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Budget för Växjö kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för Växjö kommun för 2010.
Budgeten är kommunens främsta styrdokument. Budgettexterna talar om vad som ska utföras för de pengar som har anvisats.
Växjö har mycket goda förutsättningar att även kommande år driva en verksamhet med god kvalité och med en hög servicegrad.
Kommunens politiker och tjänstemän ska vara lätta att nå och snabba på att ge respons på frågor eller framställningar.
Vi arbetar tillsammans för ett bra 2010.
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Budgetens syfte och roll
Kommunens budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och syftar till att leda utvecklingen av kommunen.
Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns
nämnder och styrelser vilket innebär att de inriktningar, mål
och uppdrag som finns i denna budget ska konkretiseras och
omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna.

B

udgetens roll är att inom de ekonomiska
ramarna och gällande lagstiftning ange
kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar
och prioriteringar. Detta innebär att även de planer,
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program, riktlinjer och policies etc. som kommunfullmäktige har antagit genom åren gäller och har en
stödjande funktion till budgeten.
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Nämnders och styrelsers arbete med budget
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget
utarbetar och beslutar varje nämnd och styrelse om
internbudget och verksamhetsplan för det egna
ansvarsområdet. I arbetet med internbudget och
verksamhetsplan är det av avgörande vikt att nämnden och styrelsen beaktar den samlade innebörden
av kommunfullmäktiges budget.
I september månad genomförs en budgetdialog
mellan kommunstyrelsen och nämnder och styrelser
i syfte att föra en dialog kring vad kommunfullmäktige vill ha utfört i budget 2010 och hur nämnder
och styrelser ska bidra till detta.
I kommunfullmäktiges budget ges nämnder och
styrelser mål och särskilda uppdrag. Uppdragen är
dels till för att stödja arbetet med måluppfyllelse,
dels för att tydliggöra särskilda insatser som kommunfullmäktige vill ha genomförda. För att nämnder och styrelser ska nå måluppfyllelse krävs större
insatser än de konkreta uppdrag som ges i budgeten.
De verksamheter som inte är direkt berörda av
de konkretiserade målen eller prioriteringarna står
för den skull inte utan vägledning om vad som ska
uppnås. Alla verksamheter kan gå tillbaka till de
reglementen och ägardirektiv som nämnden och
bolaget fått av kommunfullmäktige för att få stöd
för planeringen.



Uppföljning och rapportering
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning
av dels den egna verksamhetens uppdrag, som
beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, och
dels kommunfullmäktiges mål. Rapporteringen till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ske
med resultat och analyser av det egna uppdraget,
kommunfullmäktiges mål och den egna rollen i helheten Växjö kommun. Rapporteringen ska innehålla
dels viktiga uppföljningsindikatorer men framför allt
analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar
varför resultatet ser ut som det gör och vad det betyder för den egna verksamheten och Växjö kommun
som helhet. Varje nämnd och styrelse ska i samband
med höstens budgetdialog inför kommunstyrelsen
redovisa en plan för hur man avser att följa upp
verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges
mål.
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1. Utgångspunkter
och prioriteringar
Vi i Växjö kommun vill att kommunens tjänster
och service ska präglas av ett medborgarperspektiv
utifrån en vilja att bygga ett hållbart samhälle –
Europas grönaste stad.
Medborgarperspektivet innebär att vi vet vem
vi är till för, vi är serviceinriktade och ger snabb
återkoppling men vi är också ödmjuka inför vårt
uppdrag och i vår relation till medborgarna. Ett
hållbart samhälle, är ett samhälle där ekonomisk
tillväxt sker för att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina.
Växjö kommun arbetar utifrån en värdegrund
om alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män, respekt för etnisk mångfald och
ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla.
Vi arbetar för jämställda miljöer och ska regelbundet
genomlysa kommunen och dess service utifrån ett
genusperspektiv.
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Vi ska arbeta för en attraktiv och växande kommun. Där är staden med charm, ett växande spännande utbud av intryck och upplevelser, handel och
service viktig. Lika viktig för dagens och morgondagens Växjöbor är landsbygden, sjöarna och den
vilda naturen. Landbygden och de mindre tätorterna
erbjuder ett attraktivt boende till bättre priser samtidigt som staden finns inom bekväm närhet.
Vi tror att sambandet mellan stadens charm och
landsbygdens harmoni skapar kommunens attraktivitet – det gör Växjö till en vinnare i ett allt mer
urbaniserat Europa på 2020-talet.
Kommunen ska alltid beakta tillgängligheten i
samhällsplaneringen – alla ska kunna ta del av vad
kommunen har att erbjuda. I all nybyggnation och
vid ombyggnationer så ska tillgänglighetsfrågorna
stå högt på agendan. För att kunna möta en fortsatt
befolkningsökning behöver fler bostäder byggas.
De kommunalt ägda bostadsbolagen bygger
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främst hyreslägenheter men ägarlägenheter ska
prövas. Andelen villor och småhus ska öka.
Alla delar av kommunen måste hjälpas åt för
att ordna praktik och sommarjobb för ungdomar,
utrikes födda och personer som står långt från
arbetsmarknaden. Det är viktigt för att erbjuda
yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet och skapa bättre
möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Att
erbjuda praktikplatser underlättar för kommunens
framtida rekrytering och strävan efter att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Växjö kommuns alla verksamheter ska arbeta för
att stimulera entreprenörskap, företagande och nyföretagande. Vi ska samarbeta med företagarna, med
Linnéuniversitetet och gärna med andra lärosäten.
Växjö kommun ska vara en naturlig part vid olika
former av nätverksbyggande som stärker företagande
och kommunens attraktionskraft.
För att ge en god service åt alla medborgare ska



vi uppmuntra mångfald och alternativ när det gäller
utförande av skattefinansierad service som t.ex. omsorg och skola – medborgarna ska ha möjlighet att
välja olika service av god kvalitet. Det är viktigt med
olika utförare för att utveckla kvalitet och belysa
kostnader men också för att öka antalet företagare i
kommunen.
Vi anser att internationalisering, regionförstoring
och kommunens miljöarbete är bra sätt att stärka
Växjö i Sverige och Växjö i världen.
