserna. Den riktar sig även till medborgare och medarbetare i Växjö kommun som
viktig information om vad som beslutas och
som ska genomföras.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål beskriver det verksamheten ska uppnå. Verksamhetsmålen kan vara
resultatmål som beskriver vad verksamheten
ska prestera, effektivitetsmål som beskriver
kostnad, kvalitet och medborgar- kundtillfredsställelsemål som beskriver hur nöjda
medborgarna är med den kommunala
servicen och tjänsterna.

Kommunfullmäktige beslutar om vision,
inriktningsmål, verksamhetsmål och mål för
god ekonomisk hushållning samt prioriteringar.

Mål för god ekonomisk hushållning
Vissa av verksamhetsmålen är även mål för
god ekonomisk hushållning som redovisas
i bilaga. Dessa mål är särskilt viktiga för att
Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling
och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt
som socialt och miljömässigt. Sammantaget
skapar dessa mål förutsättningen för en god
utveckling av Växjö kommun.

Inriktningsmål
Inriktningsmål anger riktning och är ett
uttryck för den politiska viljan för kommunen.

Prioriteringar
Prioriteringar är områden som kommunfullmäktige anser särskilt betydelsefulla
utan att sätta upp något mål. En sådan
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prioritering kan ha karaktären av aktiviteter,
insatser, direktiv, metoder eller liknande.
De ska utföras av berörda nämnder och
styrelser.
Uppföljning av mål
Avstämningen av verksamhetsmålen för
god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen efter årets slut. De finansiella målen
för god ekonomisk hushållning stäms även
av i delårsbokslutet efter åtta månader.
Kriterier för bedömning av måluppfyllelse
redovisas i bilaga.
Definition
Med Växjö kommun menas Växjö kommunkoncerns alla förvaltningar och bolag.

Växjö kommuns utgångspunkter

Den största satsningen i historien ger bättre service
till en växande befolkning
Växjö kommun har utvecklats starkt de
senaste åren. Befolkningen har ökat och
ekonomin har förstärkts. Skatteintäkterna
har ökat med 368 miljoner kronor 20112015. Därmed har investeringar i välfärden
ökat under mandatperioden. 2017 görs
den största satsningen i Växjö kommuns
historia när det gäller utökning av budgeten, detta för att ge en bättre service till en
växande befolkning.
För att få fler att flytta till Växjö och fler
investerare att överväga Växjö som etableringsort måste vi positionera Växjö. Vi
måste kommunicera Växjös unika kvaliteter
som bidrar till att vi är och strävar efter att
vara Europas grönaste stad. I Växjö blir
man växjöbo från dag ett, i Växjö vågar
vi, i Växjö växer människor och företag.
Tillsammans med företagare, kulturinstitutioner, civilsamhället och Växjöbor är vi alla
bärare av budskapet om Växjö.
Vi är en snabbt växande regionhuvudstad
och den rollen måste förstärkas. Detta
innebär en fortsatt utbyggnad av bredband,
cykelvägar, järnvägar, vägar. Detta skapar
förutsättningar för en utökad arbetsmarknadsregion.
Växjö växer och kommunen kan ha 90 000
invånare 2017. Vi skapar förutsättningar
för en dynamisk stad och för tillväxt i hela
kommunen. Växjö har ett ansvar för att vara
en stark regional aktör och drivkraft i södra
Sverige. Att företag växer, att nya kommer
till och att människor arbetar eller utbildar
sig är av avgörande betydelse för kommunens välstånd. Ett nytt stationsläge för
höghastighetsjärnvägen är en planeringsförutsättning till dess definitiva beslut i frågan
är fattade.
Kompetens och kommunikationer
Två frågor återkommer ständigt, företagens
tillgång till relevant kompetens och upplevelsen av fungerande kommunikationer
i form av flyg, tåg och vägnät. Växjö kommun ska vara en aktiv part för att möjliggöra att fler människor får den kompetens

företagen efterfrågar. Vi måste vara beredda
att pröva helt nya lösningar och modeller.
Vi fortsätter arbetet med att ta över statens
ansvar och resurser för arbetsmarknadspolitiken. Vi arbetar också för att fler statliga
myndigheter ska etableras i kommunen.
Växjö ska vara en välkomnande kommun
som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl
unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som
studenter från när och fjärran. Växjö ska
vara en kommun där medborgare trivs och
känner stolthet. En tillväxtregion med ett
snabbt växande, högt rankat universitet och
en stark entreprenörsanda som genomsyrar
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden
skapar förutsättningar för detta. Alla ska
ha möjlighet att utveckla sig och sin unika
kompetens för att nå sina drömmar i Växjö!
Vi utgår ifrån att alla Växjöbor står bakom
en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, på demokrati, humanism,
jämställdhet och mångfald. Växjö är en
öppen och inkluderande kommun där lika
värde, rättigheter och möjligheter för alla
människor är självklart. Det offentliga
samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. Vi ska tillsammans med alla växjöbor
göra Växjö till en kommun som står upp för
alla människors lika värde. Människor med
olika bakgrund bidrar till en mer dynamisk,
kreativ plats för tillväxt.
Skydd och trygghet
Samhällets grundidé är att erbjuda medborgarna trygghet och skydd. Undersökningar
visar dock att medborgarnas otrygghet ökar.
Att öka människors trygghet är inte bara en
uppgift för polis och räddningstjänst. Kommunen måste i alla delar av verksamheten
arbeta för att medborgarnas och medarbetarnas trygghet ska öka. Det handlar om
både den faktiska och upplevda tryggheten.
Kommunens anställda upplever
i allt större utsträckning att otryggheten
ökar. Det handlar främst om medarbetare
inom räddningstjänst, socialtjänst, hemtjänst och inom skolan. Utöver detta ökar

antalet hot och förtal på nätet. Kommunens
grundinställning är en nolltolerans mot hot
och våld.
Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker invånarnas
engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas
av effektivitet, servicekänsla och mångfald.
Kommunen säger ja till alternativa driftsformer: exempelvis intraprenader om det
kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet
och/eller lägre kostnader. Alla skatteändringar ska vägas mot behovet av stabila
finanser och en fullgod allmän finansierad
välfärd. Kommunalskatten ska ligga under
genomsnittet för Sveriges kommuner.
Vision 2050
Välkommen att vara med i Vision Växjö
2050. Kommunen påbörjar ett arbete med
att ta fram en målbild för det Växjö vi tillsammans vill skapa, där människor, företag
och organisationer kan växa, där var och
en kan förverkliga sina livsdrömmar. En
kommun som skapar attraktivitet, trygghet och de boendemiljöer som människor
efterfrågar. Vi bjuder in alla medborgare,
näringslivet, universitetet och föreningslivet
till dialog och samtal - tillsammans. Det är
så vi bygger Växjö och tar fram underlag för
nödvändiga politiska beslut. Vision Växjö
2050 kan ligga till grund för allt ifrån översiktsplanen som beskriver förutsättningar
för den fysiska planeringen, till programplaner för trafik, energi och byggande samt
som underlag för kommunens och partiernas visions- och budgetarbete. Kommunens
politiska ledning får avgöra om Vision
Växjö 2050 ska beslutas i fullmäktige eller
vara en fristående målbild där olika samhällsaktörer hämtar kraft och näring.
Här är det bra att bo och jobba
Växjö rankas 2016 som 19:e bästa kommun i Sverige att bo i Fokus undersökning
Här är det bäst att bo. Bland kommuner av
samma storlek, stadskommuner, är Växjö
åttonde bästa kommun. Detta visar att
Växjö kommun har mycket goda förutsätt-
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ningar och utsikter att fortsätta utvecklas
som en stark tillväxtkommun.
Företagen och deras anställda är sammantaget den klart största skattebetalaren och den
viktigaste motorn för tillväxt på kommunal
nivå. All kommunal verksamhet påverkas
av hur det går för företagen i kommunen.
Utan fler företagare, växande och nya
företag blir det mindre skatteintäkter och
en sämre kommunal service. Kommunen
måste ständigt föra en dialog med näringslivet om hur vi skapar optimala förutsättningar för jobb och företagande i Växjö. I
Växjö kommun är alla företag viktiga och
alla jobb behövs. Allt ifrån hamburgerrestauranger som ger ungdomar sina första
jobb, till verkstadsindustri, välfärdsföretag
och IT-företag. Trösklarna på arbetsmarknaden är högre idag på grund av effektivitets- och produktivitetskrav. Till detta har
det tillkommit större krav på utbildning i
nästan alla jobb inom offentlig sektor. Det
utestänger människor med kort utbildning. Kommunen och arbetsmarknadens
parter har ett ansvar för att sänka trösklarna
genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Kommunen måste samarbeta mer
med arbetsförmedlingen både organisatoriskt och fysiskt.
Fler bostäder behövs för att kunna möta
en fortsatt hög befolkningsökning. Målet
är 3 000 nya bostäder till och med 2018.
Det ska alltid finnas byggbar mark för olika
boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns. Fler tomter för villor och
radhus ska finnas för att möta efterfrågan i
hela kommunen. Kommunens detaljplaner
ska göra det möjligt att bygga en tredjedel
villor och radhus.

I utbildningsstaden Växjö ska förskolorna
och skolorna erbjuda utbildning i nationell
toppklass. Ett långsiktigt arbete för ökad
måluppfyllelse i skolan är av största vikt.
Blågröna Växjö utvecklar de satsningar som
gjorts i budget 2016 för att minska barngrupperna i förskolan. Ambitionen är att
ytterligare förstärka resurserna till förskolan. Samarbetet med Linnéuniversitetet ska
utvecklas vidare.
Växjö kommun har antagit en koncerngemensam värdegrund, som förenar oss alla i
kommunkoncernen. Växjö kommun inför
en ny koncernledning som kommer att
säkerställa de ledande processerna och att
koncernen arbetar mot samma mål. Detta
leder till att vi enklare kan se helheten och
hur förvaltningar och bolag tillsammans
kan nå och verkställa dessa mål. Att behålla
vår relativt låga sjukfrånvaro och vidta
tidiga åtgärder för att möta tendenser till
ökad korttidsfrånvaro ska ges hög prioritet.

stor kraft på att bevara och stärka befintliga
ekosystem och ekosystemtjänster. Nybyggnation ska vara energieffektiv och ske i
förnybara material, huvudsakligen trä.
I Europas grönaste stad är de gröna och blå
strukturerna kommunens största tillgångar.
Parker, naturområden och tätortsnära sjöar
bjuder på upplevelser, som är lätta att nå
till fots och på cykel. Kommunens sjöar
ska ha hög vattenkvalitet och vara badbara.
Luftkvaliteten ska vara bra och människor
ska ha möjlighet att leva utan att utsättas
för ohälsosamt buller.

Europas grönaste stad blir ännu
grönare
Vi ska fullgöra vår del av Sveriges klimatåtagande efter Parismötet COP21 och
fortsatt vara aktiva deltagare i regeringens
initiativ Fossilfritt Sverige. Våra största
utmaningar i klimatarbetet är transporterna
och därför är våra satsningar på cykel, gång
och kollektivtrafik mycket viktig i vårt
fortsatta arbete med Europas grönaste stad.
Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun
som även vidtar åtgärder för att minska
klimatpåverkan från vår konsumtion. Vi ska
bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder. Det avfall som ändå uppkommer
används som resurser i Växjös kretslopp.
Vid planering och byggnation lägger vi

Hållbar utveckling i Växjö kommuns verksamhet
Växjö ska vara en växande grön kommun
med en långsiktig hållbar utveckling. En
viktig förutsättning för detta är att alla
Växjö kommuns verksamheter ska bedrivas
effektivt och säkerställa en jämlik, hälsofrämjande service och liten miljöpåverkan,
för alla Växjöbor. Växjös arbete med hållbar
utveckling har även en tydlig koppling till
FN:s globala mål för hållbar utveckling –
Agenda 2030.
Växjö kommuns mål för ekonomi, miljö,
mångfald och folkhälsa utgör tillsammans
grund för att säkerställa att Växjö kommuns
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verksamheter är effektiva, jämlika, har liten
miljöpåverkan och främjar en god hälsa på
lika villkor. Målen nedan finns under målområdena demokrati och mångfald, miljö,
energi och trafik, uppleva och göra samt
ekonomi och effektivitet. Här tydliggörs
målens betydelse i all kommunal verksamhet, service och tjänster.
• 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 (miljöprogrammet)

• Växjö kommun ska säkerställa att alla får
ett bra bemötande, en rättssäker och
jämlik kommunal service (mångfaldsprogram).
• Folkhälsoperspektivet ska finnas med i
alla beslut som påverkar individens hälsa
såsom samhällsplanering, infrastruktur,
förskola och skola, hälso- och sjukvård
och socialtjänst mm (folkhälsopolicy).
• Kommunens nämnder och styrelser ska
bedriva verksamheten effektivt och
hushålla med mänskliga, ekologiska och
ekonomiska resurser.

Arbete och företag

Här växer både människor och företag
Service till företag, privata utförare, mark och lokaler till företag, arbetsmarknadsåtgärder,
arbetsmarknadsutbildning, SFI, regional utveckling och samverkan och internationellt
arbete
Styrande dokument
• Landsbygdsprogram
• Internationell strategi
• Policy och riktlinjer för samhällsentreprenörskap och
sociala företag
• Mål och strategi för utveckling av handeln i Växjö

Inriktningsmål
• Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och
hög sysselsättning.
• Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regionoch kunskapscentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och
arbeta för ökad samverkan i regionen.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen,
Videum, förvaltningen för arbete och
välfärd

Arbetslösheten bland unga ska minska

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd

Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara
minst 35 procent

Nämnden för arbete
och välfärd

Alla förvaltningar och bolag

Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90
procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.

Wexnet

Wexnet

Wexnet ska tillhandahålla ett fibernät utan oplanerade avbrott

Wexnet

Wexnet

Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer.

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, förvaltningen för arbete och välfärd, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen,
tekniska förvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Förvaltningen för arbete och välfärd,
Kultur och fritidsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen

Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt
bistånd ska öka

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd

SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd

Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd
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Prioriteringar
Växjö ska vara en välkomnande stad som
ger möjlighet för människor att förverkliga
sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga,
vuxna, pensionärer, nya svenskar som
studenter från Sverige och andra länder. En
tillväxtregion med ett snabbt växande, högt
rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet
och arbetsmarknaden skapar förutsättningar
för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla
sig och sin unika kompetens och nå sina
drömmar i Växjö. Växjö kommuns uppgift
är att skapa möjligheter för varje människa att komma till sin rätt. Därför är full
sysselsättning efter förmåga ett överordnat
mål. Växjölöftet är ett sådant exempel på
vår gemensamma satsning tillsammans
med Arbetsförmedlingen för full sysselsättning. När Växjös företag utvecklas och nya
företag startas stärks grunden för en hög
ambitionsnivå inom kommunens välfärd.
Tillväxt och sysselsättningsfrämjande arbete
behöver prioriteras i alla kommunens verksamheter genom bra service, effektiv myndighetsutövning och professionellt bemötande på företagarnas villkor. Växjösommar
ska integreras i Växjölöftet och förändras
med tydligare krav på motprestation i syfte
att få fler i arbete och utbildning.
Stödet till de som har det tufft ska förbättras och inriktas på egen försörjning.
Kraven på motprestation behöver fortsatt
förtydligas. Alla som får ekonomiskt bistånd och kan ska delta i sysselsättning eller
utbildning. Vi ska därför fortsätta utveckla
vårt arbete för att hjälpa fler in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att alla förvaltningar och bolag erbjuder praktikplatser för
personer som har försörjningsstöd.
Den senaste tidens flyktingmottagande
kommer utmana kommunens bidragssystem inom överskådlig tid. Arbetsförmedlingens etableringsfas är tvåårig, men
sex år efter etableringsfasen är bara hälften
i sysselsättning. För att utgiftsökningar i
försörjningsstödet inte ska pressa tillbaka
förebyggande insatser behöver arbetet med
minskade kostnader för ekonomiskt bistånd
fortsätta.
Här växer företag
Växjö kommun arbetar med företagsklimatet i hela kommunen. Växjö kommun ska
arbeta för att öka antalet kunskapsföretag
och stödja miljöer som utvecklar företagsidéer och entreprenörskap. Efter den analys
av Videum som presenterats får kommunstyrelsen i uppdrag att framlägga förslag
till utveckling av verksamheten och nya
ägardirektiv.
Företag och företagare skapar jobb. Insatser
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ska riktas mot små och medelstora företag.
Upphandlingar ska utformas så att mindre
företag kan vara leverantörer till kommunen. Kommunen ska fortsätta att utveckla
nätverk och näringslivsarenor, företagsbesök
och en väl fungerande lotsfunktion. Det ska
finnas god tillgång och bra service när det
gäller mark och lokaler. Utöver de insatser
för nyföretagare som görs idag behöver nya
former utvecklas och rikta sig till andra
målgrupper. Stöd ska ges till exempelvis
Step Two, där ambitionen är att ta fram
metoder och verktyg för ökad tillväxt för
företagare med utländsk bakgrund. Kommunens upphandlingsenhet ska samverka med näringslivet för att förenkla och
minska den administrativa bördan.
Utvecklingen av besöks-, restaurang- och
livsmedelsnäringen ska stödjas. Växjö har
en stor potential att utveckla matprofilen,
användningen av ekologiska livsmedel,
närproduktion av livsmedel och småskalig
matproduktion.
Visionen för området Ringsberg/Kristineberg är en stadsdel för kultur och
entreprenörskap. Här kan musik, teater,
mikrobryggerier, restauranger, arkitektkontor, affärs- och IT-utveckling skapa en
kreativ miljö för kulturskapare, företagare
och medborgare. Det fortsätta uppdraget är
både fysiskt och innehållsmässigt.
Växjö kommun ska vara en internationellt
attraktiv plats. En enkel sak är att skyltar
till besöksmål och universitetet ska vara på
svenska och engelska. Växjö kommun ska
delta i internationellt samarbete och stödja
internationalisering. Växjö kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens
och ökad tillväxt. Växjö kommun ska aktivt
söka stöd ur EU:s och andra internationella
fonder och program.
En förutsättning för utveckling av Växjö är
tillgången till digital kommunikation.
Wexnets roll är viktig för att garantera
kommunens invånare bredbandskommunikationer av högsta kvalitet, såväl på landsbygden som i staden. Vi satsar 12 miljoner
kronor i nytt ägartillskott till stadsnätet
Wexnet, i 2017 års budget. Pengarna ska gå
till att genomföra utbyggnation av stamnätet i hela kommunen. Förutsättningar
för förbättrad mobilkommunikation via så
kallade samhällsmaster ska prövas.
Landsbygdens potential när det gäller
tillväxt och utveckling är stor. Byggande i
strandnära läge kan vara ett sätt att gynna
landsbygdsutveckling och att utveckla turismen i dessa områden. Landsbygden runt
staden har unika möjligheter att stimu-