Under 2010 riktas fokus mot mångfaldsfrågorna
i Växjö kommun. Hösten 2009 fattar fullmäktige
beslut om ett nytt mångfaldsprogram som ska
implementeras. Alla verksamheter ska då ta särskild
hänsyn till dessa viktiga frågor men också planera
för att leva upp till ambitionerna långsiktigt. Utifrån
goda erfarenheter från Hälsans år blir därför 2010
ett Mångfaldens år.
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2. Växjö kommuns
omvärldsanalys
Växjö kommuns omvärldsanalys identifierar förändringar som bedöms vara viktiga för Växjö kommuns
långsiktiga utveckling och tillväxt samt föreslår
åtgärder för att möta dessa förändringar. De områden som bedöms vara extra viktiga i ett långsiktigt
perspektiv för Växjö kommuns konkurrenskraft och
attraktivitet är:
• infrastruktur, regionala och interregionala
kommunikationer

• regional samverkan i syfte att stärka hela
regionen
• utbildningsstaden Växjö
• Europas grönaste stad som platsvarumärke
Kommunens omvärldsanalys fokuserar på de
långsiktiga förändringarna i samhället. I planeringsprocessen bör hänsyn tas till både kort- och
långsiktiga förändringar i samhället.

3. Befolkningsprognos för
Växjö kommun
Lågkonjunkturen ger effekter på bostadsbyggandet,
som förväntas vara något lägre under 2009 jämfört
med tidigare år. För att möta en förväntad befolkningsökning behöver kommunen beredskap för att
planera för byggnation av cirka 800 nya bostäder om
året.
Andelen kvinnor i fruktsam ålder förväntas
minska något, varvid de relativa födelsetalen kan
sjunka. De absoluta födelsetalen förväntas ligga på
över 1 000 barn per år.

budget för växjö kommun 2010

Andelen av befolkningen som är 65+ ökar.
Under hela perioden ökar denna åldersgrupp med
cirka 3 500 personer. Andelen som är 80+ ökar dock
endast marginellt under prognosperioden.
Folkmängden i kommunen fortsätter att öka.
I genomsnitt växer kommunen med mer än 1 000
personer per år under perioden. Folkmängden kommer att passera 85 000 under 2012.
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4. Ett hållbart Växjö –
kommunövergripande
prioriteringar
Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktig mål för Växjö kommun.
Hållbar utveckling kan definieras som ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov.” För att ta hänsyn till hela
samhällsutvecklingen betonas de tre aspekterna
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och
deras ömsesidiga beroende av varandra. Ingen aspekt
är i detta sammanhang överordnad den andra. Dessa
tre aspekter ska beaktas i all verksamhet inom Växjö
kommun. Hållbar utveckling både som mål och som
förhållningssätt ska prägla politiken och verksamheten i kommunen.

Hållbar utveckling ställer krav på tre F-strategier;
förnyelse, förändring och förvaltning; att skapa nytt,
utveckla och vårda det befintliga. Det innebär också
att ompröva sådant som inte ger tillräckligt bra
resultat.
Hållbar utveckling är ett övergripande förhållningssätt. Våra prioriterade områden berör samtliga
nämnder och styrelser. För flertalet av dessa prioriterade mål krävs också att flera nämnder och styrelser
samverkar och för dialog kring sitt gemensamma
arbete för att nå måluppfyllelse.

Uppföljning sker genom 11 hållbarhetsindikatorer:
1.

Tillväxt och energiintensitet. Årlig tillväxt i Växjö, BRP/invånare samt förhållandet mellan tillväxt
och energiåtgång (Wh/SEK).
2. Jämställdhet, ekonomisk. Medelinkomst samt lönegap mellan kvinnor och män.
3. Humankapital. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning.
4. Hälsa. Ohälsotal.
5. Ekonomisk utsatthet. Antal och andel personer med ekonomiskt bistånd samt antal och andel barn
i ekonomiskt utsatta familjer.
6. Boendesegregation, etnisk. Andel utrikes födda i kommunens stadsdelar och tätorter.
7. Sysselsättning. Arbetslöshet och förvärvsfrekvens.
8. Avfall. Mängd hushållsavfall/invånare samt andel avfall som materialåtervinns.
9. Natur. Tillståndet i Växjös sjöar, större än 100 ha.
10. Klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp/invånare.
11. Kreativitet. Antal personer sysselsatta i kreativa yrken per 1 000 invånare.
4.1 Växjö i världen
I en globaliserad värld där ekonomier, företagande
och människor rör sig allt friare över det som tidigare var nationellt begränsande ytor är det viktigt att
stärka både platsens och människors förutsättningar
för utveckling och växande i form av ökad konkurrenskraft, fler företag, förhöjd kunskapsnivå och
ökade möjligheter till rekreation och upplevelser.
Det sker en koncentration av befolkning och
utveckling till de större städernas tillväxtregioner
och konkurrensen mellan regioner ökar. Växjö har
alla förutsättningar att ta en framstående plats som



en sådan tillväxtregion. Befolkningstillväxten är god,
goda utbildningsmöjligheter, företagsklimatet bra
och kommunen präglas av god ekonomi, optimism
och samhällsbyggande. Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i samverkan och
samarbete.
Sammanslagningen av universitetet i Växjö och
högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet är ett led
i att stärka regionens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Växjö som universitetsstad ska genom det
nya Linnéuniversitetet ta ytterligare steg i riktningen mot ett internationellt framgångsrikt universitet.
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Samarbetet mellan universitetet, företagen och
kommunen kan intensifieras och kommersialiseras.
Växjö kommun ska arbeta för ett utökat samarbete
med Linneuniversitetet för att stärka forskningsanknytningen och kunskapsutvecklingen.
Växjö, liksom övriga kommuner i regionen, är
ytterst beroende av en väl fungerande infrastruktur för att ge medborgarna och företagen tillgång
till en större arbetsmarknadsregion. Här behöver
Regionförbundet södra Småland tillsammans med
kommunerna ta krafttag för att regionen inte ska
bli marginaliserad utan komma ”närmare” centrum,
marknader och ännu större befolkningscentra. Regionfrågorna och främst en förbättrad kollektivtrafik
är prioriterat.
Den omfattande landsbygden och de många
tätorterna ger extra goda förutsättningar för att
utveckla hela kommunen. Livaktiga företag och
entreprenörskap bidrar till denna utveckling. Vi ser
en utveckling att den stadsnära landsbygden blir mer
attraktiv vilket ställer krav på attraktiva boendemiljöer, service och kommunikationer.