lera tillväxten av nya företag kopplade till
exempelvis turism, natur, matupplevelser,
skog och livsmedelsproduktion. Sockenråd,
samhällsföreningar, byalag är viktiga aktörer
och samarbetspartners för utvecklingen på
landsbygden.
Bra integration stärker både människor
och företag
Flyktingsituationen förpliktigar. Om Växjö
ska bli Sveriges bästa integrationskommun
behöver hela processen från mottagande
till egen försörjning förbättras. Ett mottagningscentrum mellan kommunen och
berörda myndigheter och aktörer kommer
underlätta mottagningen och motverka
passivisering tidigt under etableringen.
Landningsbanan fortsätter knytas nära
sysselsättning och vuxenutbildning för att
säkerställa fokus på egen försörjning från
första dagen i mottagandet.
Yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar
är av stor vikt för framtiden dels för att
fler elever ska kunna utvecklas och lyckas
men även för att våra företag i regionen
ska kunna växa och utvecklas och säkra
sin kompetensförsörjning. Under 2017
förstärks organisationen och lärlingsutbildningen byggs ut i nära samarbete med
näringslivet.
Den samlade vuxenutbildningen genomgår
ett utvecklingsarbete. Prioriterat är en vuxenutbildning med goda resultat, som kommer fler till del och fortsätter integreras i
arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen ska samarbeta med utbildningsförvaltningen för pedagogisk utveckling. Svenska
för invandrare ska uppnå goda resultat i ett
nationellt perspektiv. SFI-undervisning ska
utgå från individens utbildningsbakgrund
och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet
för att främja snabbare etablering på arbetsmarknaden. Växjö kommun ska arbeta för
förbättrade möjligheter att validera tidigare
kunskaper och utbildning.
Växjö kommun ska bedriva samverkan med
Linnéuniversitetet för att främja forskning,
utveckling och högre utbildning i universitetsstaden Växjö. Kalmar och Växjö strävar
efter att gemensamt bli årets studentstad
i Sverige läsåret 2018-2019. Samarbetet
med Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna
och Kalmar kommun ska leda till ökat
antal studenter som stannar i regionen efter
avslutade studier.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda praktikplatser

Alla nämnder och bolag

2

Växjösommar ska integreras i Växjölöftet.

Nämnden för arbete och välfärd

3

Insatser som gör att studenter stannar i regionen ska vidtas

Alla nämnder och bolag

4

Utvecklingen av besöks- restaurang och livsmedelsnäringar ska stödjas

Kommunstyrelsen

5

Skyltar till besöksmål och universitet ska vara på svenska och engelska

Tekniska nämnden

6

Växjö ska arbeta för att Kalmar och Växjö gemensamt blir årets studentstad i Sverige
läsåret 2018-2019.

Kommunstyrelsen, VKAB

7

Utbyggnad av stamnät och bredbandsinfrastruktur i hela kommunen

Wexnet

8

Växjö kommun ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program.

Alla nämnder och bolag
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Barn och utbildning

Kunskap för kreativitet och utveckling
Förskola, grundskola, gymnasieskola, pedagogisk omsorg, grundsär-, gymnasiesärskola

Inriktningsmål
• 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.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till
gymnasiet ska öka

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten
förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och
lärande ska vara minst 95 procent

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 ska öka

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Andel nyanlända elever med kort vistelsetid, fyra år, i åk 9 som
når gymnasiebehörighet ska öka.

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Andelen elever på språkintroduktion som når gymnasiebehörighet och kan påbörja nationellt program inom gymnasieskolan ska öka

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Prioriteringar
Kunskap är en enskild människas viktigaste
redskap för att lyckas i livet. Utbildning
bryter ner barriärer och öppnar nya vägar.
All utbildning ska ta tillvara individens
kreativitet, engagemang och nyfikenhet
samt dennes unika styrkor för att skapa
förutsättningar för personlig utveckling
oavsett den enskildes bakgrund. Förskolans
och skolans uppdrag är att främja barn
och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Förutsättningar för lärande är en evidensbaserad och strukturerad
undervisning i en trygg miljö. Vi fortsätter
att utveckla vårt arbete med tidiga insatser
för att gynna alla barns möjlighet till
utveckling. Kvalitet är utgångspunkten och
valfrihet och mångfald ska därför värnas.
Utbildningen ska aktivt verka för demokra-
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ti, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Pojkar och flickor ska ha samma möjlighet
att utvecklas och nå sina mål.

individuella insatser och för att kösituationen på barn- och ungdomspsykiatrin i
Region Kronoberg ska kunna kortas.

Trygghet, studiero och säkerhet är förutsättningar för barns och elever utveckling
och lärande. Därför satsar vi på säkerhetshöjande åtgärder i lokaler och i ökad social
trygghet under elevernas fria tid. Ordning
och reda i klassrummet och nolltolerans
mot kränkande behandling ska råda i våra
verksamheter. Lärarnas befogenheter i
klassrummet ska respekteras och föräldraansvaret ska uppmuntras.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete
skapas förutsättningar för en likvärdig
verksamhet med hög kvalitet och ett 1-20
årsperspektiv i hela kommunen. En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad
måluppfyllelse för barn och elever i Växjö
kommun och effektivare resursutnyttjande.
Det ska göra det möjligt att ge kompensatoriska insatser tidigare. För att lyckas med
detta krävs ett utvecklat ledarskap och vi
satsar på ett chefsutvecklingsprogram och
professionshandledning. Rekrytering är ett
prioriterat område.

Att motverka den psykiska ohälsan i skolan
ska prioriteras. Alla skolors elevhälsoteam
ska ha formell kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba

Minskade barngrupper och ökad lärartäthet
Forskning påvisar att relationen mellan personalen och barnen/eleverna, genom aktivt
lyssnande och uppmärksamhet i samspel,
är mycket betydelsefull. Därför fortsätter vi
satsningen att minska storleken på grupperna i förskolan och att öka lärartätheten i
grundskolans tidigare år.
Växjö kommuns utbildningsförvaltning
satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linnéuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas
utveckling och lärande. Det ska löna sig att
vara en skicklig pedagog. För det behövs
ökad lönespridning och bättre karriärmöjligheter. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för barn och elevers måluppfyllelse är lärarens kompetens och därför blir
rekrytering allt viktigare för att kunna lösa
kompetensförsörjningen.
En stor kompetensutvecklande insats pågår
med satsning på arbetslagsutveckling för
att stärka lärandeprocessen samt skapa

kontinuitet och trygghet för elevgrupper.
Det leder till en omdefiniering av hur vi
använder vår gemensamma arbetstid för att
främja lärandet och arbetsmiljön för barn,
elever och lärare. Arbetslagsarbete innebär
att det behövs tid för gemensam planering
vilket innebär att vi ser över våra arbetstidsavtal för att skapa de bästa förutsättningarna för lärandeprocessen och samtidigt gör
en insats för lärares arbetsmiljö.
Växjö kommun ska främja valfrihet och
mångfald. Fler av Växjös kommunala
förskolor och skolor ska profilera sig inom
ämnesspecifika områden eller pedagogiska
områden. Detta för att öka valfriheten för
både elever och personal men även för att
öka motivationen eller lyfta vikten av ett
särskilt ämne.
De fristående förskolorna och skolorna
spelar en mycket viktig roll för mångfalden och valfriheten i Växjö, för både barn,
elever, föräldrar och personal. Att stärka
och utveckla samarbetet med fristående
alternativ är en del av arbetet.

Växjö kommun ska erbjuda föräldrar fortsatt god valfrihet när det gäller alternativa
former av barnomsorg. Det gäller såväl
utförare som innehåll, inriktning och profil
på den verksamhet som bedrivs i kommunen. Växjö kommun vill att alla föräldrar
och elever gör ett aktivt skolval och kommer att skapa bästa möjliga förutsättningar
för detta.
Växjö växer och till vår kommun flyttar
människor från när och fjärran för att arbeta och studera. Det är därför naturligt att
vi har en förskola med internationell prägel
och IB standard, en förskola som följer
svensk läroplan men med engelsk profil.
I en växande kommun som Växjö ställs
stora krav på förskoleverksamhetens
utbyggnad. Alla föräldrar som anmält
önskemål om barnomsorg ska få sitt behov
tillgodosett och i möjligaste mån i det område som familjen önskar. Växjö kommun
vill uppmuntra tillkomsten av fler fristående
förskolor.
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Tidigt stöd behövs
Verksamheten ska organiseras så att barnen
med särskilda behov tidigt uppmärksammas
och får det stöd som behövs. Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla
för hur det senare går för barnet i skolan.
Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att
utvecklas och barnets språkförståelse och
språkmedvetenhet är prioriterade områden.
Förskolan medverkar till att barn med
annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla både det svenska språket och
sitt modersmål. Förskolan ska utveckla bra
samarbetsformer med andra aktörer som
exempelvis regionens olika specialister. Genom tidiga stödinsatser i en inkluderande
lärprocess ges barn och elever förutsättningar för utvecklingsmöjligheter.
Antalet speciallärare och specialpedagoger
ska öka. Kompetensen hos alla pedagoger ska utvecklas för att undervisa barn
och elever i behov av stöd. Det finns en
tydlig koppling mellan att eleverna klarar
kunskapsmålen i grundskolan och att de
har mycket kontakt med lärare i förskolan
och skolan. Vi satsar därför på en ytterligare
ökad lärartäthet i åk 1-3.
Under de senaste åren har satsningar
gjorts på att använda tekniska hjälpmedel i
förskola och skola genom digitala verktyg
till barn och elever. En likvärdig tillgång
till digitala verktyg för barn och elever ska
skapas. Ett digitalt stöd ska införas som
stöd för lärandeprocessen och därigenom
underlätta för lärare, elever och vårdnadshavare att stödja och följa elevens kunskapsutveckling.
Vi ska stimulera och utveckla barn och
elevers entreprenöriella förmågor. I
lärprocessen ska eleven få möjlighet att
interagera med omvärlden. Växjö kommun
vill stimulera ungdomars entreprenörsanda
och ett steg i att förbereda eleverna på ett
framtida yrkesliv är att stärka arbetet med
ung företagsamhet (UF). En särskild satsning med UF görs för elever på gymnasiets
introduktionsprogram i samverkan med
Region Kronoberg.

Landsbygdsskolorna gör att Växjö är en
attraktiv kommun för barnfamiljer även
utanför tätorten Växjö. Dessa skolor behålls
och utvecklas så länge en god kvalitet på
undervisningen kan garanteras, det finns
ett relevant elevunderlag och föräldrarna så
önskar.
Alla ska kunna läsa, skriva och räkna
Förskolan och skolan ska ge goda kunskaper och uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Genom ett systematiskt
kvalitetsarbete ska Växjö kommun utveckla
utbildningen så att alla elever som går ut
grundskolan ska uppnå behörighet till ett
nationellt program. En framgångsfaktor
är pedagogens tydlighet i kommunikation
med elev och vårdnadshavare om elevens
kunskapsutveckling och progression. Elever
och föräldrar ska kontinuerligt få information om vad skolan förväntar sig av eleverna
och om elevens kunskapsutveckling. Allra
viktigast är baskunskaperna – att kunna
läsa, skriva och räkna. Varje elev garanteras
stöd och insatser för att kunna läsa, skriva
och räkna innan årskurs tre är slut.
Skolan ska också erbjuda stimulans och
utvecklingsmöjligheter för de elever som är
särskilt begåvade eller högpresterande i något ämne. Möjligheter ska finnas för elever
att studera i högre undervisningstempo och
i särskilda miljöer. Ett språkutvecklande
arbetssätt används av alla pedagoger i 1-20
årsperspektivet vilket gynnar alla barn och
elever. För nyanlända elever är studiehandledning på modersmål prioriterat.
Skolan ska ge alla elever stöd och stimulans
utifrån varje elevs förutsättningar. Fem
procent av alla elever räknas som särbegåvade. För att behålla lust och motivation
och stimulera deras kunskapsutveckling
behöver särskilda insatser göras. Vi kommer
därför utse förstelärare som arbetar med
handledning och kollegialt lärande kopplat
till stimulans för särbegåvningar.
För de ungdomar som befinner sig helt
utanför skolan och som saknar fullständiga
betyg krävs kraftfulla insatser och personligt
ansvar. Alla insatser sker i samverkan mel-

lan olika myndigheter för att säkra att alla
tillgängliga resurser används på bästa sätt.
Mottagningscentret Landningsbana Växjö
ska trygga nyanlända barn, ungdomars och
föräldrars introduktion i förskola, skola och
samhälle. Alla nyanlända barn och elevers
erfarenheter och kunskaper ska kartläggas
för att ge dem goda förutsättningar för sin
skolgång. Särskilda satsningar ska riktas till
de unga som kommer sent in i utbildningssystemet.
IB-programmet (International Baccalaureate) startade 2014 på Teleborg centrum för
att möta de globala arbetsplatsernas behov
av internationellt anpassad skola. Antalet
studerande på programmet ska öka i takt
med efterfrågan på utbildningen.
Vi erbjuder en sammanhållen särskola med
ett 1-20 årsperspektiv för att underlätta
övergångar och skapa större möjligheter
för elever att på individuell nivå gå vidare i
arbete eller till vidare studier. Yrkesinriktad
utbildning efter gymnasiesärskolan ska
utredas. Ett systematiskt kvalitetsarbete
på huvudmannanivå följer och analyserar
elevernas resultat. Detta möjliggör beslut
om nödvändiga utvecklingsåtgärder.
Studie- och karriärcentrum ska utveckla
studie- och yrkesvägledningen i ett brett
perspektiv 1-20 år. En särskild satsning
görs för att stärka studie och yrkesvägledningen då det är ett viktigt stöd i elevernas
lärandeprocess för ökad måluppfyllelse och
matchning för framtida yrkesval.
Teknikens hus i en stark teknikregion
Växjö kommun bidrar till att Teknikens
hus genomförs som en kunskaps- och
samverkansnod mellan Linnéuniversitetet,
kommunen och näringslivet. Målet är att
skapa ett teknikcenter för teknikutbildningar som verkar som en mötesplats, sätter
regionen på kartan som stark teknikregion
och stärker region avseende kompetensförsörjning. Vi har återinfört en fyrårig teknisk
utbildning för att stärka vår tekniska profil
ytterligare.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

I förskolor och grundskola ska storleken på grupperna minska och personaltätheten anpassas.

Utbildningsnämnden

2

Säkerhetshöjande åtgärder ska införas i utbildningslokaler

Utbildningsnämnden

3

Digitalt stöd ska införas som stöd för lärandeprocessen

Utbildningsnämnden

4

Studiehandledning på modersmål ska prioriteras

Utbildningsnämnden

5

Särskild satsning på ung företagsamhet på gymnasiets introduktionsprogram ska göras

Utbildningsnämnden

6

En förskola med internationell profil ska öppnas

Utbildningsnämnden
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Bygga och bo

Vi bygger för att kunna bli fler
Tomt och mark för boende, samhällsplanering, den attraktiva staden, stadsmiljö
Styrande dokument
• Översiktsplan
• Bostadsförsörjningsprogram
• Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna
• Vision Trummen
• Träbyggnadsstrategi
• Grönstrukturprogram
• Miljöprogram
• Transportplan
• Landsbygdsprogram

Inriktningsmål
• 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.
• Växjö kommuns offentliga rum ska ha en stark identitet och
attraktivitet

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

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

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, VKAB, Växjöbostäder, Vidingehem

Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens
nyproduktion av bostäder och lokaler vara träbaserad

VKAB

VKAB, Växjöbostäder, Vidingehem,
Vöfab, Videum

Antalet villatomter ska öka

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen

Boendesegregationsindex ska minska

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Växjöbostäder, Vidingehem

Andel medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö kommun ska öka

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Prioriteringar
Växjö växer och det innebär ökat behov
av bostäder, infrastruktur och mark för
verksamheter. Behov och nyttjandet av
kommunala lokaler ska ses över med ambitionen att öka resursutnyttjandet. Även
år med lågkonjunktur visar historiskt en
fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Fler
bostäder behövs för att kunna möta en

fortsatt hög befolkningsökning. Det ska
alltid finnas byggbar mark i Växjö och i
de mindre orterna för olika boendeformer,
både radhus, hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter, som motsvarar den efterfrågan
som finns. Kommunens detaljplaner ska
göra det möjligt att bygga en tredjedel villor
och radhus. Fler attraktiva villatomter ska
tas fram i såväl Växjö stad som i de mindre

tätorterna. Att bygga bostäder på den rena
landsbygden ska bejakas. Detaljplanerna
ska ge säkra gator, trygga trottoarer, säker
miljö för barn och vuxna, utan avkall på god
förutsättning för bilparkering, rekreation,
grönska och tillgänglighet.
Bostäder måste finnas för olika grupper och
familjesituationer som enpersonshushåll,
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nyanlända, ungdomsboende och studenter.
Kommunens nya bostadsförsörjningsprogram 2017-2020 förutsätter ett starkt samarbete internt och externt. Ett koncernövergripande samarbete banar väg för en strategi
kring äldres och nyanländas bostadssituation
och behov. Ett riktmärke är att i planläggning ha en fördelning av 1/3 hyresrätter,
1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätt. Växjö
kommun ska verka för nya bostadskoncept
på marknaden och utveckla nya former
för boende i Växjö, till exempel hyrköp,
ägarlägenheter, kooperativa boendeformer,
byggemenskaper och senior- och trygghetsboenden. Växjöbostäder har i uppdrag att
även bygga bostadsrätter och ägarlägenheter
i Arabyområdet. Målet är att 20 procent av
den kommunala bostadsproduktionen ska
utgöras av ägarlägenheter.
Vi säkrar mark för verksamheter
Växjö måste säkra den framtida marken
för nya verksamhetsområden. Tillgång
till attraktiva lägen för handel, kontor och
industri är avgörande för att företagsetableringar är möjliga. Under 2017 ska det tas
krafttag för att säkra vårt behov av inköp av
mark för verksamheter. Detta förutsätter att
strategiska fastighetsförvärv görs. Befintliga
verksamhetsområden ska förtätas och
ytterligare verksamhetsområden skapas.
Under året ska planeringen av projekt för
trygghets- och seniorboende påbörjas i
Växjö. Såväl kommunala som privata fastighetsägare ska uppmuntras att prioritera byggande av seniorboende för att kunna erbjuda
äldre ett tryggt framtida hem. Hovslund
särskilda boende för äldre renoveras och
byggs till med seniorbostäder och trygghetsboende och utvecklas till ett modernt
centrum för äldre med aktiviteter och social
samvaro, gärna i samarbete och samförstånd
med närliggande barnverksamhet.
Vi säkrar service i mindre orter
Den stadsnära landsbygden blir mer attraktiv. Det ställer krav på boendemiljöer,
service och kommunikationer. Kommunen
ska vara mycket positiv och tillåtande när
folk vill bygga på landsbygden utanför
tätorterna. De mindre tätorternas kommunala service ska säkras och det offentliga
rummet i orterna utvecklas. Härigenom
möjliggörs samhällsservice i hela kommunen. Efterfrågan på nya lägenheter i
tätorter utanför staden ska tillgodoses och
tillgången till byggbar mark i tätorterna ska
öka. För att öka villabyggandet i tätorterna
ska attraktiv mark planläggas och tätorterna
som bostadsort marknadsföras. Nya projekt
aktualiseras i de mindre orterna bland annat genom höjd planberedskap och ökat
markinnehav.
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Växjö ska vara en levande, attraktiv och
tillgänglig kommun med plats för upplevelser och möten där människor trivs och
känner sig trygga. Offentliga platser som
gator, torg, parker och naturområden ska
utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet
fortsätter. Vi satsar på centrum genom
tydligare och välkomnande entréer samt
gångstråk från parkeringsplatserna Norrtull
och kvarteret Fabriken väster om polishuset mot centrum. Den viktigaste vägen in
mot staden, Storgatan, förvandlas utmed
Arenastaden till en inbjudande stadsgata.
Gång- och cykelstråket mellan Samarkand
och centrum förbättras. En växande stad
behöver ett rikt utbud av upplevelser för att
behålla och stärka sin attraktivitet. Genom
att i högre grad integrera kultur- och fritidspolitiska aspekter i samhällsplaneringen
stärks stadens och kommunens attraktion.
Här har Stadsutvecklingsrådet en viktig roll.
Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny
mötesplats i Växjö för deltagande kultur
fortsätter.
Arbetet med stationsområdet är ett flerårigt
exploaterings- och utvecklingsprojekt av
stor betydelse för Växjö och hela regionen.
När stationsområdet är klart kommer det
att vara en modern stadsmässig och hållbar
mötesplats för affärer, kontor, boende och
resande. Det nya stadshuset tillsammans
med ett nytt resecentrum kommer att bidra
till detta.
Vi bygger i trä med låg energiförbrukning
Växjö är ledande i att sänka energiförbrukningen och pröva olika vägar till låg
miljöbelastning i ett livscykelperspektiv. Träbyggandet är en del i detta. Konceptet att
bygga bostadshus med lågenergistandard ska
utvecklas. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring dessa frågor har inletts.
Med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi
som grund fortsätter kommunens arbete för
att främja trähusbyggande på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Växjö
genom VKAB är aktiva i föreningen Trästad
Sverige och nätverket Nordiska trästäder.
VKAB ska fortsätta sitt engagemang i
CBBT, Centrum för byggande och boende
med trä. VKAB:s roll i kommunkoncernen ska utvecklas när det gäller framtidens
byggnation i Växjö. Allt mer trä i byggandet
ska stimuleras på kommersiell grund; stommar, fasader, interiört. Begreppet trä och
hälsa ska utvecklas. Informationsinsatserna
till den privata sektorn om trähusbyggeri
ska öka. Gröna tak och väggar är ett sätt
att minska halten av koldioxid, ta hand om
dagvatten, gynna den biologiska mångfalden

och göra staden mer estetiskt tilltalande.
Arbetet med det nya stadshuset fortsätter
under 2017. Det nya stadshuset och resecentrumet kommer att bli en profilbyggnad
i Växjö.
Växjö ska jobba mer med livscykelkostnader. Det innebär att fastighetens lönsamhet
och miljöpåverkan under hela dess livstid
beaktas i investeringskalkylen. Med det
förbud mot kommunala särkrav som införts
är det angeläget att ta fram bra metoder för
en hög miljöprestanda när Växjö kommun
säljer mark för bostadsproduktion. Linnéuniversitetet och näringslivet är viktiga
samarbetsparter.
Växjöbostäder bygger studentbostäder på
Campus och de ska uppföras industriellt
med trä. VKAB driver frågan om fler centralt belägna ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. De kommunala
bolagen ska arbeta för att pressa kostnader
och därmed få ner hyresnivån. De ska
undersöka hur regelverk kan utmanas för att
kunna bygga prisvärda mindre lägenheter
för studenter och ungdomar. Växjö kommun ska verka för att få fler studenter att
folkbokföra sig i kommunen.
De kommunala bostadsbolagen äger ca
10500 bostäder efter den försäljning och
nyproduktion som är gjord under 2016.
Antalet hyresvärdar har ökat i Växjö med
anledning av de fastighetsförsäljningar som
har skett. Växjöbostäder och Vidingehem
kommer även i framtiden att vara starka
aktörer på bostadsmarknaden i Växjö.
Hög byggtakt till lågt pris
Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska
fortsätta att bygga bostäder i en omfattning
som ligger högt och med prisnivåer som
ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta
betyder minst 200 lägenheter per år.
VKAB medverkar aktivt i IVAs, Ingenjörsvetenskapsakademins, projekt att skapa
frizoner i detaljplanearbetet för att ge
utrymme för aktörers vilja att skapa innovation- och demoprojekt inom byggande och
boende. Ett annat projekt inom hållbar
utveckling är Vinnovaprojektet BioInnovation som fortskrider.
Nyproduktion, renoveringsprojekt och påbyggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet,
variation och öppna arkitekttävlingar ska
stimuleras. Stor hänsyn ska tas till stadens
och de mindre samhällenas karaktär och
med öppenhet för skala, formspråk och arkitektur. Enklare bebyggelse utan avkall på
estetik ska åstadkomma en kostnadseffektiv
produktion med rimliga hyreskostnader.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

I planläggning ha en fördelning 1/3 hyresrätt, 1/3 bostadsrätt och 1/3 äganderätt.
Produktionen av ägarlägenheter ska öka.

Kommunstyrelsen, VKAB

2

Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde
ska skapas.

Kommunstyrelsen,
Byggnadsnämnden

3

Öka villabyggande i tätorterna genom planläggning av attraktiv mark och marknadsföring

Byggnadsnämnden

4

Behov och nyttjandet av kommunala lokaler ska ses över med ambitionen att öka
resursutnyttjandet

Kommunstyrelsen

5

Kalkyler ska upprättas för varje detaljplan

Kommunstyrelsen

6

Enklare bebyggelse utan avkall på estetik ska åstadkomma en kostnadseffektiv produktion
med rimliga hyreskostnader

VKAB

De kommunala bolagen ska fortsätta bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och
med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter
per år.

VKAB

1

7
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Demokrati och mångfald

Ett sammanhållet Växjö och en förebild för mångfald
Inflytande, delaktighet, insyn, service, tillgänglighet, mångfald och antidiskriminering
Styrande dokument
• Mångfaldsprogram
• Policy för service och bemötande
Inriktningsmål
• Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller öppenhet
och mångfald.
• Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald
som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas

av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla ska vara delaktiga
och medansvariga.
• Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet,
diskriminering och rasism.
• Växjö kommun ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en
rättssäker och jämlik kommunal service.
• Växjö kommun ska ha ett gott bemötande och hög tillgänglighet
för dom vi är till för – medborgarna.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

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

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där
kommunen bedriver verksamhet ska öka

Kommunstyrelsen

Vöfab

Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQranking

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering
ska minska.

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Prioriteringar
Växjö kommun är inte värderingsneutral,
utan har ett ansvar att främja och tillgodose alla växjöbors lika värde, rättigheter och
möjligheter. Växjö kommun ska också
arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor
och grupper särbehandlas negativt.
Människor med olika bakgrund bidrar till
mångfald och städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög
tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och
talangfulla människor vilket i sin tur driver
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utvecklingen framåt. Där olikheter omfamnas kan såväl människorna som ekonomin
växa. Samverkan och arbete kring mångfald
och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en samhällsutveckling
som kännetecknas av ömsesidig respekt och
öppenhet.
Öppenhet, deltagande, integritet, yttrandefrihet och rättssäkerhet är förutsättningar
för den enskildes deltagande och förtroende
för kommunen. Möjligheten att uttrycka
sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har
länge ansetts vara en viktig förutsättning

för att de politiska processerna ska fungera
på ett demokratiskt sätt. Åsiktsfriheten är
obegränsad. Rätten att fritt uttrycka sin
mening har vissa begränsningar i form av
lagstiftning om bland annat förtal, hot och
hets mot folkgrupp. Arbetet med demokrati och mångfald har motkrafter, vilket
ställer krav på att hela samhället deltar.
Växjö kommun är inte åsiktsneutral. Vi
ska stå upp för växjöbornas grundläggande
värderingar. Så lägger vi en trygg grogrund
för mellanmänsklig tillit och ett modernt
samhälle.

Alla nämnder och styrelser ska säkerställa
att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och jämlik kommunal service utifrån
genus-, hbtq- och mångfaldsperspektiv.
Alla nämnder och styrelser ska identifiera
brister i den fysiska miljön i de lokaler
där kommunen bedriver verksamhet. Alla
kommunens lokaler ska vara tillgängliga och Växjö ska bli en tillgänglig stad.
Tillgänglighetsdatabasen skapar möjlighet
att redovisa översyn av verksamheter och
lokaler ur tillgänglighetssynpunkt för att
på så sätt kunna verkställa åtgärder inom
tillgänglighetsområdet. Samverkansrådet
ska verka för utveckling av tillgänglighet i
Växjö kommun.
För att uppnå högt ställda mål för demokrati och mångfald måste samarbetet med
civilsamhället utvecklas. Växjö kommun ska
arbeta för att föreningar och idrottsklubbar
aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald i sina verksamheter. Föreningsbidragen
är viktiga för att utveckla Växjö. Växjö
kommuns mångfaldsprogram slår fast att
kommunen inte ska vara värderingsneutral,
varför dess principer behöver genomsyra
styrningen av föreningsbidrag. För god
kontroll, styrning och granskning bör
föreningsbidrag samlas under en gemensam
organisation, ett samlat regelverk och en
beslutande instans.
Växjö kommun ska fortsätta att stärka
barnrättsperspektivet. Vi ska underlätta
möten mellan ungdomar och politiker,
bevaka barn och ungdomars behov när vi
fattar beslut och informera och utbilda om
FN:s barnkonvention.
Växjö kommun ska ha bred medborgardialog och ett etablerat samarbetet med
organisationer, föreningar, företag, universitet etc. Växjö kommun ska i dialogen
med växjöborna särskilt värna om att få
in synpunkter från de grupper som annars
inte får möjlighet att göra sina röster hörda.

Vision 2050 är ett arbete som involverar
medborgare, företag och organisationer i en
dialog om Växjös målbild 2050.
För att kunna delta i den demokratiska
processen ska medborgaren ha insyn i kommunens verksamhet. Växjö kommun har
länge arbetat med så kallade direktmöten
för att skapa dialog mellan medborgare
och förtroendevalda politiker. Direktmöten
och mångfalden av deltagare ska utvecklas. Utöver direktmötena förs dialog med
samhällsföreningar, byalag och sockenråd
regelbundet. Växjö kommun ska sträva efter
att vara en förebild när det gäller att ge barn
och ungdomar goda förutsättningar för
inflytande och delaktighet. Växjö kommun
ska särskilt värna om de människor som annars inte har möjlighet att göra sina röster

hörda. Växjö kommun ska utveckla en
respektfull och ömsesidig dialog och ett bra
samarbete med medborgare och det civila
samhällets institutioner.
Växjö kommuns information ska vara
tydlig och lätt att förstå för alla. Kommunens kommunikation ska ge en korrekt
och informativ bild av Växjö. Utvecklingen
av e-förvaltning, webbaserad information,
lättläst samt översättningar till andra språk
ska fortsätta. Information framtagen av
Växjö kommun ska vara normmedveten och
språkligt tillgänglig. Kommunens webbsida
ska utvecklas. Växjö kommun som avsändare i all information och kommunikation
ska vara tydlig.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

Alla nämnder och styrelser ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en rättssäker
och jämlik kommunal service utifrån genus-, hbtq- och mångfaldsperspektiv

Alla nämnder och bolag

2

Samverkansrådet ska verka för utveckling av tillgänglighet i Växjö kommun.