Mål
• Den mellankommunala samverkan i regionen
ska öka
• Ett utökat samarbete mellan kommunen och
Linnéuniversitet ska eftersträvas
• Den kommunala servicen på landsbygden ska
säkras och tätorterna vidareutvecklas
• Kommunens internationella engagemang ska
stärkas
Uppdrag
• Alla nämnder och styrelser ska ta initiativ till
ökad samverkan mellan kommunerna i
regionen.
• Kommunen ska etablera en starkare samverkan
med universitetet inom kunskapsutveckling
och forskning kopplat till kommunens
verksamhet.
4.2 Miljöarbete i Europas grönaste stad
Minskad klimatpåverkan är det mest prioriterade
området i Växjö kommuns miljöarbete. Att välja
mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik eller
att gå och cykla i stället för att åka bil är ett effektivt
sätt att minska utsläppen. Som klimatkommissionen tydligt pekar ut står trafiken för 80% av Växjö
kommuns totala utsläpp av koldioxid. Det ger även
andra stora vinster; bättre hälsa för medborgarna,
mindre hälsofarliga partiklar i luften, mer attraktiv
stadsbild med mindre barriärskapande trafikleder
och ökad framkomlighet för dem som verkligen
måste använda bilen. På sikt kan också kostnaderna
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för kommunen minska om medborgarna väljer mer
hållbara transportsätt. Under 2010 prioriteras att fler
ska välja hållbara transportsätt.
Växjö som Europas grönaste stad ska ses både
som vår historia, vårt nuläge och vår vision för framtiden. Alla delar av kommunkoncernen, tillsammans
med näringsliv och invånare, har på olika sätt ansvar
för och bidrar till bilden av Växjö som Europas
grönaste stad. Under 2010 prioriteras att synliggöra
Europas grönaste stad för Växjöborna.
Mål (ur Växjös miljöprogram)
• Kommunen ska använda energi effektivt
• Kommunen ska ställa om till ett fossilbränsle
fritt transportsystem
• Kommunen ska öka det upphandlade utbudet
och inköpen av miljöanpassade varor och
tjänster
Uppdrag
• Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av alla
nämnders och styrelsers verksamheter. Alla
nämnder och styrelser ska vidta åtgärder för att
bidra till uppfyllelsen av miljömålen.
• Alla nämnder och styrelser ska fasa ut fordon
som drivs med fossila drivmedel.
• Kommunens varuleveranser ska samordnas.
• Berörda nämnder och styrelser ska arbeta aktivt
för att fler medborgare väljer de hållbara transportsätten.
Uppföljning:
Koldioxidutsläpp per invånare (ton)
Koldioxidutsläpp från kommunkoncernens
transporter och service (ton)
Andel ekologiska livsmedelsinköp
4.3 Goda livsvillkor
Växjö kommun ska erbjuda goda livsvillkor för alla.
Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att
främja mångfald och lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla medborgare. Med mångfald
menas etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande
identitet och uttryck, sexuell läggning och ålder. Att
ta till vara den styrka som ligger i denna mångfald är
en avgörande framgångsfaktor för Växjös framtida
utveckling.
Goda livsvillkor innebär ett jämställt Växjö med
en berikad mångfald, god tillgänglighet och förutsättningar för en god folkhälsa. Barnperspektivet ska
vara en naturlig del i all planering av den kommunala verksamheten. Likaså ska äldres rätt tillgodoses.
Förutsättningar för en jämställd kommun är att
kvinnor och män har samma makt att forma
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samhället och sin egen livssituation. Ett jämställt
samhälle utformas där beslut fattas, normer skapas
och resurser fördelas. Växjö kommun ska verka för
en ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av
makt och inflytande. Växjö kommun ska arbeta för
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
En förutsättning för att skapa en trygg och hållbar framtid är att verka för ökad trygghet för invånarna och förebygga våld i alla former i kommunen.
För att skapa goda livsvillkor och främja integration ska alla nämnder och styrelser ställa platser
för praktik och sommarjobb till förfogande för
ungdomar, utrikes födda och personer som står långt
från arbetsmarknaden. Detta för att erbjuda dem
yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet och större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mål
• Mångfaldsfrågorna ska vara en integrerad del
av alla nämnders och styrelsers verksamheter
• Alla medborgare ska kunna röra sig fritt i samhället och känna trygghet och säkerhet
• Utanförskapet ska minska vilket innebär färre
individer i utanförskap och färre områden som
präglas av utanförskap
Uppdrag
• Alla nämnder och styrelser ska vidta åtgärder
för att bidra till uppfyllelsen av målen för mångfald och goda livsvillkor.
• Alla nämnder och styrelser ska tillhandahålla
praktikplatser motsvarande tre procent av de
anställda inom respektive förvaltning och
bolag.
• Alla nämnder och styrelser ska verka för att
40/60 regeln ska gälla för könsfördelningen
på alla chefsnivåer samt i alla arbets- och projektgrupper inom alla kommunens verksamheter.
Uppföljning:
Andel flyktingar i åldern 20 - 64 år i egen försörjning efter introduktionstidens slut
Andel flyktingar i åldern 20 - 64 år som gör praktik
eller arbetar under minst halva introduktionstiden.
Skillnaden mellan män och kvinnors inkomst (kr)
Upplevd trygghet (index)
4.4 Entreprenörskap och tillväxt
Växjö kommun ska vara en vinnare när lågkonjunkturen vänder. Starka företag som utvecklas positivt
och ett bra företagsklimat är grunden för kommunens välstånd. Fokus ska ligga på besöksnäringen
och miljö-, energi- och träteknik.
Växjö kommuns huvudsakliga uppgift i tillväxt-
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frågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet
att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt
är att stimulera innovationer och entreprenörskap,
jobba för nya etableringar och verka för att befintliga
företag utvecklas och stannar kvar. Kvinnors företagande ska särskilt prioriteras.
Tillväxten sker idag främst inom den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn varför det
är viktigt att attrahera nya och utveckla befintliga
kunskaps- och tjänsteföretag i Växjö samt verka för
att forskningen, främst vid Linnéuniversitet, berikar
och utvecklar såväl kommunens verksamhet som
näringslivet.