Kommunstyrelsen

3

Alla nämnder och styrelser ska identifiera brister i den fysiska miljön i de lokaler där
kommunen bedriver verksamhet

Alla nämnder och bolag

4

Växjö kommun ska arbeta för att föreningar och idrottsklubbar aktivt arbetar med
jämställdhet och mångfald i sina verksamheter.

Kultur- och fritids-nämnden
kommunstyrelsen

5

Medborgardialogen ska utvecklas och stärkas

Alla nämnder och styrelser

6

Utvecklingen av e-förvaltning, webbaserad information, lättläst samt översättningar
till andra språk ska fortsätta.

Alla nämnder och bolag

1
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Miljö, energi och trafik

En internationellt ledande miljökommun
Konsumtion, avfall, miljötillsyn, natur, luft, buller, klimat, samhällsinfrastruktur;
vatten, energi och trafik
Styrande dokument
• Miljöprogram
• Transportplan
• Resepolicy
• Energiplan
• Avfallsplan
• Grönstrukturprogram
• VA-policy
• Cykelvägplan för Växjö kommun
• Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun

Inriktningsmål
• 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 förändrat klimat.

Mål 2017

Ansvar

Utför

Växjö kommun ska leverera dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd och utan oplanerade avbrott

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Andel medborgare som är nöjda med snöröjning av
gator, vägar, gång- och cykelvägar i Växjö kommun ska
öka

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Verksamhetsmål

De kommunala kökens andel certifierade ekologiska
och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka

62%

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka

13%

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen

Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt
matavfall ska öka

90%

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen,
Växjöbostäder, Vidingehem,
Vöfab

Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska
minska

184 kg/inv

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen,
Växjöbostäder, Vidingehem,
Vöfab

Mängden avfall från återvinningscentralerna som
skickas till förbränning ska minska

93 kg/inv

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening
ska öka

4 200 st

VKAB

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen

Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska öka

2 800 MWh

VKAB

VKAB, Tekniska förvaltningen, Vidingehem, Växjöbostäder, Vöfab
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Verksamhetsmål

Mål 2017

Ansvar

Utför

Energianvändningen per invånare ska minska jämfört
med 2008

-14%

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen,
Växjöbostäder, Vidingehem

Energianvändningen i kommunala fastigheter ska
minska jämfört med 2010

-14%

VKAB

VKAB, Vöfab

De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska
jämfört med 1993

-60%

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen,
tekniska förvaltningen, VEAB

Kommunkoncernens koldioxidutsläpp ska minska

4000 ton CO2

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Biltrafiken i Växjö kommun ska minska

642 mil/inv

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen

Bilresor under 5 km ska minska

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret,
tekniska förvaltningen,
kommunledningsförvaltningen

Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots,
med cykel eller med kollektivtrafik ska öka

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen

Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar ska öka

92%

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen

Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra
Bergundasjön ska minska

185 kg fosfor

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Den ekologiska statusen i Växjösjöarna, Mörrumsån
och Aggaån ska förbättras

80 µg fosfor/l
vatten

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Den hårdgjorda ytan på Västra marks industriområde
ska minska

1 627 963 m2

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Årsmedelvärdet av kväveoxid ska minska

15 µg/m3 luft

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret

Prioriteringar
Växjö kommun har i många år framgångsrikt arbetat med miljöfrågor. Samverkan
med näringsliv, universitet och medborgare
är en grundförutsättning. Extra tydligt blir
samarbetet under Earth Week, Växjös hållbarhetsvecka. Vartannat år, i samband med
Earth Week, delas miljöpriset Växjös gröna
gärning ut, för att belöna goda exempel i
Växjö.
Kommunkoncernens miljöpåverkan ska
minska. Kommunen kommer arbeta fram
rutiner för bättre beslutsunderlag, för att säkerställa att hållbarhetsaspekter beaktas vid
politiska beslut. Alla nämnder och styrelser
är, eller arbetar för att bli, miljödiplomerade. Alla större evenemang som kommunen
arrangerar ska miljömärkas. Kommunen vill
även stödja näringslivets miljöarbete och
kommer därför bli utfärdare av miljödiplom. Kommunen kommer även satsa på
beteendefrågor och nudging1 . Växjö kommuns miljöprogram innehåller ambitiösa

mål inom profilområdena Leva livet, Vår
natur och Fossilbränslefritt Växjö. Följande
ska prioriteras under 2017, inom respektive
profilområde.
Leva livet
Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan och därför kommer Växjö kommun
att köpa mer närproducerade och ekologiska livsmedel, laga mer klimatsmart mat i
kommunala kök och restauranger. Matsvinnet ska minska. Kommunen ska genom
information och uppmuntran arbeta för att
Växjös medborgare ska öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.
Stadsnära odling och ökad andel närproducerade livsmedel stöttas genom uppmuntran
och inspiration till de som vill engagera sig
såväl ideellt som professionellt. Odlingslotter kan vara en naturlig del i undervisningen på förskolor och skolor. Kommunen
kommer fortsätta att utveckla Östrabo
stadsodling, som en visuell plats av Europas
grönaste stad.

Växjö ska bli en kommun som är så fritt
från skadliga kemiska ämnen att varken
miljö eller människor påverkas negativt.
Kommunen arbetar alltmer strategiskt med
kemikaliefrågan. Kommunkoncernen ska
inte upphandla/köpa produkter/tjänster
som innehåller kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler
där alternativ finns. Arbetet ska särskilt
inriktas på barnens vardag och kommunens
förskolor.
Vi vill bryta sambandet mellan tillväxt och
avfallsmängder. Växjö ska bli ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi och arbetet
sker i samarbete med Linnéuniversitetet. I
kommunorganisationen ska vi öka mängden återbrukat material, exempelvis möbler.
Genom att skapa en intern metod för
skatteväxling ska kommunen uppmuntra
till återbruk i alla led. Kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar ska
skärpa kraven när det gäller källsortering.
Växjö återbruksby byggs i anslutning

Nudging innebär knuffar i rätt riktning. Det ska vara lätt att göra rätt.

1
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till återvinningscentral Norremark för
att främja cirkulär ekonomi och möjliggöra återbruk. Återbruksbyn ska vara det
naturliga valet för kommuninvånare där
material som kan komma till användning
lämnas och där man finner nya produkter
för framtida bruk. Återbruksbyn kommer
bli en attraktiv, funktionell och inspirerande
plats som också är ett uppskattat besöksmål
inom avfallssektorn i Europas Grönaste
Stad. Den planeras att tas i drift årsskiftet
2017/2018.
Första stegen tas för en utvecklad återvinningscentral på Häringetorp. Genom
förbättrad tillgänglighet blir Häringetorp
ett naturligt alternativ för invånarna och företagen i kommunen. Genom att förbereda
för införandet av ett modernt insamlingssystem som även omfattar fastighetsnära
insamling av förpackningsmaterial tar
Växjö kommun ytterligare ett viktigt steg
för att minska mängden brännbart avfall
samt att öka återvinningen. Möjligheten
att samarbeta med övriga kommuner i länet
kommer att ytterligare stärka avfallshanteringen i kommunen och i länet.
Miljötillsyn är en viktig del för att uppnå
Växjö kommuns miljömål och en hållbar
utveckling. Avgiftstäckningsgraden för
miljötillsynen ska öka.
Vår natur
Växjösjöarna ska vara badbara och nå god
ekologisk status med avseende på fosfor
till år 2020. Detta mål kräver mycket
stora insatser. Framförallt fysiska insatser i
sjöarna men det föreslås också att tillrinnande vatten renas ytterligare. Det finns
också en ambition att vattenkvalitén utanför
Växjö stad ska höjas. Fiskens vandringsmöjligheter och andra naturvärden ska
förbättras. I Skyeån ska fiskevandring
möjliggöras. Översvämningsriskerna ska
minska i anslutning till alla kommunens
dammar och vattenkraftverk i Mörrumsån
under perioden 2016-2027. Under 2016-18
prioriteras dammarna i Ingelstad och Åryd,
samt biologisk återställning vid Hanefors.
Under 2017 fortsätter arbete med vegetationsetablering, utfiskning, rening av
tillkommande vatten för att minska belastningen av fosfor i Trummen, Växjösjön
och Södra Bergundasjön. Fastläggning av
fosfor i Växjösjöns botten påbörjas också.
Åtgärderna ska minska fosforbelastning
från tillrinnande sjöar och minska fosforavgång från bottnarna i sjöarna och leda till
ett rikare djur- och växtliv.
Stora ansträngningar ska göras för att såväl
nyexploaterade områden som förtätnings-
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områden förses med effektiv dagvattenrening. Åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen lokalt på kommunägd mark
på Västra industriområdet kommer att
påbörjas under 2017.
Av de bostäder som i en bullerkartläggning
utpekats som mest bullerstörda, ska minst
200 ha erbjudits åtgärder eller bidrag till
bullersanering senast år 2020.
Arbetet med att minska fosforhalter i
Mörrumsåns biflöde Skyeån och Aggaån
fortsätter. Minskad näringsbelastning på
sjöar och vattendrag eftersträvas genom att
prioritera arbetet med att åtgärda enskilda
avlopp och bedriva miljötillsyn av lantbruk,
bland annat genom att höja kunskapsnivån
om hållbar gödselhantering.
Under 2017 tas beslut om hur VA-planens
intentioner kring prioritering och möjlig
finansiering av kommunalt VA i de delar av
kommunen som saknar detta.
Den moderna staden bygger på ett samspel
mellan biologisk mångfald, gröna värden
och fysisk stadsutveckling. Medborgare ska
ha högst 300 meter till park- eller naturområde från sina bostäder och ha tillgång till
stora friluftsområden. Vi fortsätter att ställa
i ordning sammanhängande rörelsestråk
runt våra tätortsnära sjöar. Alla elever och
barn i skolor och förskolor ska ha tillgång
till en grön, upplevelserik och attraktiv
utemiljö. Växjö kommun ska upplevas som
rent och tryggt. Nedskräpningen skapar
otrygga och otrivsamma miljöer. Nedskräpningen ska minska i staden, mindre
tätorterna och i naturområden.
För att synliggöra, värna och stärka de
gröna värdena i stadsutvecklingen ska en
strategi tas fram för hur ekosystemtjänster
och kompensationsåtgärder på ett strukturerat sätt ska inkluderas i beslutsunderlag.
Den kommungemensamma friluftsplanen
ligger till grund för arbetet med att utveckla
viktiga områden för friluftslivet i Växjö och
våra sex kommundelscentra med fokus på
folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. För att värna om naturvärden och
friluftsliv kommer vi också att öka andelen
skyddad natur, ta ställning till utökning av
Bokhultets naturreservat och utreda ett nytt
naturreservat mellan de befintliga naturreservaten Araby och Kronoberg. Skötsel av
kommunens rekreationsskogar ska fortsätta
ha en hög standard och kommunen ska
påbörja revidering av vår skogspolicy.
Den kommunala marken som betas, slås
eller odlas ska öka, liksom arealen skyddad
natur.
Fossilbränslefritt Växjö
Tillgänglighet ska öka genom ett mer
effektivt och hållbart transportsystem. Vi

gör det allt mer attraktivt att gå, cykla och
åka kollektivt istället för med bil. Växjö, ett
växande regionalt centrum i södra Sverige
kräver omfattande satsningar på infrastruktur. Växjö kommun prioriterar, utöver
Fagrabäcksrondellen, som är på gång, följande infrastruktursatsningar: Södra länken,
dubbelspår Växjö-Alvesta och ombyggd
trafikplats Helgevärma. När stationsområdet är klart ska kommunen börja arbetet
med att få en helt bilfri rutnätsstad. Arbetet
med etablering av ett parkeringshus på kv.
Fabriken intensifieras under 2017. Behovet
är stort då förtätningen av staden innebär
att många markparkeringar försvinner.
Målet är att parkeringshuset ska stå klart
under 2018.
Kollektivtrafiken blir allt bättre. Restiden
med kollektivtrafik jämfört med bil ska bli
kortare genom åtgärder som till exempel
prioriterade körfält för bussar på kommunens huvudgator. Punktligheten och
bytesmöjligheterna kommer öka och inledningsvis ska de största pendlingsstråken
utvecklas. Fler hållplatser ska väderskyddas, tillgänglighetsanpassas och förses med
låsbar cykelparkering.
Under 2016 har pengar sökts inom ramen
för det statliga bidragsprogrammet Stadsmiljöavtal för kollektivtrafikinvesteringar.
Åtgärderna kommer att genomföras på
huvudlederna in mot centrum för att få fler
busskörfält i staden, tillsammans med kollektivtrafikåtgärder på stationsområdet.
Växjö ska bli en bättre cykelkommun
Det ska vara lätt, säkert och snabbt att
cykla, även på vintern. Kvaliteten i det
befintliga cykelvägnätet ska vara hög och
arbetet med att höja trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och deras framkomlighet ska prioriteras. Vi förstärker och
prioriterar huvudcykelnätet till och från
centrum. Samtidigt ska vi knyta ihop det
befintliga cykelvägnätet, förbättra underhållet och förnya stadens cykelvägvisning med
nya skyltar och en ny cykelapp. Driftsrutiner för en hög framkomlighet ska utvecklas
och sopsaltning på en av huvudcykelbanorna ska införas. Kampanjer riktade mot barn
och ungdomar kring trafiksäkerhet för att
minska olycksrisken och få fler att cykla till
skolan ska genomföras. Miljön för trafikanter på gångstråk ska förbättras så att det blir
trevligt och enkelt att ta sig fram. För att
klara Växjös mål om transporter i enlighet
med den beslutade transportplanen behöver
människors resvanor förändras. Därför
kommer mobilitetsaktiviteter prioriteras.
Bilen behövs för många kommuninvånare,
men biltrafiken behöver anpassas till staden

och inte tvärtom. Vi arbetar för att placera
bostäder och verksamheter så att resbehovet minskar och det blir lättare att nå
dessa med gång, cykel och kollektivtrafik.
Trafiksäkerheten ökar genom att vi har en
lugnare biltrafik på gator där oskyddade
trafikanter och motorfordon möts. De
bilar som rullar på Växjös gator och vägar
ska vara miljöbilar så långt det är möjligt.
Växjö kommuns egna biltransporter sker
med fossilfria drivmedel. Laddstolpar för
elfordon sätts upp på strategiska platser och
profileras som en del av Växjös miljöarbete.
Andra stimulansåtgärder för miljöbilar ska
undersökas och kollektiva billösningar ska
stimuleras.
En större satsning görs på bättre underhåll
av vägar, gator och trottoarer vad gäller
asfaltsbeläggning under den kommande
investeringsperioden. En utökad satsning
görs på gatubelysning med energisnåla
LED-armaturer och utfasning av dagens
ålderdomliga och icke-miljövänliga teknik.
En gemensam bilpool för hela kommunkoncernen kan sänka kostnaderna genom
ett mer effektivt utnyttjande av fordonen.
Det kan också öka kontrollen av att vi
verkligen använder fordon som drivs av
fossilfria bränslen. Kommunen kommer
underlätta för anställda och politiker att
resa hållbart och klokt inom och utanför
arbetstid, till exempel genom att erbjuda
cykel eller pendlingskort som förmån.
Många landsbygdsvägar sköts av ideella
vägsamfälligheter i samverkan med kommunen. Kommunen ska ytterligare utveckla
detta goda samarbete med vägsamfälligheterna.
Byggnader har en stor miljöpåverkan, både
när de byggs och används. Cirka 40 procent
av Sveriges energianvändning sker i befintliga byggnader. Ny forskning visar även att

2

under byggskedet är klimatpåverkan lika
stor som klimatpåverkan från byggnadens
energianvändning under 50 år. Växjö kommunkoncern har därmed en stor möjlighet
att minska klimatpåverkan. Det är viktigt
att ta hänsyn till energi- och miljöfrågorna
genom hela kedjan, från första projekteringen till färdigställandet av byggnaderna,
men även i driftsfasen med intrimning och
underhåll som i renoveringsfasen.
I Europas grönaste stad ska miljökrav ställas och följas upp vid alla mark- och byggentreprenader. Miljökrav som motsvarar
silvernivå enligt Miljöbyggnad2 (Sweden
Green Building Council) ska ställas i alla
förfrågningsunderlag för nybyggnation,
med undantag för energianvändningen där
energiplanens mål fortfarande ska gälla.
Livscykelperspektivet vid byggnation ska
ges ökad betydelse i beslutsunderlaget. Vid
all renovering ska möjligheten att sänka
energibehovet tas tillvara. Hyresgästerna i
allmännyttan ska fortsatt engageras för att
öka medvetenheten om sitt energibeteende.
Det nya kommunhuset har ambition att bli
Europas grönaste stadshus.

av grön el. VEAB ska fortsätta att påverka
olika aktörer för att utveckla systemet för
inmatad och uttagen el på nätet. Växjö
kommun är på god väg med produktion av
småskalig el från solceller och fortsätter att
stötta vindkraft och vattenkraft.
Innehavet av kommunens dammar och
vattenkraftverk ska förvaltas och förnyas
på ett sätt som tillvaratar den småskaliga
vattenkraftens möjligheter, minskar översvämningsrisker, utvecklar naturvärden och
förvaltar kulturmiljövärden.

Fjärrvärme och fjärrkyla är fortsatt
prioriterade i Växjö kommun, för att
minska förbrukningen av primärenergi
och klimatpåverkan samt för att ytterligare
öka produktionen av grön el. För att möta
den nya värmemarknaden, där ett varmare
klimat och mer energieffektiva byggnader
gör att efterfrågan på värme per fastighet minskar, ska VEAB fortsätta att prova
kostnadseffektiva utbyggnadsmetoder för
fjärrvärme. Lågtempererad fjärrvärme med
högisolerade rör ska till exempel provas
inom ramen för READY-projektet. Att
utnyttja returtemperaturen i såväl fjärrvärme- som fjärrkylanäten bidrar till att öka
användningen av grön energi och tränger
undan användandet av mer klimatpåverkande energi och ökar basen för produktion

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Kommunen ska verka för att Earth Week utvidgas till en hållbarhetsvecka.

Kommunstyrelsen

2

Östrabo stadsodling ska utvecklas

Tekniska nämnden

3

Kommunkoncernens bygg- och rivningsupphandlingar ska skärpa kraven när
det gäller källsortering

VKAB

4

Kunskapscentrum för cirkulär ekonomi ska utvecklas tillsammans med Linnéuniversitetet

Kommunstyrelsen

5

Häringetorp ska utvecklas till en fullskalig återvinningscentral

Tekniska nämnden

6

Huvudcykelnätet till och från centrum förstärks och prioriteras.

Tekniska nämnden

7

Biologisk återställning av Ingelstad Näckrosdammen och Hanefors genomförs

Tekniska nämnden

8 Kommunens skogspolicy ska revideras
		

Kommunstyrelsen,
tekniska nämnden

9

Tekniska nämnden

Projektet med prioriterade busskörfält på huvudlederna genomförs med start 2017

Silvernivå enligt 2016-års version av miljöbyggnad.
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Stöd och omsorg

Individens behov ska styra omsorgen
Äldreomsorg, drog- och alkoholberoende, omsorg till funktionsnedsatta, ekonomisk hjälp,
stöd, råd och behandling barn och familj, stöd till nya i Sverige, god man och förvaltare
Inriktningsmål
• 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 matupplevelse för äldre.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre
vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad nöjd kundindex ska öka

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska
vara lägre än genomsnittet för större städer

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som
inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka)

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd

Droganvändningen bland unga ska minska

Nämnden för arbete
och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd

Prioriteringar
Medborgare som behöver och efterfrågar
samhällets stöd och hjälp i någon form ska
mötas med respekt och integritet. För en
god omsorg är välutbildad, motiverad och
frisk personal de viktigaste faktorerna och
därför är satsningar på ökad frisknärvaro,
fortbildning och andra personalfrämjande
åtgärder nödvändiga. Inte minst för att öka
intresset för vårdutbildningar och vårdyrken
för framtidens rekrytering. Verksamheten
ska präglas av en nyfikenhet på nya lösningar baserade på trygghet i väl beprövade
metoder.
God och vällagad mat samt en trivsam måltidsmiljö är viktiga delar för att förebygga
ohälsa i form av bland annat undernäring,

22 | BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2017

fall med mera, för såväl de som bor hemma
i ordinärt boende som de som bor i särskilt
boende. Därför samarbetar omsorgsförvaltningen och måltidsenheten för att öka kvaliteten på såväl maten som måltidsmiljön.
För måltidsgästerna inom omsorgsverksamheten ska satsningar på maten fortsätta,
likväl som satsningar på mötet och rummet.
Antalet äldre i befolkningen fortsätter att
öka. Glädjande nog blir äldre friskare och
behöver inte lika mycket omsorg. På några
års sikt förväntas dock även denna grupp
öka, därför är det viktigt att utnyttja tiden
för att hitta de lösningar som gör att möjligheten till ett självständigt liv förbättras.
Satsningar på såväl senior- som trygghets-

boenden är viktiga delar i detta, därför
uppmuntras både kommunala och privata
fastighetsägare att prioritera byggande av
detta för att ge äldre ett tryggt framtida
hem och göra det möjligt för fler äldre
att bo kvar hemma längre. Arbetet med ”
Framtidens boende för äldre” på Hovslund
fortsätter. En förskola skall inrymmas i
kvarteret.
Antalet personen med psykiska funktionsnedsättningar ökar och behovet av såväl
insatser som boenden för denna grupp ökar.
För att förbättra omvårdnaden och säkerställa personalens kompetens ska frågan om
att inrätta särskilda demensavdelningar utredas. Växjö kommun ska, tillsammans med

Region Kronoberg, säkerställa att samtliga
särskilda boenden får läkemedelsgenomgång med högst tolv månaders mellanrum.
Det ska finnas möjlighet till fysisk träning
på varje särskilt boende.
För att ge trygg och säker vård och omsorg
ska personalkontinuiteten fortsätta förbätt-

ras med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete
och väl fungerande team runt omsorgstagaren.
Meningsfull och hälsosam vardag
Att känna meningsfullhet i vardagen är
viktigt liksom att personalen arbetar för att
gynna och underlätta för omsorgstagare att

leva ett hälsosamt liv. Även den sociala aspekten är viktig och därför arbetar vi också
för en stimulerande samvaro med andra
genom aktiviteter, träffpunkter och dagliga
verksamheter. Allt fler omsorgstagare
önskar utomhusvistelse, detta ska vi erbjuda
i en trivsam och stimulerande miljö och
arbetet med att utforma trädgårdsmiljöer
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på alla särskilda boenden fortsätter. Minst
en av dessa är anpassad för trädgårdsterapi
och träningsmöjligheter. Arbetet med att
stärka omsorgstagarnas självständighet och
självbestämmande blir allt viktigare. Genom att öka antalet omsorgstagare som är
delaktiga i framtagandet av sin individuella
genomförandeplan gör vi det möjligt att
anpassa omsorgen både efter omsorgstagarens behov och inte minst egna önskemål.
Samverkan med andra aktörer som till
exempel brukarorganisationer och anhörigföreningar bidrar till att höja kvaliteten i
verksamheten.
Antalet praktikplatser inom omsorgsverksamheten ska öka. För att möta det stora
rekryteringsbehovet har omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd
också en viktig roll att samverka kring god
vuxenutbildning för framtidens vård- och
omsorgspersonal.
Arbetet med att hitta rätt IT-lösningar till
stöd för omsorgstagare och för effektiva och
säkra processer (E-hälsa) fortsätter och ett
fastighetsnät tillskapas i samtliga särskilda
boenden som gör att både omsorgstagare
och personal får smidig tillgång till internet.
Den så kallade Bo-IT lägenheten ska fortsätta vara en plattform för framtagande av
både digitala och andra former av tekniklösningar som gör det möjligt för personer
som av ålder och eller funktionsnedsättning
har behov av stöd och tillsyn att kunna
bo kvar hemma. ”Internet of things” eller
utvecklingen med allt fler saker som är
uppkopplade kan med fördel anpassas och
användas för att både öka tryggheten och
nyttja personalresurser där de behövs som
bäst.
Servicelots-tjänsten som är knuten till
kommunens kontaktcenter kommer att

starta och bli en hjälp för framförallt äldre
att hitta rätt i samhället, och då inte bara i
kommunens verksamheter.
Lagen om valfrihet, kallad LOV är införd i
såväl särskilt boende som i hemtjänsten, det
innebär att omsorgstagaren efter beslut om
biståndsinsats själv väljer vilket boende man
vill bo i eller vilken utförare man vill ha för
sin hemtjänst. Flera nya särskilda boenden
är på gång i Växjö vilket kan innebära fler
platser än vad det finns behov för.
Ökad samverkan mellan kommun och
region ska bidra till att ytterligare sätta omsorgstagarna i fokus och använda resurserna
effektivt. Exempel på sådan samordning är
hjälpmedelshus, samverkan kring psykiatrifrågor, E-hälsa och arbete för de mest sjuka
äldre.
Stödet till anhörigvårdare har ökat genom
fler avgiftsfria avlösningstimmar och vi
fortsätter arbetet med att utöka och förbättra stödet.
Sammanhållen omsorg inom socialpsykiatrin möjliggörs när hela verksamheten
finns hos en nämnd. En större mångfald av
anordnare och ökad anpassning efter varje
individs behov blir möjligt när sysselsättningsåtgärderna efter årsskiftet omfattas av
LOV.
Förebyggande och tidiga insatser till barn
och unga ska prioriteras. För att stödja de
barn och unga som är i riskzonen för framtida utanförskap behövs nära samarbete
mellan socialtjänst och skola. Förskolans
tidiga insatser är av stor betydelse. Föräldrastöd och föräldrautbildning prioriteras i
samverkan mellan Arbete och välfärd och
utbildningsförvaltningen, liksom SkolFam
– särskilt stöd att klara skolan till familjehemsplacerade barn och unga.

Växjö kommun ska finnas där unga finns
och bearbeta ungdomar i riskzonen. Sociala
insatsgrupperna fyrdubblas och breddas
för att, tillsammans med andra relevanta
aktörer, möta ungdomar i utanförskap. Det
lokala engagemanget för trygghetsskapande
insatser ska tas tillvara, genom bland annat
ökad samverkan med föreningar.
Effektivitet och hög kvalitet
Kvalitets- och kostnadskontrollen för
institutionsvården ska öka. Placeringar
ska eftersträva resurseffektivitet och god
kvalitet. En välavvägd kombination av
egna lösningar, entreprenader och externa
placeringar antas tjäna det målet väl. LOV
för boenden inom Arbete och välfärds
ansvarsområden ska utredas.
Växjö kommun ska arbeta för att motverka
drogberoende och missbruk. Insatser i form
av stöd och behandling ska ges utifrån
individuella behov och utifrån ett helhetsperspektiv för den enskilde. Dagverksamhet
för missbrukare kan minska kostnaderna för
institutionsplaceringar. Barn och ungdomars behov av stöd och insatser behöver
särskilt uppmärksammas. Nolltolerans mot
droger är vår utgångspunkt.
Alla som har behov av god man eller förvaltare och har rätt till det ska erbjudas det
inom rimlig tid. Växjö kommun behöver
fler kompetenta gode män och förvaltare
till allt svårare uppdrag. Rekryteringen ska
stärkas och kvalitetssäkras. God man och
förvaltare ska ges möjlighet till utbildning
för att verksamheten ska vara rättssäker och
tillgodose huvudmännens behov.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Samverkan kring god vuxenutbildning för framtidens vård- och omsorgspersonal ska ske
för att möta framtida stora rekryteringsbehov.

Omsorgsnämnden,
nämnden för arbete och välfärd

2

Användning av teknik som stöd för omsorgstagare och stöd för effektiva och säkra
processer (e-hälsa) ska fortsätta utvecklas.

Omsorgsnämnden

3 SkolFam ska prioriteras
		

Nämnden för arbete och välfärd,
Utbildningsnämnden

4

Omsorgsnämnden

Stödet för anhörigvårdare ska öka.

5 Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga prioriteras.
		

Nämnden för arbete och välfärd,
utbildningsnämnden

6

Nämnden för arbete och välfärd

Sociala insatsgrupper ska förstärkas

7 Satsningar på maten, mötet och rummet ska genomföras
		

Kommunstyrelsen,
omsorgsnämnden

8

Överförmyndarnämnden

God mansuppdraget ska stärkas och kvalitetssäkras.
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Trygghet och säkerhet

Ett tryggare Växjö
Brotts- och olycksförebyggande arbete, internt skydd, informationssäkerhet, räddningstjänst, krisberedskap, klimatanpassning, hälsoskydd och livsmedelskontroll
Styrande dokument
• Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet enligt Lag (SFS 2003 778) om skydd mot olyckor
• Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun
• Säkerhetspolicy för Växjö kommun
• Växjö kommuns plan för hantering av en pandemi
• Krishanteringsplan för Växjö kommun

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

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från
112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter

Värends räddningstjänst

Värends räddningstjänst

Antalet fallolyckor ska minska

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen, tekniska
förvaltningen, Vöfab, Växjöbostäder,
Vidingehem

Prioriteringar
Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete
ska risker identifieras och förebyggas. Vi
ska säkerställa att de verksamheter som är
av särskild betydelse för befolkningens liv
och hälsa, samhällets funktionalitet och
våra grundläggande värden kan förebygga,
hantera och återhämta sig från allvarliga
störningar. Arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet ska bedrivas i en systematisk process som utvecklas och uppdateras i
takt med att samhället och dess utmaningar
förändras. Inom ramen för det systematiska
säkerhetsarbetet ingår arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och hantering
av inträffade händelser. Den samhällsviktiga
verksamheten ska identifieras och prioriteras. Förvaltnings- och bolagsledningar
som bedriver samhällsviktig verksamhet ska
utbildas i krisledningsmetodik.
Kriskommunikation och krishantering ska
förstärkas genom att nya rutiner och processer utvecklas för att säkerställa att arbetet
vid akuta incidenter och kriser kan hanteras
mer effektivt.

Det ska bli färre som skadas eller dör av
olyckor. Särskild uppmärksamhet ska riktas
mot olycksorsaker där dödstalen är höga,
såsom fall- och trafikolyckor. Det finns
många aktörer i samhället som bidrar till ett
tryggt och säkert samhälle. Förebyggande
arbete mot barnolycksfall ska prioriteras.
Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre och medelålders.
Suicidprevention är därför en prioriterad
uppgift för hela Växjö kommun, inte minst
skolhälsovården. Värends räddningstjänst
har en viktig uppgift i att delta i arbetet
med att aktivt förhindra självmord.

vara på plats vid olycka. Olycksinformation
till riskgrupper ska utvecklas ytterligare
som ett led i det förebyggande arbetet.
Räddningstjänsten ska finnas med som
en naturlig samarbetspartner i samhällsplaneringen för att förebygga olyckor och
kriser. Räddningstjänsten ska stärka sitt
förebyggande arbete för ökad trygghet.
Genom att bygga relationer kan tendenser
till ökad skadegörelse fångas upp på ett
tidigt stadium. Anlagda bränder och annan
skadegörelse ska minska. Växjö kommun
ska utreda möjligheten till ökat samarbete
mellan Värends räddningstjänst och omsorgsförvaltningen.

Antalet brott, hot och våld, skadegörelse
och bostadsinbrott ska minska. Brottsförebyggande rådet är ett forum där kommun,
polis och andra berörda kan identifiera
brotts- och otrygghetsfaktorer och finna
lösningar för dessa. Arbetet med att upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism pågår.

Belysning kring gång- och cykelvägar ska
utformas på ett sätt som främjar trygghet
och säkerhet. De oskyddade trafikanterna
ska prioriteras. Delaktigheten ska öka i
frågor kring trygghet och säkerhet, som
boinflytande, enkäter, trygghetsvandringar
och grannsamverkan.

Värends Räddningstjänst ska arbeta med
såväl stora som små enheter, som snabbt ska

Tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet, livsmedel och hälsoskyddsverksamheter
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är viktigt i en expansiv stad med ett stort
antal nya företag. De livsmedel som köps
in inom kommunen ska vara säkra. Det ska
vara tryggt att använda dricksvatten samt
besöka verksamheter i kommunen.
Miljöolyckor förebyggs genom att vid
tillsyn av miljöfarliga verksamheter bedöma
verksamheternas riskarbete och beredskap
för olyckor.

Växjö kommun behöver skydda organisationens information. Det är nödvändigt för
att vi ska uppnå verksamhetsmålen och för
att kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners, allmänhet och anställda ska känna
förtroende för oss. Därför arbetar Växjö
kommun aktivt med informationssäkerhet.
Information ska finnas tillgänglig när den
behövs, att den är korrekt, och att obehöriga inte får åtkomst till den.

Arbetet med klimatanpassningsplan fortsätter för att mildra negativa effekter och
kostnader för kommunen som en följd av
klimatförändringarna.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete ska risker identifieras och förebyggas.

Kommunstyrelsen

2

Den samhällsviktiga verksamheten ska identifieras och prioriteras.

Kommunstyrelsen

3

Förvaltnings- och bolagsledningar som bedriver samhällsviktig verksamhet ska utbildas
i krisledningsmetodik.
Utveckla rutiner och processer för att säkerställa att arbetet i akuta incidenter och kriser
kan hanteras mer effektivt.