Mål
• Växjö ska ha ett rikt och varierat näringsliv
i hela kommunen
• Växjö kommun ska satsa på ökad attraktionskraft, kompetenshöjande insatser, satsning
på entreprenörskap och tillväxtfrågor för att gå
stärkta ur den ekonomiska krisen
Uppdrag
• Växjö kommun ska arbeta proaktivt när det
gäller insatser i samband med varsel och om
struktureringar och främst genom insatser
kopplade till kompetenshöjning och kompetensväxling.
• Växjö kommun ska arbeta för kvinnors företagande, nya svenskars företagande, företagande
på landsbygd, UF-företagande och ungas
inträde på arbetsmarknaden.
• Växjö kommun ska stimulera konkurrensutsätt
ning, avknoppning, intraprenader och outsourcing av kommunal verksamhet. Införande
av utmanarrätt ska utredas.
• Alla nämnder och styrelser ska bidra till att
förbättra företagsklimatet.
Uppföljning:
Antal nya företag per 1 000 invånare.
Omsättningstillväxt i näringslivet
Ranking i Svenskt Näringslivs kommunranking av
företagsklimat.
4.5 Demokrati och medborgarfokus
Medborgarens röst är viktig i Växjö kommun. För
att kunna delta i den demokratiska processen måste
kommunens invånare ha god kännedom om de
kommunala verksamheterna. Information från kommunen ska därför vara tillgänglig för alla invånare.
Möjligheterna att möta ansvariga politiker och
tjänstemän ska vara goda. Dialog och öppenhet ska
vara vägledande i arbetet för en hållbar demokrati
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och en kommunal verksamhet med starkt medborgarfokus.
Dialogen med medborgarna är viktig. Att lyssna
på och beakta de synpunkter som kommer fram
i dialogen med medborgarna är grunden för en
lärande organisation. Det är viktigt att utöver de
traditionella kontaktvägarna också pröva nya former
för medborgardialog.
Kommunen ska tillhandahålla bra service av
god kvalitet. Det är viktigt att kommunen har ett
systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete där
avvikelser rapporteras och åtgärdas. Medborgarenkäter ska genomföras regelbundet.
Kommunens hela verksamhet ska präglas av
medborgarfokus, stark servicekänsla och gott bemötande. Alla som söker kontakt med kommunen ska
få snabb respons. Det ska bli ”en väg in” i kommunen, så att många frågor kan besvaras och rätt
vägledning kan ges redan vid medborgarens första
kontakt med kommunen. Kommunens huvudreception ska utvecklas till ett kontaktcenter.

budget för växjö kommun 2010

Mål
• Medborgarnas möjligheter till insyn och
inflytande ska öka
• Kommunmedborgare samt kunder och brukare
av kommunal service ska av kommunen få bra
service och ett gott bemötande
Uppdrag
• Alla nämnder och styrelser ska utveckla
servicen genom e-tjänster.
• Alla nämnder och styrelser ska genomföra
kundundersökningar som ett led i kvalitetsarbetet.
Uppföljning:
Medborgarundersökningens sammantagna NKI
(Nöjd Kund Index) för den kommunala verksamheten
Medborgarundersökningens sammantagna NII
(Nöjd Inflytande Index)
Antal kommunala e-tjänster
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5. Framtidsgrupp – särskilt
prioriterade områden
Framtidsgruppen bildades i januari 2009 och bestod
av 8 arbetsgrupper som arbetade fram förslag till
åtgärder för att minimera effekterna av finanskris
och lågkonjunktur i Växjö kommun. Flertalet av
Framtidsgruppens förslag till insatser var av omedelbar karaktär och genomfördes innevarande år det
vill säga 2009 men gruppen föreslog även insatser
av mer långsiktiga karaktär. Nedan följer några områden som Växjö kommun ska prioritera särskilt för
att gå stärkta ur lågkonjunkturen, minska utanförskapet samt öka attraktiviteten och tillgängligheten.
De särskilt prioriterade områdena berör flera
nämnder och styrelser. En processägare är utsedd att
leda respektive process eller prioriterat område och
att samordna insatserna. I nämnders och styrelsers
internbudget och verksamhetsplan måste det tydligt
framgå vilka nämnder och styrelser som deltar i respektive process. Detta arbetssätt kräver att nämnder,
styrelser och processägare tidigt tar kontakt och gör
upp planer för fortsatt samverkan innan internbudget och verksamhetsplan arbetas fram.
5.1 Ungdomsarbetslöshet
Ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden
löper stor risk att bli beroende av försörjningsstöd. Därför ska kommunen satsa på att öka unga
arbetslösas möjligheter till jobb, utbildning och egen
försörjning. Kommunala resurser ska samordnas för
individens bästa och individernas rättigheter men
också skyldigheter. Till alla friska unga vuxna som
söker ekonomiskt bistånd ska det ställas krav på
motprestation. Kommunens förvaltningar och bolag
ska ställa platser för praktik och sommarjobb till
förfogande för att erbjuda yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet och större möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Mål
Alla arbetslösa ungdomar mellan 16 - 24 år ska ha
rätt till utbildning, praktik eller annan sysselsättning inom sju dagar från det att personen anmält
sig som arbetssökande eller sökt ekonomiskt
bistånd
Uppdrag
• Sysselsättningsåtgärder för ungdomar ska
i första hand inriktas på kompetenshöjande
insatser.
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• Nämnden för arbete och välfärd ska redovisa
hur insatser för arbetslösa ungdomar genomförs med fokus på effektivitet och kvalitet.
Processägare: Nämnden för arbete och välfärd i
samverkan med berörda nämnder och styrelser
Uppföljning:
Genomsnittligt antal dagar från inskrivning till att
aktivitet eller insats påbörjas
Andel personer mellan 18 - 25 år som är föremål för
insats och som är aktiva
5.2 Kommunikationer och infrastruktur
Väl utvecklade kommunikationer är en faktor som
gör Växjö kommun attraktiv att bo och leva i och är
väsentlig för kommunens fortsatta tillväxt. Regionens transportsystem måste vara förenligt med en
hållbar utveckling och behöver utvecklas på ett sätt
som möter klimatförändringar och stigande energipriser. Kommunikationer och infrastruktur är en
fråga för hela regionen och arbetet måste utgå från
ett starkt regionalt samarbete där inblandade kommuner har regionens bästa för ögonen. Växjö har
som motor i regionen en viktig roll att spela.