4

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och bolag

5 Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att minska fall- och trafikolyckor.
		

Kommunstyrelsen, tekniska 		
nämnden, omsorgsnämnden

6

Växjö kommun ska utreda möjligheten till ökat samarbete mellan Värends räddningstjänst
och omsorgsförvaltningen.

Värends Räddningstjänst,
Omsorgsnämnden

7

Delaktigheten ska öka i frågor kring trygghet och säkerhet, som boinflytande, enkäter,
trygghetsvandringar och grannsamverkan.

Kommunstyrelsen, VKAB

8
9

Växjö kommun arbetar aktivt med informationssäkerhet.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är under uppbyggnad och kommer att
färdigställas under året.

26 | BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2017

Alla nämnder/bolag
Kommunstyrelsen

Uppleva och göra

Kultur och idrott för en attraktiv kommun
Evenemang, föreningar, kultur och nöje, bibliotek, kulturskola, konst, folkhälsa, idrott,
friluftsliv, turism, arenor, fritidsgårdar, parker
Styrande dokument
• Folkhälsopolicy

Inriktningsmål
• 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.
Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla beslut som påverkar
individens hälsa.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen

Andelen medborgare som är nöjda med fritidsutbudet ska öka

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Vöfab

Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka

Kultur och fritidsnämnden

Alla förvaltningar och bolag

Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen,
Tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen

Prioriteringar
Växjö kommun har ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter
och kultur genom flera stora satsningar
såsom Arenastaden, Vårstad, Scensommar, Kulturnatten, Det fria ordets hus och
Linnéscenen. Växjö ska ha fortsatt nöjda
fritids- och kulturutövare och vi ska ligga
över riksgenomsnittet enligt SCB.

möta behov från barn och unga, men även
äldre, i hela kommunen med särskilt fokus
på de som inte är föreningsaktiva. Fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga ska
främja bildning och utveckling av förmågor.
Läxläsning bör genomföras på fritidsgårdar
och andra mötesplatser för barn och unga.
Studiefrämjande aktiviteter ska förväntas
för deltagande i andra aktiviteter.

Växjö växer och nya ytor för kultur och
idrott behöver skapas i hela kommunen.
Utredningen om strategisk anläggningsförsörjning pekar ut Teleborg, Lammhult
och norra Växjö som de områden som
har störst behov av ny sporthall utifrån
befolkningsprognoser, men behovet finns
också av andra idrottsytor. I Lammhult och
på Teleborg utreds möjligheten att bygga
idrottshall tillsammans med kultur och
bibliotek. Spontanytor och mötesplatser
för både kultur och idrott skapas för att

Araby Park Arena får nytt uppdrag och
namn. Araby Park Arena ska utvecklas till
att vara en arena för lärande, kultur, idrott
och upplevelser. Verksamheten ska vara
strukturerad inom respektive områden och
samtidigt erbjuda alla deltagare en trygg
och säker miljö. Personalsammansättningen
ska spegla de speciella kompetenser som
behövs för att säkerställa en verksamhet
med god kvalité.
Arbetet med en ny eller renoverad sim-

sportarena fortgår med fokus på innehåll
och placering med ett tidsperspektiv på att
en sådan kan stå klar 2020.
Kulturell mötesplats på Ringsberg
Växjö satsar på kulturen för att göra staden
mer attraktiv. Området Ringsberg/Kristineberg utvecklas till en kulturell mötesplats.
De litterära satsningarna med bland annat
Lagerkvistpriset, fristadsprogrammet och
Det fria ordets hus vidareutvecklas. Ett
kortare boendestipendium för författare,
journalister och kulturarbetare etableras på
Det fria ordets hus. Kommunens priser ska
uppmärksammas. Innerstadens kulturella
mötesplatser utvecklas. Kulturparken,
tillsammans med regionen, utvecklas för
kulturarv och aktuella utställningar, nytt
hus för scenkonst planeras vid konserthuset
eller på Ringsberg/Kristineberg. Regionteatern Blekinge Kronoberg ska stärkas och
utvecklas genom en spännande och breddad
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skoltid ska erbjudas. Idrott och kultur är
viktiga bärare av mångfaldens värderingar.
Jämställdhetsarbete inom idrotts- och kultursektorn är viktigt och skall fortsätta.
Konst i det offentliga rummet blir en allt
viktigare faktor för att stärka attraktiviteten
och skapa intressanta mötesplatser i hela
kommunen. Art Site-satsningarna fortsätter
och i takt med att kommunen växer bör
även de offentliga rummen i tätorterna
utanför Växjö lyftas.

satsning på scenkonst i syfte att finna nya
målgrupper.
I den växande kommunen värnar vi också
om bostadsnära friluftsområden, nya mötesplatser och stråk för att öka Växjös och
tätorternas attraktivitet och för att främja
folkhälsa. Fler lockas till att vistas utomhus
i parker och natur genom ett varierande
utbud för såväl fysisk aktivitet, sociala
mötesplatser, återhämtning, utomhuspedagogik och äventyr i naturen. Den kommungemensamma friluftsplanen ligger till
grund för arbetet med att utveckla Växjö
som friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.
Naturturism är en viktig del då det är en
uppåtgående trend och genom satsningar
på friluftslivet lockar vi allt fler besökare till
kommunen. En samordnare tillsätts för att
leda det fortsatta arbetet.
En upprustning av bandybana i Åby ska
genomföras för att anläggningen ska kunna
fortsätta med sin verksamhet.
Växjös attraktivitet som ridsportskommun
ska öka, den påbörjade satsningen fortsätter.
Utifrån utredning av status och framtida
behov på befintliga anläggningar tar arbetet
vid att i samverkan med ridsportalliansen
säkerställa framtida utvecklingsmöjligheter

för ridsporten. Tillgänglighetsanpassningen
av kultur- och fritidsanläggningar fortsätter.
Satsningarna på Arenastaden fortsätter
med mer byggnation för att färdigställa
vision Arenastaden. Idrottshuset ska rustas
upp för att kunna driva verksamheten där
vidare.
I Växjö kommun har folkhälsan ett gott
utgångsläge, men är varierande bland olika
grupper i befolkningen. I enlighet med
Länsgemensam folkhälsopolicy är barn och
ungas uppväxtvillkor och alkohol, narkotika, doping och tobak samt fysisk aktivet
prioriterade målområden. Psykiskt välbefinnande ska uppmärksammas alltmera med
anledning av ökande sjukskrivningstal.
Bredare grupper ska nås
I integrationsprojektet Idrott och demokratiska rättigheter utvecklas nya metoder
för att göra idrott och kultur tillgängligt för
bredare ungdomsgrupper och att nå de som
inte är aktiva idag. En viktig del av detta
är att ta tillvara på nyanländas kompetens
som ledare inom idrott och kultur. Arbetet
sker i nära samarbete med föreningslivet
och Smålandsidrotten. Projektet ses som en
pilot där fokus framförallt legat på Lammhult för att sedan kunna sprida detta i hela
kommunen. Avgiftsfria aktiviteter efter

Särskilda uppdrag

Växjö satsar på bibliotek i framkant med
läsning och bildning. Bibliotek och läsning
har en viktig roll i samhällsutvecklingen.
Biblioteket utvecklar innovativa former
för biblioteksverksamhet inom ramen för
projektet Framtidens bibliotek bland annat
Maker space eller Skaparverkstad som är ett
sätt för barn och unga att få prova på programmering på ett lekfullt och enkelt sätt.
Ett minibibliotek har etablerats på Tallgården. Tanken med minibibliotek är att det
ska kunna flyttas och vara tillgängligt där
behoven är som störst.
Växjös offentliga kulturarrangemang medverkar till att stärka Växjös attraktivitet och
skapar aktiva mötesplatser för växjöbor i alla
åldrar. Därför ska Kulturnatten och Vårstad
vidareutvecklas och Scensommar ska öka
antal arrangemang i hela kommunen.
Fler elever ska ha möjlighet att delta i
Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan är
en viktig verksamhet för att öka tillväxten
inom de kreativa näringarna. Vi vill bredda
och utveckla utbudet bland annat inom
digitala verktyg och stärka kvaliteten ytterligare. Vi vill se ett utökat samarbete mellan
fritidsgårdarnas verksamhet, BG och andra
kommungemensamma satsningar kring
barn och ungas fria tid samt kulturskolans
verksamhet. Att samlas kring ett gemensamt utbud ger ett bättre erbjudande och
en bättre samordning av resurser. Med en
ny evenemangsstrategi som grund utvecklas
Växjö ytterligare som evenemangsstad med
fokus på idrotts- och kulturevenemang.

Ansvarig

1 Araby park arena ska utvecklas till en arena för lärande, kultur, idrott och upplevelser
		

Nämnden för arbete och välfärd,
Kultur och fritidsnämnden

2 Ny eller renoverad simsportarena ska vara klar 2020
		

Kultur och fritidsnämnden, 		
Vöfab

3

Upprustning av Åby bandybana ska genomföras

Kultur och fritidsnämnden

4

Renovering av Idrottshuset ska genomföras

Kultur och fritidsnämnden

5

Växjö kommun arbetar för ett mer varierat friluftsliv

Kultur och fritidsnämnden

6

Växjö kommun arbetar för att genomföra den länsgemensamma folkhälsopolicyn med
prioritet barn och ungas uppväxtvillkor och alkohol, narkotika, doping och tobak.

Alla nämnder och styrelser
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Växjö kommun som arbetsgivare

Från stuprör till sammanhållning
Arbetsmiljö, personalutveckling, kommunhälsan, ledarutveckling, rekrytering,
kompetensförsörjning
Styrande dokument
• Växjö kommunkoncerns värdegrund
• Ansvar som medarbetare och chef i Växjö kommun
• Arbetsmiljöpolicy
• Personalpolicy

Inriktningsmål
• Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
• En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till
god arbetsmiljö och hög attraktivitet.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

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

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det
gäller kön och utrikes född.

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg
uppgå till 50%

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag

En modern personalpolitik och
utvecklade HR-processer
Framtidens arbetsplats ser annorlunda ut än
dagens. Förändringarna ställer nya krav på
arbetsgivare och medarbetare. Vi ser många
nya tendenser på arbetsmarknaden, mer
arbete i projektform, flexiblare relationer
mellan arbetsgivare och arbetstagare,
ökad informationshantering med mera.
Värderingar blir viktigare vid rekrytering.
Automatisering och ökad digitalisering gör
att administrativa jobb blir färre.
En god personalpolitik är en hörnsten
för att Växjö kommun ska kunna leverera
tjänster till sina medborgare. Förmågan
att hantera stora utmaningar i form av
rekryteringsbehov, kompetensutveckling,
ökad frisknärvaro är exempel på viktiga
delar i en personalpolitik för framtiden.
Mångfalden i Växjö ska återspeglas i kommunorganisationen, även på chefsnivå. Vi
ska ha ett gemensamt perspektiv för bästa

resursutnyttjande. Osakliga löneskillnader
mellan män och kvinnor i Växjö kommun
ska inte finnas.
Det är nödvändigt att Växjö kommun,
som länets största arbetsgivare, utvecklar
sitt personalpolitiska arbete med sikte på
framtiden. Inom personalområdet finns
många olika arbetssätt. Växjö kommun
kommer därför utveckla HR-processerna
(Human resources) genom ett mer sammanhållet personalpolitiskt arbete. Detta
leder till stärkta karriärmöjligheter inom
hela kommunkoncernen, gemensamma
kompetensförsörjningsplaner, överblick av
kompetensprofiler. Ett gemensamt arbete
med ledarskapsutveckling ska prioriteras.
Förhandling, personal/kompetensutveckling, kompetensförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. Att
utveckla rekryteringscenter till en koncerngemensam funktion ska utvecklas. En förstärkt satsning på traineeprogram för hela

koncernen ska göras. Alla yrken i Växjö
kommun skall möjliggöra karriärvägar.
En god introduktion för alla nyanställda
i Växjö kommun är viktigt. Den visar på
arbetsgivarens personalpolitik, bredden i
verksamheten och skapar en helhetssyn. En
god introduktion för praoelever, studentmedarbetare, praktikanter från olika universitet och högskolor, vård- och omsorgscollege, tekniksprång eller olika former
av arbetsmarknadspraktik är en viktig
informationskanal.
Att visa på alla fördelar som finns med att
vara anställd i Växjö kommun och göra
våra förmåner och möjligheter till flexibel
arbetstid, friskvård och löneväxling kända
är betydelsefullt i arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Chefsförsörjning och goda ledare är viktigt
för en lyckad verksamhetsutveckling och
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en kreativ och positiv arbetsmiljö. Ett
gott ledarskap utvecklar verksamhet och
medarbetare och bidrar till trivsel och bättre
hälsa. Växjö kommun har också höga och
tydliga förväntningar på medarbetarna att
vara professionella, servicemedvetna och ta
eget ansvar.

visstidsanställningar. Ett utökat system med
pooltjänster för bättre kontinuitet och tryggare anställningsformer ska få genomslag.
Växjö kommun ska fortsätta med årliga
lönekartläggningar och arbetsvärdering
för att uppnå jämställda löner i likvärdiga
arbeten.

Chefer och hälsoinspiratörer ska verka för
att stimulera medarbetarna till ökad fysisk
aktivitet. Idag använder 38 procent av
kommunens anställda friskvårdsbidraget.
Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i
ett första steg uppgå till 50 %. När detta nås
är Växjö kommun beredd att höja friskvårdsbidraget.
Vi ska som en modern arbetsgivare möjliggöra till större inflytande och frihet för
arbetsgrupper och enheter att själva planera
sin tid och arbetsuppgifter. Gemensamt
engagemang skapar ansvarstagande.
En konsekvensanalys av löneväxling och
pensionsavsättning ska göras. Systemet med
stämpelklockor ska utvärderas. Personalförmåner i form av el-cykel skall genomföras.
Under de senaste åren har sjukfrånvaron
ökat på hela arbetsmarknaden. Andelen
med psykisk ohälsa ökar. Tendensen är
densamma i vår kommun. Den ökande
sjukfrånvaron hos unga medarbetare måste
särskilt beaktas. Trots att sjukfrånvaron i
Växjö kommun är lägre i jämförelse med
andra större kommuner finns det fortfarande mycket att förbättra. Omsorgsförvaltningen genomför en ökad satsning för att
komma till rätta med långtidssjukfrånvaron.
Den negativa stressen hos medarbetarna ska
minska genom bättre styrning, återkoppling
och uppföljning. Förväntningar och ansvar
tydliggörs för alla medarbetare, bland annat
genom kompetensprofiler.
Medarbetarnas möjlighet till vidareutveckling och rörlighet inom hela koncernen ska
stärkas. Insatser för att minska könssegregerade arbetsplatser inom bland annat
förskola, vårdyrken och tekniska yrken ska
fortsätta. Nya modeller för att minska antalet anställda med timlön och andra korttidsvikariat ska prövas. Alla nämnder och
styrelser ska verka för att minska antalet
Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Koncerngemensamma HR-processer ska kartläggas och implementeras

Kommunstyrelsen

2

Genomföra en konsekvensanalys av löneväxling till pensionsavsättning ska göras

Kommunstyrelsen

3

Insatser för att fler ska använda friskvårdsbidraget ska genomföras.

Alla nämnder/bolag

4

Personalförmåner i form av el-cykel skall genomföras.

Kommunstyrelsen

5

Utreda ökat samarbete mellan räddningstjänst och hemtjänst

Kommunstyrelsen

6

Minska antalet visstidsanställningar

Alla nämnder och bolag
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Ekonomi och effektivitet

Hållbara investeringar och trygg hushållning
Budget, rapportering och uppföljning, effektivitet, upphandling, intern kontroll
Styrande dokument
• Styrsystem för Växjö kommun
• Riktlinjer för budget, årsredovisning, årsrapporter, ekonomisk
uppföljning och rapportering
• Upphandling och inköpspolicy
• Finanspolicy

Inriktningsmål
• 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.

Verksamhetsmål

Ansvar

Utför

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara
1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar

Prioriteringar
En god ekonomisk hushållning är en
grundförutsättning för att möta framtidens
utmaningar. Ju fler som arbetar, driver
företag och betalar skatt desto bättre är
förutsättningarna för en trygg och hållbar
kommun med hög livskvalitet.
Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver
budgetramen kan nämnder och styrelser
använda positivt eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och
styrelse.
Arbetet med att stärka koncernperspektivet, kulturen och strukturen, fortsätter. En
koncernledning ska säkerställa den gemensamma riktningen för alla förvaltningar
och bolag samt implementera koncerngemensamma ledningsprocesser. Detta leder
till en effektivare organisation och högre
måluppfyllelse.
Nämnder och styrelser ska driva verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot
målen, det vill säga måluppfyllelse i relation
till det ekonomiska resultatet. Effektivitet
är betydelsefull i både goda och dåliga
tider. Arbetet med effektiviseringar måste
fortsätta med sikte på ökad måluppfyllelse. Koncerngemensamma lednings- och

stödprocesser säkerställer ökad service och
minskade overheadkostnader.
Valfrihet och mångfald av utförare är
positivt för medborgarna och effektiviteten.
Där det är lämpligt utvecklas arbetet med
olika driftsformer av kommunal verksamhet för god medborgarservice, till exempel
intraprenader. Alla nämnder och styrelser
ska jobba för ökad konkurrensutsättning
inom sina respektive ansvarsområden. De
företag som lämnar anbud på att utföra
tjänster inom skola, vård och omsorg i
Växjö kommun ska betala skatt i Sverige.
Anbudsgivaren ska vara beredd på att på
den upphandlande myndighetens begäran
redovisa omsättning, vinst och hur mycket
skatt som betalas i varje land där man
har verksamhet. Växjö kommun behöver
uppmärksamma och utveckla arbetet med
lagen om offentlig upphandling som ett
konstruktivt verktyg för att nå kommunens
mål, exempelvis miljömål. Kommunen ska
vara uppmärksam på att inte bedriva osund
konkurrens gentemot privat verksamhet.
De omfattande investeringar som görs i
kommunens skolor i form av renoveringar
måste göras med en plan för ökat lokalutnyttjande. Lokalförsörjningsgruppen ska
säkerställa effektivt lokalutnyttjande i ett
koncernperspektiv. Samordning av lokaler

som skolor, förskolor, särskilda boenden,
bibliotek och andra lokaler leder till ett
bättre resurs- och lokalutnyttjande.
På grund av osäkerheter i befolkningsutvecklingen fördelar Kommunstyrelsen 16
miljoner kronor ytterligare för att möta de
demografiska förändringarna.
Måltidsorganisationen tillförs medel för att
höja kvaliteten, öka produktiviteten och öka
andelen närproducerad och ekologisk mat.
Genom att tillföra måltidsorganisationen
medel för exempelvis demografi, transporter
och kvalitetshöjning genomförs inga ytterligare ramjusteringar från utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Det innebär indirekt ökade resurser till skola och omsorg.
Hyreskostnader för måltidsorganisationen
överförs från omsorgsnämnden och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från
och med 1/1 2017. Ny moderniserad köksstruktur ska leda till utvecklad kvalitet och
service. Genom att prioritera och investera
i rätt kök så åstadkommer vi en långsiktig,
effektiv produktion som i vissa stycken har
varit eftersatt under lång tid.
Sammanhållen omsorg inom socialpsykiatrin möjliggörs när hela verksamheten finns
hos en nämnd. Det ger kvalitetshöjningar
och ekonomiska effektiviseringar.
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I kommunens finanspolicy tydliggörs att
inga placeringar görs i bolag som producerar fossila bränslen som kol, olja och gas.
Ett minskat borgensåtagande genom ett
mindre fastighetsbestånd leder till bättre

förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

En liten del av finansieringen av budgeten
tas i aktieutdelning från bolagen för att
utveckla välfärden med särskilda satsningar.

Kostnadsfördelning för sjörestaurering ska
fördelas mellan VA, exploatering och skattekollektivet med 1/3 vardera.

Särskilda uppdrag

Ansvarig

1

Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.

Alla nämnder

2

Lokalförsörjningsgruppen ska säkerställa effektivt lokalutnyttjande i ett koncernperspektiv

Kommunstyrelsen

3

Effektiva stödprocesser för hela kommunkoncernen ska implementeras

Kommunstyrelsen

4

Investeringar ska göras för en ny moderniserad köksstruktur

Kommunstyrelsen

5

Samordning av finansiering i kommunkoncernen leder till sänkta kostnader för upplåning.

Kommunstyrelsen, VKAB
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Ekonomisk redogörelse

Saktteintäkter, utjämning, statsbidrag med mera
Skatteintäkter åren 2017-2019
Utdebiteringen till Växjö kommun är oförändrad och uppgår 2017
till 20:19. Medelskattesatsen 2016 i riket för primärkommuner är
20:75, d.v.s. Växjö kommuns skattesats är 56 öre lägre. Rensat från
kollektivtrafiken och övriga skatteväxlingar, räknat från 1992, ligger
utdebiteringen till Växjö kommun 15 öre under medelutdebiteringen i riket. För åren 2018-19 beräknas oförändrad utdebitering.
Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar:

Årlig procentuell förändring
2015 2016 2017
Timlöner
Arb. Timmar kalenderkorr.
Arbetslöshet 15 -74 år*
BNP, kalenderkorr.
KPI
Skatteunderlag
* Procent av arbetskraften

2,4
1,0
7,4
3,8
0,9
5,0

3,1
1,9
6,8
3,5
1,3
5,7

3,3
1,7
6,3
2,5
1,8
5,4

2018

2019

3,4
0,7
6,4
2,0
2,0
4,6

3,4
0,7
6,5
2,2
2,1
4,3

Kommunalekonomisk utjämning
Statligt utjämningsbidrag
Från och med 2005 har det tidigare generella statsbidraget och
inkomstutjämningen ersatts av ett statligt utjämningsbidrag vilket
garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften.
Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån
justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten
ut ett regleringsbidrag
Beräkningen av bidraget för åren 2017-19 bygger på en befolkningsökning med 1 100 personer/år 2016-18 och att Växjös skatteunderlag ökar lika med riket.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen skall inte kompensera för skillnader i servicenivå,
kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Växjö har, jämfört med
riket, gynnsamma strukturella förhållanden i de flesta delmodeller
vilket innebär att kommunen betalar en avgift.
Avgiften beräknas uppgå till 127 mkr. Från och med 2017 erhåller
kommunen inget införandebidrag.

LSS-utjämning
Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i den

underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget
förändras kraftigt mellan åren. Beloppen för 2017 och framåt är
budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i april 2016.
Kommunal fastighetsavgift
2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en
kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 var neutralt, såväl för
varje enskild kommun som för staten. Kommande år ska den årliga
intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det ursprungliga beloppet 2008.
Ovan redovisade förutsättningar ger följande intäkter/kostnader
(mkr):
2016
Allmän kommunalskatt
Statligt utj.bidrag
Regl.bidrag/avgift
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
Strukturbidrag
Kom. fastighetsavgift
LSS-utjämning

2017

2018

2019

3 617
3 812
3 987
4 158
727
770
790
803
-3
-27
-52
-78
-137
-127
-129
-131
5			
0			
142
143
144
145
38
36
37
38

4 389

4 607

4 777

4 935

Finansnetto
Kommunens överlikviditet har i första hand lånats ut till de helägda
kommunala bolagen. Lånen förfaller successivt under perioden.
Finansnettot har beräknats med hänsyn till att kommunen inte
lånar ut egna pengar till de kommunala bolagen. Andra faktorer
som påverkar finansnettot är investeringar, den befintliga utlåningen
till de kommunala bolagen, förskottering av infrastruktursatsningar,
resultatförsämringar och förväntat ränteläge. I beräkningen ingår
också kommunens låneskuld.
Borgensavgiften höjs med 0,3 procentenheter till 0,8 procent från
och med 2017. Om pantbrev lämnas höjs borgensavgiften med 0,4
procentenheter till 0,6 procent.
Återbäringen från Kommuninvest kommer att minska framåt i
tiden. Den har varit ett sätt att få medlemmarna att betala in större
andelar i föreningen och föreningen har sedan kunnat öka soliditeten i bolaget genom ökning av aktiekapitalet.
För 2016-17 ingår 15 mkr/år och därefter 12 mkr/år i återbäring.
2015 erhöll kommunen 30 mkr i återbäring från Kommuninvest
och för år 2016 beräknas kommunen erhålla ca 15 mkr i återbäring.
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I finansnettot ingår utdelning från de kommunala bolagen. Aktieägartillskottet till Wexnet via VKAB och Veab avser utbyggnad av
stamnätet för bredband på landsbygden. Tillskottet lämnas enligt
aktieägaravtalet.

Mkr

Utfall Prognos Budget Plan Plan
2015
2016 2017 2018 2019

Finansnetto
24
20
Borgensavgift mm
36
32
Återbäring Kommuninvest 30
15
Utdelning kommunala bolag 57
100
Aktieägartillskott Wexnet			

147

167

20
44
15
105
-12

20
44
12
105
-12

20
44
12
80
-12

172

169

144

Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern ränta för kapital
som investeras i anläggningar, inventarier m.m. Internräntesatsen är
2,5 % enligt SKL:s rekommendation.
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ÅR 2017
Som grund för den nämndsvisa planeringen framställs vissa gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling,
bostadsbyggande, lönerevision, lokala planer m m. Utgångspunkt
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för budgeten år 2017 är innevarande års budget, justerad med ev.
under året beslutade verksamhetsförändringar. Hänsyn tas till hur
riksdagsbeslut och det samhällsekonomiska läget i övrigt påverkar
ekonomin. Dessutom tas hänsyn till de slutsatser som kan dras av
bokslutet 2015 och de utfallsprognoser som föreligger innevarande
år.
Personal- och kostnadsutveckling
Personalkostnaderna, som för 2016 beräknas uppgå till 3,1 mdr,
utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens samlade budget och
svarar för ca 67 % av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare, medan
merparten löpte fram till april 2016. Beräkningarna för 2017-2019
är enligt regeringens bedömning, drygt 3 % per år.
Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag
har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna ska bedöma
kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta
i sina internbudgetar.
Förändringar år 2017-19 jämfört med 2016
Nämnder och styrelser tillförs ca 165 mkr 2017 för demografi,
ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för
ökade lönekostnader. Ett omvandlingstryck på totalt 25 mkr är
utlagt 2017.

Förändring jmf med 2016, tkr

2017

2018

2019

- = tillskott till nämnd/styrelse

Byggnadsnämnd			
Omvandlingstryck
86
86
86
Resurstillskott
-1 100
-1 100
-1 100
-1 014
-1 014
-1 014
Kommunfullmäktige			
Omvandlingstryck
84
84
84
Resurstillskott
-1 600
-600
-600
-1 516
-516
-516
Kommunstyrelse			
Omvandlingstryck
3 080
3 080
3 080
Resurstillskott
-7 400
-7 400
-7 400
Måltidsorganisationen
-40 000
-25 000
-27 000
Varav:			
Borttagen och framflyttad besparing
(-20 000)		
Demografi
(-10 000)		
Ambitionshöjningar (Eko/närproducerat.
(-7 000)		
KRAV-cert. Kompetensutv. Ledningsorg. mm)		
Transporter
(-2 000)		
Kapitalkostnad
(-1 000)
Demografi för senare fördelning
-16 000		
Lägre hyra nytt kommunhus
8 000
-60 320
-29 320
-23 320
Kultur- och fritidsnämnd			
Omvandlingstryck
1 033
1 033
1 033
Resurstillskott
-9 100
-9 100
-9 100
Scenkonst/simhall
-8 000
-8 067
-8 067
-16 067
Miljö- och hälsoskyddsnämnd			
Omvandlingstryck
62
62
62
Resurstillskott
-1 100
-1 100
-1 100
-1 038
-1 038
-1 038
Nämnd för arbete och välfärd			
Omvandlingstryck
2 383
2 383
2 383
Resurstillskott
-14 500
-19 500
-19 500
Effektivisering socialpsykiatri
5 000
10 000
10 000
-7 117
-7 117
-7 117
Omsorgsnämnd			
Omvandlingstryck
7 574
7 574
7 574
Resurstillskott
-15 400
-15 400
7 574
-7 826
-7 826
Teknisk nämnd			
Omvandlingstryck
793
793
793
Resurstillskott
-5 400
-5 400
-5 400
Sjörestaurering
-3 000
-3 000
-3 000
-7 607
-7 607
-7 607
Utbildningsnämnd			
Omvandlingstryck
10 229
10 229
10 229
Resurstillskott
-94 000
-120 600
-120 600
-83 771
-110 371
-110 371
Valnämnd			
Resurstillskott		
-1 500
Värends räddningstjänst			
Resurstillskott
-1 200
-1 200
-1 200
Överförmyndarnämnd			
Omvandlingstryck
30
30
30
Resurstillskott
-600
-600
-600
-570
-570
-570
Utdelning kommunala fastighetsbolag
100 000
100 000
75 000

ÅRETS RESULTAT

50 000

26 000

8 000
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Nedanstående tabell redovisar driftbudgetramarna per nämnd/
styrelse år 2017 jämfört med 2016. I kolumn tre har budgeterat
utrymme för löneökningar mm fördelats ut proportionellt till resp.
nämnd/styrelse utan hänsyn till att avtalen kan se olika ut för avtalsområdena.
Driftbudgetramar (tkr)
Budget
2016

Budget
2017

Budget
2017

Byggnadsnämnd
14 504
15 518
15 845
Kommunfullmäktige inkl. revisionen 13 583
15 099
15 417
Kommunstyrelse
358 383 418 703 427 532
Kultur-och fritidsnämnd
179 707 187 774 191 733
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
10 240
11 278
11 516
Nämnd för Arbete & Välfärd
423 861 430 978 440 066
Omsorgsnämnd
1 377 165 1 369 591 1 398 470
Teknisk nämnd
135 852 143 459 146 484
Utbildningsnämnd
1 765 771 1 849 542 1 888 543
Valnämnd
175
175
179
Överförmyndarnämnd
4 898
5 468
5 583
Värends räddningstjänst
57 133
58 333
59 550
4 341 272 4 505 918 4 600 918

Investeringar
Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka
investeringar som skall genomföras.
Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 miljoner kronor och
ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller
beloppsgränsen 20 miljoner kronor. Investeringar som överstiger 10
miljoner kronor skall beslutas av kommunfullmäktige. Detta gäller
även investeringar i lokaler som nämnden för sin verksamhet hyr av
ett kommunalt bolag eller annan.
Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras
med försäljningsinkomster. De ökade driftkostnaderna till följd av
investeringar i VA-verksamhet och avfallshantering täcks med avgifter. Övriga investeringar finansieras till största delen med skattemedel.
Finansiell Analys
För att beskriva Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god
ekonomisk hushållning används analysmodellen RK. RK-modellen
bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på olika finansiella
nyckeltal, vilka har till uppgift att belysa ställning och utveckling av
kommunens ekonomi.
Resultat och kapacitet

miljoner kronor avseende justerade överskott till och med 2015 att
möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med
hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen.
Den procentuella ökningen av nettokostnaderna har varit större än
ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet under perioden 2011-15. Det är en utveckling som på sikt
är ohållbar.
Nettokostnadsutveckling

Procent
Vht/skatt+stb

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

98,0

99,9

98,9

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det
finns balans mellan kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar, pensionskostnader och finansnetto,
budgeteras att ta ca 99 procent i anspråk av skatteintäkter och
statsbidrag år 2017. Det är lägre än prognosen för 2016 men högre
än bokslut 2015. Nettokostnaderna kan vara högre ett par år men
sedan måste denna utveckling brytas.
Kommunfullmäktiges finansiella mål att över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av
skatteintäkter och utjämning uppfylls 2017. Åren därefter sjunker
det till 0,9 respektive 0,8 procent beroende på sämre resultat i slutet
av perioden.
Investeringsvolym
Under 2017-19 beräknas nettoinvesteringar om ca 165 miljoner
kronor per år. Utfallet för 2015 uppgick till 175 miljoner kronor och
för 2016 beräknas 165 miljoner kronor. Anledningen till de höga
investeringarna tidigare år är byggandet av biogasanläggning, medfinansiering av infrastruktur och initialt ökade exploateringsutgifter
för bl.a. Vikaholm, Bäckaslöv och Stationsområdet. Över tiden
överstiger inkomsterna de ökade exploateringsutgifterna.
Höga investeringar innebär en likviditetsbelastning och försämrat
finansnetto.
Skattefinansiering av investeringar
När den löpande driften har finansierats bör det återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att större delen
av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Kan
kommunen egenfinansiera investeringarna under året så stärks den
långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet.
Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Årets resultat
Årets avskrivningar

+82
+164

+ 5
+120

+50
+ 124

SUMMA

+246

+125

+174

Nettoinvesteringar
Försäljn anl,tillg

175
10

165
2

165
2

SUMMA

185

167

167

Skattefin.grad%

133

75

104

Mkr

Årets resultat
Bokslut
Mkr
Årets resultat

Prognos
2015

Budget
2016

2017

+82

+5

+50

Växjö kommun budgeterar år 2017 ett överskott, + 50 miljoner kronor. Kommunen har medvetet gjort avsättningar och byggt upp ett
eget kapital som täcker alla pensionskostnader. Kommunen har 909
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På grund av en lägre investeringsvolym än tidigare år så klaras
finansieringen till största delen med egna medel. Investeringar i
verksamhetslokaler görs företrädesvis av de kommunala bolagen,
och kostnaden för detta kommer i form av hyror.
Soliditet

Procent
Soliditet
Soliditet inkl
ansvarsförbindelse

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

54,6

54,4

54,6

21,6

22,9

24,8

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som
finansierats med egna medel. Soliditeten är beroende av två faktorer:
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.
För att få ett mer relevant mått vid beräkningen av soliditeten bör
hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Kommunen måste ha ett positivt resultat med en strikt reglerad
investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt
nuvarande nivå på lång sikt. Sker inte detta lämnas en skuldsättning
som måste finansieras av kommande generationer. Att soliditeten
inkl. ansvarsförbindelsen ökar beror på att ansvarsförbindelsen
beräknas sjunka med 70 mkr om året.