Växjös bangårdsområde utgör i dagsläget ett hinder för att utöka kollektivtrafiken. En ombyggnad
av bangårdsområdet och en kapacitetshöjning på
kust-till-kustbanan är därför av stor betydelse. Linnéuniversitetets tillkomst år 2010 ställer ytterligare
krav på goda kommunikationer. Tågkommunikationerna bör ha sådan kapacitet att residensstäderna i
sydost nås på under en timme. Riksväg 23 och Södra
Länken spelar en viktig roll för tillgängligheten till
Växjö och hjälper till att stärka stadens regionala
betydelse.
Växjö flygplats är av stor betydelse för regionens
näringsliv men även för ambitionen att öka turistnäringen. Växjö kommun är beredd att tillsammans
med de andra ägarna ta ett långsiktigt ansvar för
flygplatsens utveckling.
Mål
Samhällsplaneringen ska verka för en väl utbyggd
infrastruktur lokalt, regionalt och mellanregionalt i syfte att ge invånarna tillgång till en större
arbetsmarknad
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Uppdrag
• Kommunen ska ta nödvändiga initiativ med
berörda parter för att få till stånd ombyggnation av Växjö bangårdsområde och andra
viktiga infrastrukturinvesteringar.
• Kommunen ska ta initiativ till att söka lösningar
för att samfinansiera infrastrukturinvesteringar.
Processägare: Kommunstyrelsen i samverkan med
berörda nämnder och styrelser
Uppföljning:
Ut- och inpendling till och från kommunen
Kollektivtrafikens utbudskilometer per kr
5.3 Kommunens attraktivitet
Växjö kommun har goda förutsättningar att stärka
sin roll som regional motor. En attraktiv landsbygd
med starka tätorter måste samspela med en växande
stad. De människor, föreningar och företag som
verkar på landsbygden och i tätorterna måste ges
förutsättningar för en god livsmiljö och näringslivsutveckling. Attraktiva boendemiljöer, bra näringslivsklimat för företagen och tillgängligheten via
goda kommunikationer är hörnstenar i detta arbete.
Växjö stad ska kunna erbjuda storstadens fördelar
med den mindre stadens närhet och gemyt. Ett
attraktivt centrum, rikt idrotts- och kulturliv och
attraktiva boendemiljöer är viktiga ingredienser.
Cityutvecklingen har betydelse för stadskärnan som
kommersiellt centrum och för det upplevelseutbud
en stad ska kunna erbjuda i form av nöjesliv och kulturaktiviteter. Staden är under stark utveckling med
ett flertal stora stadsutvecklingsprojekt bland andra
Växjö stationsområde, Arenastaden, Vikaholm och
Välle Broar. Linnéuniversitetets tillkomst ställer nya
krav på campus utveckling och dess koppling till
centrum. Arbetet med att göra delar av Stortorget
till ett levande och bilfritt torg fortsätter parallellt
med att komplettera centrumkärnan med parkeringsanläggningar.
Arenastaden ska inledas och i budgeten anvisas
medel så att projektet kan starta. Om visionen ska
kunna förverkligas krävs ett stort engagemang, inte
bara från kommunen utan också från näringslivet,
elitidrotten och de i övrigt berörda föreningarna
men också från medborgarna. Vision Arenastaden förutsätter en samverkan både kring praktiska
funktioner och verksamheternas inriktning. Det
långsiktiga målet är att stärka Växjös internationella
profil och att bli erkända som ett centrum för idrott
på bredd- och elitnivå samt att utveckla sambandet
mellan utövande, forskning och utveckling kring
idrottens alla aspekter.
Nationellt ser vi en ökad konkurrens mellan
platser och vårt miljöarbetes unika nationella och
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internationella uppmärksamhet stärker kommunens
attraktivitet och konkurrenskraft. Den fantastiska
potential som finns i landsbygden, närheten till
naturreservat och sjöar mitt i staden ska fortsätta
att utvecklas. Medborgarna ska uppleva att de bor i
Europas grönaste stad.
Växjö kommun ska växla upp sina höga ambitioner för boende och byggande och ligga steget före i
sin strävan att nå en hållbar stadsutveckling. Genom
att analysera och planera för stadens långsiktiga
utveckling ska Växjö utvecklas till en betydligt större
stad än den vi känner idag. Samhällsutveckling ska
ske med hänsyn till de tre hållbarhetsperspektiven.
Mål
• Kommunens attraktionskraft ska öka genom
att skapa attraktiva miljöer för boende,
upplevelser och rekreation
• Växjö ska vara en kommun där människor
känner sig trygga
• Växjö ska vara en levande stad med plats för
upplevelser och möten
• Kommunen ska ha hög mark- och planberedskap för alla former av exploateringar och
etableringar
• Alla kommunala nybyggnationer och renover ingar ska ske med hög energieffektivitet
Uppdrag
• Kommunen ska vara offensiv när det gäller
nybyggnationer och renoveringar under
lågkonjunkturen.
• En översyn över parkeringssituationen i Växjö
centrum ska genomföras.
Processägare: Kommunstyrelsen i samverkan med
berörda nämnder och styrelser
Uppföljning:
Medborgarenkätens NMI (Nöjd Medborgar Index)
Medborgarundersökningens index för upplevd
trygghet
Area för planlagd mark (bostadsmark och industrimark)
Uppmätt kwh/m2 i kommunala nybyggnationer
5.4 Utbildningsstaden
Ekonomisk tillväxt beror i allt högre grad på kunskap. Växjö som utbildningsstad är därför mycket
viktig för kommunens och regionens fortsatta
utveckling och tillväxt. Den 1 januari 2010 bildar
Växjö universitet och högskolan i Kalmar tillsammans det nya Linnéuniversitetet som sätter kvalitet
och konkurrenskraft i fokus. Kravet på en mångfald
av utbildningar har ökat och behovet av livslångt
lärande är idag närmast en självklarhet.
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Detta medför behov av en mångfald av utbildningsmöjligheter både när det gäller inriktningar
och utbildningar på olika nivåer. Växjö satsar bland
annat på yrkeshögskola och teknikcollege för att
möta ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft och
utbildningar på olika nivåer mellan gymnasiet och
den akademiska världen
Mål
• Växjö ska fortsätta att vara en attraktiv och
välkänd utbildningsstad
• Växjö ska erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter för ökad valfrihet
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Uppdrag
• Kommunala utbildningsaktörer ska stärka
samverkan med samhället och näringslivet.
• Ett gymnasiecampus ska utvecklas som ett
led i att öka de kommunala gymnasieskolorna
attraktivitet.
• Genom en helhetssyn på förskola, grundskola,
gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning ska
Växjö utveckla sin profil som utbildningsstad.
Processägare: Gymnasienämnden i samverkan med
berörda nämnder och styrelser
Uppföljning:
Utbildningsmöjligheter i kommunen enligt medborgarundersökningen (index)
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6. Nämnders och styrelsers
verksamhet
Nämnder och styrelser ska inom de ekonomiska
ramar som kommunfullmäktige ger utveckla det
egna systematiska kvalitetsarbetet och delta i det
kommunövergripande arbetet. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att höja kvalitén på service,
tjänster och produkter som verksamheterna ansvarar
för. Det ger en grund för prioriteringar inom verksamheten med en bibehållen kostnadskontroll.
Genom snabb och flexibel handläggning och
information ges god service, ett gott bemötande
och rättssäker myndighetsutövning till brukare och
medborgare.
Nämnder och styrelser ska vid upprättande av
egen budget pröva frågan om vilka delar av verksamheten som ytterligare kan rationaliseras och/eller
konkurrensutsättas.
I beskrivningen av de ekonomiska förutsättningar
för respektive verksamhet ges en översiktlig bild
av förändringar beroende på investeringar samt
verksamhetens totala ram för år 2010. En närmare
beskrivning av förändringarna finns i ekonomikapitlet i denna budget.
6.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens direkt folkvalda och högsta beslutande organ. Fullmäktige
utser nämnder och styrelser. Fullmäktige beslutar i
ärenden som är av större vikt för kommunen och i
ärenden av principiell karaktär. Mål och riktlinjer,
reglementen, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor hör till detta. Fullmäktige beslutar
också om ansvarsfrihet för nämnderna.
Fullmäktiges presidium ansvarar för kontakterna
med Växjös vänorter samt för arbetet med medborgarnas tillgänglighet och insyn i fullmäktiges arbete
och beslut genom bl.a. radio, TV och internet.
Anslaget till kommunfullmäktige för 2010 är
9,6 mkr.
6.2 Kommunfullmäktiges revisorer
Revisorerna är kommunens organ för granskning
av kommunens verksamhet. Revisorerna ska årligen
granska de verksamheter som drivs av nämnder
och styrelser. Revisorerna granskar på samma sätt
verksamheter i företag som är direkt eller indirekt
kommunalt ägda.
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Revisorerna ska pröva om verksamheten lever upp
till de av fullmäktige uppsatta målen, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Revisorerna ska upprätta en revisionsplan för den
planerade granskningen. Därutöver kan revisorerna
alltid genomföra de granskningar som de finner
behov av.
Det granskande och kontrollerande uppdraget
som revisorerna har är ett viktigt stöd för nämnders
och styrelsers arbete med att utveckla sin verksamhet. Nämnder och styrelser har skyldighet att
medverka vid revisorernas granskning samt att ta
hänsyn till revisorernas synpunkter.
Anslaget till kommunens revisorer för år 2010 är
2,06 miljoner kronor.
6.3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för
uppföljning och uppsikt av nämnders och styrelsers
arbete. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk
kommunledning, infrastruktur, näringslivsfrågor,
översiktsplanering, markdisposition, strategisk
miljöledning av Europas grönaste stad och kommungemensamma funktioner för analys och
utveckling, ekonomi, personal, information,
centralt kansli och it.
Mål
• Kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens verksamhet samt ansvara för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
• Kommunstyrelsen ska genom sitt ansvar för
den övergripande planeringen skapa förutsättningar för kommunens attraktivitet och fortsatta expansion.
Uppdrag
• Genom att leda arbetet med jämförelser och
analyser för hela kommunen bidra till att
verksamheterna gör bättre ifrån sig än jämförbara kommuner när det gäller såväl kvalité,
nöjdhet hos medborgarna som kostnader.
• Fullfölja arbetet med Klimatcentrum och
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utveckling för en ökad hållbarhet.
• Öka tillgången till byggbar mark för bostäder
och verksamhet.
• Genom upphandling möjliggöra att andelen
närproducerade livsmedel kan öka inom
kommunens verksamheter.
• Till våren 2010 utreds konsekvenser och
möjligheter av en sammanslagning av nuvarande förvaltningsorganisationer för skoloch barnomsorgsnämnden och gymnasie
nämnden.
• Till våren 2010 utreds konsekvenser och
möjligheter av en sammanslagning av nuvarande förvaltningsorganisationer för byggnads
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Se över kommunövergripande projekt, kostnader och kostnadsfördelningar och att
genomföra prioriteringar mellan dem.
• Fullfölja vision Arenastaden och under 2010
påbörja investeringen.
• Till våren 2010 göra en samlad redovisning av
brister i tillgänglighet i kommunalt ägda fastigheter som används för kommunala ändamål.
• Ta fram relevanta mått som grund för mål för
god ekonomisk hushållning vad gäller underhåll av fastigheter, ledningsnät och andra
underhållskrävande verksamheter.
Verksamhetsinriktning
Kommunstyrelsen leder det gemensamma utvecklings- och förändringsarbetet, ska ha uppsikt över
hela kommunens arbete och utöva tillsyn över att
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelser leder den gemensamma budgetuppföljningen
och utvärderingen av fullmäktiges budgetbeslut.
Kommunstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för
en utveckling i enlighet med kommunens omvärldsanalys.
Frågor om Europas grönaste stad, företagande
och entreprenörskap, kunskap, internationalisering,
regionförstoring, attraktivitet och charm är viktiga
frågor enligt omvärldsanalysen.
Kommunstyrelsen ska utveckla betingelserna för
entreprenörskap, nyföretagande och företagande.
Det handlar om allt ifrån stöd till nätverk, mark för
nyetableringar och bostäder till en uppmuntran av
alternativ till kommunal verksamhet och konkurrensutsättning.
Internationalisering ska ske i huvudsak i enlighet
med Europas grönaste stad och inom Växjö kommuns övriga profilområden enligt omvärldsanalysen.