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad, det
vill säga avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder i relation
till totala tillgångar. Orsaken till detta är att kommunens bolag äger
i stort sett samtliga verksamhetslokaler. Bolagens förvärv av dessa
från kommunen, samt gjorda investeringar, har främst finansierats
genom lån med kommunal borgen som säkerhet. . De senaste åren
har skuldsättningsgraden ökat och beräknas uppgå till 45 % 2017.
Orsaken till ökningen är att långfristiga lån har upptagits på 600
miljoner kronor för utlåning till SEB som en del i finansieringen av
Sandvik 3. Vidare så har långfristiga lån upptagits avseende den nya
vattenförsörjningen från Bergaåsen samt för utlåning till föreningar
inom Arenastaden för byggnation av nya arenor m.m.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande är betydligt över genomsnittet i
landet och uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Växjö kommun har
valt att bedriva en stor del av sin verksamhet i bolagsform. Drygt
99 procent av borgensåtagandet är beviljat till kommunens helägda
bolag. Någon större risk avseende detta borgensåtagande föreligger inte eftersom bolagen genomgående har en stark och stabil
ekonomi.
Känslighetsanalys
Växjö kommuns beroende av omvärlden kan beskrivas genom en
känslighetsanalys. I tabellen nedan framgår hur olika händelser var
för sig påverkar den kommunala ekonomin. Små förändringar kan
innebära stora belopp, vilket visar hur viktigt det är att det normalt
sett finns marginaler när budgeten fastställs.
Mkr

Belopp

Risk och kontroll
Balanslikviditet
Bokslut
Procent
Balanslikviditet
Balanslikviditet
exkl. sem.löneskuld

Prognos
2015

Budget
2016

2017

137,2

135,3

138,3

167,6

165,3

169,0

Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, d v s omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, budgeteras till ca 138
procent år 2017. Vid värdet 100 klaras precis de kortfristiga åtagandena. Exkluderas intjänad semester och okompenserad övertid från
skuldsidan, eftersom det inte är särskilt troligt att allt kommer att
omsättas inom det närmaste året, så uppgår balanslikviditeten till ca
169 procent.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av
likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot.
Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder

Procent
Total skuldsätt.grad
- varav avsättn.grad
- varav kortfr.
skuldsättningsgr.
Räntebärande skulder

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

45,4
5,9

45,6
6,3

45,4
6,7

18,0
21,5

17,9
21,4

17,7
21,0

Löneförändring med 1 % inkl PO
Förändrad utdebitering med 1kr
Medelskattekraftsförändring 1 %
Prisförändring med 1 % på ext varor o tjänster
Förändrade taxor med 1 %, exkl VA o avfall
Byggnadsinvesteringsförändring med 10 mkr

34
179
38
20
4
1

Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar till
staten i utjämningssystemen är beroende av befolkningens storlek.
För 2017 är det befolkningen den 1 november 2016 som avgör
resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet per invånare år
2017 sammanfattas i nedanstående tabell.
Kronor per invånare
Garanti inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Kom. fastighetsavgift

50 545
- 1 431
-303
408
1 599

Summa

50 818

En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än prognostiserat förändrar resultatet med ca 5 mkr.
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(Belopp i Mkr)

Utfall
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens kostnader och intäkter
-4 077
-4 430
-4 605
-4 794
-4 943
Avskrivningar
-164
-122
-124
-126
-128
						
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
-4 241
-4 552
-4 729
-4 920
-5 071
						
Skatteintäkter
3 398
3 617
3 812
3 987
4 158
Generella statsbidrag och utjämning
778
773
795
790
777
Finansnetto
147
167
172
169
144
						
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER
82
5
50
26
8
Extraordinära poster
0
0
0
0
0
						
ÅRETS RESULTAT
82
5
50
26
8
(varav taxefinansierad vht)
(-8)
(1)
(0)
(0)
(0)
(varav biogas)
(-3)
(-3)
(-5)
(-3)
(-2)
BALANSRÄKNING					

TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar
4 060
4 103
4 144
4 180
4 214
Materiella
1 903
1 931
1 957
1 981
2 003
Finansiella
2 157
2 172
2 187
2 199
2 211
						
Omsättningstillgångar
1 329
1 311
1 340
1 350
1 344
						
SUMMA TILLGÅNGAR
5 389
5 414
5 484
5 530
5 558
						
EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER			
		
Eget kapital
2 942
2 947
2 997
3 023
3 031
varav årets resultat
82
5
50
26
8
						
Avsättningar
316
341
366
391
416
						
Skulder
2 131
2 126
2 121
2 116
2 111
Långfristiga
1 162
1 157
1 152
1 147
1 142
Kortfristiga
969
969
969
969
969
						
SUMMA EGET KAPITAL				
		
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
5 389
5 414
5 484
5 530
5 558
KASSAFLÖDESANALYS

Årets resultat
82
5
50
26
8
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Av- och nedskrivningar
164
122
124
126
128
Avsättningar
33
25
25
25
25
Realisationsvinst/förlust
0
0
0
0
0
Medel från vht före förändring av rörelsekapital
279
152
199
177
161
Förändring kortfristiga fordringar
99
0
0
0
0
Förändring förråd
-1
0
0
0
0
Förändring kortfristiga skulder
46
0
0
0
0
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
423
152
199
177
161
						
Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar
-154
-152
-152
-152
-152
Försäljning materiella anl.tillgångar
8
2
2
2
2
Förvärv finansiella anl.tillgångar
-31
-15
-15
-12
-12
Försäljning finansiella anl. tillgångar
2		
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN
-175
-165
-165
-162
-162
						
ÅRETS KASSAFLÖDE
226
-18
29
10
-6
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(Belopp i tkr)

Utfall
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

DRIFTBUDGETRAMAR 2017-19

NÄMND/STYRELSE			
Byggnadsnämnd
10 580
14 504
15 518
15 518
15 518
Kommunfullmäktige inkl. revisorer
13 192
13 583
15 099
14 099
14 099
Kommunstyrelse
361 868
358 383
418 703
387 703
381 703
Kultur- och fritidsnämnd
177 995
179 707
187 774
187 774
195 774
						
		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
9 079
10 240
11 278
11 278
11 278
Nämnd för Arbete & Välfärd
391 176
423 861
430 978
430 978
430 978
Omsorgsnämnd
1 306 405
1 377 165
1 369 444
1 384 844
1 384 844
						
		
TN Teknisk förvaltning
126 030
135 852
143 459
143 459
143 459
TN Parkeringsköp
0
0
0
0
0
TN Teknisk produktion
-5 997
0
0
0
0
TN Skog, natur
4 045
4 200
4 100
4 100
4 100
TN Biogas
3 385
5 000
5 000
2 500
1 500
TN Avfallshantering
-6 026
0
0
0
0
TN VA-verksamhet
14 008
0
0
0
0
						
		
Utbildningsnämnd
1 686 625
1 765 771
1 849 542
1 876 142
1 876 142
Värends räddningstjänst
55 825
57 133
58 333
58 333
58 333
Valnämnd
169
175
175
1 675
175
Överförmyndarnämnd
4 762
4 898
5 468
5 468
5 468
						
4 153 121
4 350 472
4 514 871
4 523 871
4 523 371
*** TN biogas, skog och natur beräknas ge underskott med 9,1 mkr 2017.
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BALANSERING AV 2015 ÅRS RESULTAT
Nämnd/styrelse

Budget
Eget kapital
2015
20150101
			

Årets resultat
2015

KF:s beslut
2015

Eget kapital
20151231

Byggnadsnämnd
14 890
5 141
			
Kommunfullmäktige
10 870
775
			
Kommunens revisorer
2 321
855
			
Kommunstyrelse
358 854
22 657
varav måltidsenheten
135 085
0

4 310

4 310

9 451

266

266

1 041

-267

-267

588

-3 014
-9 246

-3 014
-9 246

19 643
-9 246

-1 729

-1 729

891

964
		
17 908
17 908
-9 448
-9 448

3 882
17 908
-9 448

37 925

37 925

77 477

7 490
-4 045
0
5 997
-3 385
6 026
-14 008

7 490
-4 045
0
5 997
-3 385
6 026
-14 008

11 323
11 119
1 273
15 991
-8 951
30 018
8 938

272

272

33 705

3

3

676

-1 021

0

0

53 692

54 713

234 973

61 674
-7 982

62 695
-7 982

196 017
38 956

Kultur- och fritidsnämnd
176 266
2 620
			
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
10 043
2 918
			
Nämnd för arbete & välfärd
409 084
0
varav ek. bistånd
65 200
0
			
Omsorgsnämnd
1 344 330
39 552
			
TN teknisk förvaltning
133 520
3 833
TN Skogsvård och natur
-186
15 164
TN parkeringsköp
0
1 273
TN teknisk produktion
0
9 994
TN biogas
0
-5 566
TN avfallshantering
0
23 992
TN VA-verksamhet
0
22 946
			
Utbildningsnämnd
1 686 897
33 433
			
Valnämnd
172
673
			
Överförmyndarnämnd 1)
3 741
0
			
SUMMA
4 150 802
180 260
			
varav skattefinansierat
4 150 802
133 322
varav taxefinansierat
0
46 938
1) Överförmyndarnämndens resultat nollställs
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964

Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund
Helägda bolag

Koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt
fem helägda dotterbolag som verkar inom flera områden till nytta för kommunens invånare, företag och så vidare.

VKAB-koncernen
Bokslut Budget
2015
2016

Plan
2017

Plan 		
2018

RESULTATBUDGET, MKR			
VKAB
65
-11
-11
VEAB
-221
48
40
Videum AB
23
10
12
Vidingehem AB
18
15
13
Växjöbostäder AB
145
101
105
Vöfab
12
4
4

-10
Not 1
47
Not 2
11		
12		
108
Not 3
4
Not 4

SUMMA RESULTAT EFTER FINANSNETTO
42
167
163
172		
						
Uppgifterna hämtade från budget 2016-2018						

AVKASTNING TOTALT KAPITAL, %
		
enligt ägardirektiv (beslut i KS t.o.m. 2016)					
Not 5
VKAB–
–
–
–		
VEAB
-6,0
5,6
–
–		
Videum AB
4,6
4,4
–
–		
Vidingehem AB
4,1
4,0
–
–		
Växjöbostäder AB
5,1
4,5
–
–		
Vöfab
3,2
3,6
–
–		

INVESTERINGSBUDGET, MKR		
VKAB
–
–
–
VEAB
314
242
192
Videum AB
12
–
–
Vidingehem AB
57
101
152
Växjöbostäder AB
289
363
585,5
Vöfab
206
400
240

–		
204		
250		
173		
505		
240		

SUMMA
878
1 106
1 170
1 372		
						
Preliminära uppgifter. Alla investeringar är inte beslutade därför råder viss osäkerhet.
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Förutsättningar (noter)
Not 1. Moderbolaget VKAB ska 2017
lämna utdelning till Växjö kommun med
50,0 mkr.
Not 2. Växjö Energi AB (VEAB) lämna
årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr
för vidareutdelning till Växjö kommun.
Projektet Sandvik 3 är avslutat och anläggningen är tagen i bruk vilket innebär
att VEAB nu får elcertifikat för sin elproduktion samtidigt ökar kostnader för
räntor, avskrivningar och leasing. Priset
på både elcertifikat och el har sjunkit
sedan VEAB gjorde sin förra affärsplan.
För fjärrvärmen ligger en årlig prisökning om 0,5 %. Eftersom VEAB äger
mer än 50 % av aktierna i Wexnet AB
räknas Wexnet AB med i VEAB-koncernens budget som dotterbolag. Wexnet
AB har en positiv utveckling under perioden. Elnät AB har en stabil verksamhet med goda resultatnivåer. Under 2016
höjs avgiften med 1 % från april månad.
För 2017 och 2018 kalkylerar man med
en höjning på 2,0 %.
Not 3. Växjöbostäder AB ska lämna
utdelning till VKAB med 50 mkr för
vidareutdelning till Växjö kommun.
Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som

främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som
kommunen har ett särskilt ansvar, med
hänvisning till 5 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska
främst användas för att finansiera insatser avseende ungdomsbasen, utredningsoch akutenheten, medborgarkontoren i
Araby och Teleborg, sociala insatsgruppen, fältverksamhet samt VoB, (25 mkr).
Vidare finansiering av driftkostnader för
särskilda boenden enligt SOL och LSS
samt träffpunkter för pensionärer i kommunens olika stadsdelar/orter (25 mkr).
Not 4. Växjö fastighetsförvaltning AB,
VÖFAB, planerar att under 2018 sälja
Kv. Ansgarius (kommunhuset). Av
reavinsten ska Växjö kommun erhålla
50 mkr som anteciperad aktieutdelning
2018. Eftersom inflyttning i nytt kommunhus inte beräknas ske förrän 2019
kommer Växjö kommun att hyra Kv.
Ansgarius av ny ägare fram till inflyttningen.
Not 5. Avkastning på totalt kapital är
ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas

som rörelseresultat plus finansiella
intäkter i procent av tillgångarna enligt
balansräkningen.
Växjöbostäder AB uppnår under
perioden de finansiella målen som är
fastställda av kommunstyrelsen för
2013-2016. VEAB har tidigare aviserat
att man inte kommer att uppnå målen
under de kommande åren. Det är
framför allt byggnationen av Sandvik 3
som bidrar till detta. Konstruktionen av
hyresavtal med självkostnadshyror där
kommunen är hyresgäst gör att Vöfab
och Vidingehem AB inte uppnår de
finansiella målen. I takt med lägre räntekostnader minskar hyresintäkterna. Det
nya ramavtalet med Linnéuniversitet gör
att Videum AB kommer att uppnå de
finansiella målen.
Arbetet har påbörjats med att ta fram
nya finansiella mål för perioden 2017
och framåt.
Övrigt
Växjö Teateraktiebolag direktägs av
Växjö kommun.
Huvudprincipen är att helägda bolag ska
bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten.

Delägda bolag och kommunalförbund
Budgetmässig hantering av delägda bolag och kommunalförbund sker enligt avtal.
Växjö Småland Airport AB
Ägarförhållande: Region Kronoberg (ägarandel 55 %), Växjö kommun (42 %) och Alvesta kommun (3 %).
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Ägarförhållande: Region Kronoberg (49 %), Landstinget Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %).
Kulturparken Småland AB
Ägarförhållande: Region Kronoberg (59 %) och Växjö kommun (41 %).
Värends Räddningstjänstförbund
Ett kommunalförbund.
Ägarförhållande: Växjö kommun (78,6 %) och Alvesta kommun (21,4 %).
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Mål för god ekonomisk hushållning
•

Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka

•

Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka

•

Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent

•

Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka

•

SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka

•

Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun

•

Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010

•

Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka

•

Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska
vara lägre än genomsnittet för större städer

•

Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka)

•

Antalet fallolyckor ska minska

•

Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka

•

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

•

Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska

•

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning
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Plats för egna anteckningar
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Några fakta om Växjö kommun
Utdebitering, procent
Växjö
2016
Primärkommun
20,19
Landsting
11,60
TOTALT
31,79

Antal invånare per 31 mars 2016: 88 376
Växjö
2017
20,19
11,60
31,79

Riket
2016
20,75
11,35
32,10

Kommunens skattekraft i procent av riket, enligt
taxeringen 2015 (inkomståret 2014): 95,6
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Ekonomisk information under 2017
Fördjupad prognos januari-april 		
maj
Delårsrapport januari-augusti		oktober
Årsredovisning 2016 			 april
Budget 2018			
juni
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