Verksamhets- och budgetförändring
Kommunstyrelsen ska göra en sammanhållen
beställning av de totala kostnaderna för all kollek-
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tivtrafik som gör att ökningarna för 2011 och 2012
inte blir större än ökningarna mellan 2009 och 2010.
Anslaget till kommunstyrelsen för 2010 är 182,2
mkr.
6.4 Skol- och barnomsorgsnämnden
Skol- och barnomsorgsnämndens verksamhet
omfattar förskola och familjedaghem, förskoleklass,
grundskola, särskola och skolbarnsomsorg. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, samt
särskilda boendeformer för barn med funktionshinder.
Mål
Skol- och barnomsorgsnämnden ska tillhandahålla en god omsorg med hög pedagogisk
kvalitet inom förskoleverksamheterna och en
god utbildning för barn och ungdom inom
grundskolan som ger kunskaper, färdigheter,
förståelse och utveckling för individen.
Uppdrag
• Att långsiktigt höja resultaten på alla nivåer
i grundskolan.
• Att utveckla förskolans pedagogiska roll där
förskolan se som det första steget i ett samlat
utbildningssystem.
• Att utveckla arbetet med resultat, bedömning
och likvärdighet i hela grundskolan.
• Att utveckla arbeta kring trygghet, arbetsro
och ett gott klimat i alla verksamheter.
Verksamhetsinriktning
Utbildning, skola och barnomsorg är viktiga faktorer
för att avgöra en kommuns attraktivitet. En familj
som funderar på att flytta till Växjö eller ett företag
som överväger en etablering i kommunen förväntar
sig att kommunen tillhandahåller dessa verksamheter och att de håller en hög kvalité.
I en växande kommun som Växjö ställs stora krav
på i första hand förskoleverksamhetens utbyggnad. Alla som önskar barnomsorg ska få sitt behov
tillgodosett och i möjligaste mån i det område som
familjen önskar. Det är viktigt för familjen och det
är en viktig del för att näringsliv och arbetsgivare ska
trygga sin tillgång till arbetskraft. Det är nödvändigt
för Växjö kommun att leva upp till dessa berättigade
förväntningar.
Men utbildning, skola och barnomsorg är inte
främst en fråga om näringspolitik. I första hand
handlar det om att ge unga människor möjlighet att
forma sina egna liv och förverkliga sina egna drömmar oavsett bakgrund.
Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och förstärkas och förskolans roll för det lilla
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barnets språkförståelse och språkmedvetande är ett prioriterat område. Växjö kommuns deltagande i regeringens
satsning Förskolelyftet är en del i det arbetet.
Inom grundskolan kan begrepp som arbetsro, trygghet
och ett gott studieklimat inte nog betonas Det är viktiga
förutsättningar för att eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Skolan ska ha höga förväntningar på elevernas förmågor och möjligheter. Det är särskilt viktigt för de elever
som av olika skäl har ett bristande stöd i hemmet att
skolan har dessa förväntningar. Många elever har svårt
att nå de uppsatta målen och behörighet till gymnasieskolans nationella program. Genom höga förväntningar,
tidig och tydlig uppföljning av resultat ges de bästa
förutsättningarna för att fler elever ska få det stöd de behöver för att nå grundskolans mål. Andra elever har lätt
att nå skolans mål. Det är nödvändigt för dessa elever att
skolan kan erbjuda fortsatt stimulerade utmaningar.
Arbetet med systematiska uppföljningar av skolans resultat på alla nivåer fullföljs. Arbetet är en viktig del för
att ge stöd till respektive rektor att leda den egna skolans
utvecklingsarbete. Kommunens deltagande i regeringens
satsning Lärarlyftet är en del i utvecklingsarbetet.
De små skolorna ska behållas så länge som elevunderlaget anses vara tillräckligt för att skapa en god pedagogisk och social situation.
Verksamhets- och budgetförändring
Nämnden fortsätter att prioritera kärnverksamheterna
och bör utveckla ett resursfördelningssystem som bygger på nuvarande elevpeng/barnomsorgspeng till fler
områden.
Anslaget för vårdnadsbidraget minskas till 5 mkr.
Vårdnadsbidragets kostnader ska särskilt redovisas
och nämnden kompenseras om kostnaderna överstiger
anslaget. Om kostnaden understiger anslaget återlämnar
nämnden det överskjutande beloppet. För skollokalerna
Östra Lugnet och Arabyskolan anslås 5,5 mkr.
Anslaget till skol- och barnomsorgsnämnden för
2010 är 1184,2 mkr.
6.5 Gymnasienämnden
Gymnasienämndens huvuduppgift är att driva gymnasieutbildning och gymnasial särskola för ungdomar samt
ansvara för det kommunala uppföljningsansvaret för
ungdomar 16 - 20 år. Nämnden bekostar även alla gymnasieutbildningar och gymnasiala särskoleutbildningar
som ungdomar folkbokförd i Växjö kommun läser hos
annan huvudman, t.ex. fristående skola, annan kommun
eller folkhögskola. Förutom huvudansvaret för ungdomsutbildning bedriver nämnden även vuxenutbildning
i olika former.
Mål
Gymnasienämnden ska tillhandahålla en god utbild-
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ning för ungdomar som ger kunskaper, färdigheter,
förståelse och är utvecklande för individen samt vara
studie- och/eller yrkesförberedande.
Uppdrag
• Att höja utbildningsresultaten i verksamheterna.
• Att stärka de olika kommunala gymnasieskolornas
varumärke och attraktivitet.
• Att verka för att Komvux ska vara en stark och
kvalitativ aktör på marknaden för vuxenutbildning.
Verksamhetsinriktning
Utbildning blir alltmer konkurrensutsatt samtidigt som
möjligheterna för den enskilde att välja om senare i livet
ökar. Detta innebär utmaningar såväl som fördelar för
nämnden.
Valfrihet och alternativ inom utbildningsområdet ökar
chanserna för att varje elev får en utbildning som ger
dem rätt stimulans och grund för ett yrkesverksamt liv.
Valfrihet innebär att alla har samma rätt att välja bland
de olika utbildningsmöjligheterna. En förutsättning för
reell valfrihet är att eleverna är välinformerade om de
olika studievägarna och insatta i vad studierna kan leda
till. Omval under pågående utbildning innebär påfrestningar på både elev och organisation och bör förebyggas.
Konkurrens innebär inte bara möjligheter i form
av valfrihet för individen. Konkurrens innebär även
möjligheter för den kommunala verksamheten att
förbättra sig och marknadsföra sig. De elever som väljer
en kommunal utbildningsanordnare ska vara nöjda med
sitt val. Växjö som utbildningsstad ska göra sig känd för
att bedriva kvalitativ utbildning för både ungdomar och
vuxna. Ett aktivt arbete för etablering av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen är en del i detta och för det
ges ett tillfälligt anslag för 2010.
Verksamhets- och budgetförändring
En förändring av förvaltningsorganisationen och skolledarorganisationen kan aktualiseras efter de av kommunfullmäktige beställda utredningarna om den samlade
utbildningsförvaltningen genomförts.
För Kungsmadskolans lokaler och vissa insatser på
Teknikum anslås 5 mkr.
Anslaget till gymnasienämnden för 2010 är 285,9
mkr.
6.6 Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens verksamhet omfattar ansvaret för
service, omvårdnad och sjukvård inom äldreomsorgen
och för personer med funktionsnedsättning, samt daglig
verksamhet. Nämnden bedriver en verksamhet som till
största delen regleras av socialtjänstlagen (SoL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
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Mål
• Omsorgstagare inom äldre- och handikapp-		
omsorgen får stöd efter behov och en god och
trygg omsorg och vård. Anhöriga och deras
nätverk ska ges stöd.
• Genom snabb och flexibel handläggning/information ge god service och rättssäker myndighetsutövning till brukare och medborgare.
Uppdrag
• Att öka andelen äldre som väljer att bo kvar i
ordinärt boende.
• Andelen brukare som har sin dagliga verksamhet på ordinära arbetsplatser ska öka.
• Nämnden ska årligen redovisa förändringen av
den indirekta och direkta brukartiden i både
särskilt boende och i hemtjänsten.
Verksamhetsinriktning
All verksamhet ska präglas av djupaste respekt för
den enskilde vårdtagaren vare sig det handlar om
äldreomsorg eller vård och stöd till personer med
funktionshinder. Insatser som förstärker livskvalitén för den enskilde vårdtagaren ska förstärkas.
Verksamheten utgår från en helhetssyn på individens samlade behov av service, omsorg och vård, där
den enskilde så långt det är möjligt själv ska kunna
utforma sitt liv.
I omsorgsnämndens samverkan med bostadsbolagen, kommunala och andra, ska det poängteras
behovet av väl tillgängliga och anpassade lägenheter,
gärna i närheten av särskilda boenden. Detta är
viktigt för att inte behovet av särskilda boende ska
öka ytterligare. Nämnden välkomnar alla initiativ att
bygga särskilda ”seniorbostäder”, där viss service och
grannsamverkan kan ges.
Omsorgsnämnden behöver utveckla samarbetet
med frivilligorganisationer och anhörigföreningar.
Omsorgsnämnden arbetar för att fler företag erbjuder servicetjänster, omvårdnad och sjukvård, där
omsorgstagaren ska ges möjlighet att välja utförare.
Det ökade antalet äldre med invandrarbakgrund
kräver speciella insatser. Personalen med olika språkoch kulturkunskaper behövs för att kunna tillgodose
behoven. Omsorgsnämnden ska prioritera åtgärder
för att skapa trygghet för de äldre, oavsett om de
bor i ordinärt boende, i olika former av ”bostäder
anpassade för äldre” eller vårdbostad. Det handlar
om trygghetslarm men också om att det finns en
förvissning att var och en kan räkna med att han/
hon får den hjälp som behövs.
För handikappomsorgen bedöms behovet vara
ett nytt gruppboende årligen. Beroende av för vilka
boendet är avsett kommer dessa boenden att ibland
integreras i vanligt boende och ibland byggas mer
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avskilt. Driften vid ytterligare några gruppbostäder
kommer att handlas upp. Ökade insatser görs för
att ett funktionshinder inte mer än nödvändigt ska
begränsa en persons möjligheter att fullt ut utforma
sitt liv.
Verksamhets- och budgetförändring
Vårdboendet Åbovägen på Högstorp färdigställs
och ombyggnad av Ekbacken i Lammhult påbörjas.
När ombyggnaden är klar upphör Lyckanshöjd i
Lammhult att vara ett vårdboende och blir vanliga lägenheter men med hög tillgänglighet. Då
omsorgsnämnden själv ansvarar för nya lokalkostnader inom den demografiska beräkningen ges inge
särskilda anslag till ökade hyreskostnader.
Anslaget till omsorgsnämnden för 2010 är
1090,8 mkr.
6.7 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för en mångfacetterad verksamhet som omfattar gator, vägar, trafik,
parkering, energirådgivning, exploatering, tomt- och
markfrågor, parker, naturvård, skogar, renhållning,
avfallsanläggningar, försörjning med vatten och
avlopp samt sjöregleringar, vattenkraftverk och
biogasproduktion.
Mål
• Tekniska nämnden ska tillhandahålla service
och tjänster inom ansvarsområdena som är
bättre eller billigare än kommunerna i
kommungruppen större städer och att service
och tjänster minst motsvarar de krav som
lagstiftning och kunder ställer.
• Tekniska nämnden ska skapa förutsättningar
för att människor ska kunna röra sig på ett
tryggt och miljövänligt sätt i kommunen.
Uppdrag
• Nämnden ska tillsammans med kulturnämnden fortsätta utveckla attraktiviteten kring
stråket Växjösjön-Trummen.
• Nämnden ska arbeta med cykelvägnätet för att
utveckla framkomlighet och trygghet.
Verksamhetsinriktning
I en växande kommun är infrastrukturen viktig,
inte minst när det gäller trafiken. Med ett fortsatt
trafiksäkerhetsarbete och en ökad fokusering på
långsiktiga lösningar och god framkomlighet för
såväl gående som cyklister och bilister görs Växjö
till en bättre trafikstad. Inom VA-verksamheten är
det viktigt att fortsätta satsningen på att förbättra
ledningsnätet. Spetsamossen ska utvecklas till en
upplevelsepark för alla åldrar. Arbetet med att samla
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in matavfallet från hushållen går vidare i samarbete
med antagen hämtningsentreprenör, vilket är en av
förutsättningarna för ökad biogasproduktionen till
bl.a. drivmedel för stadsbussarna. Vad gäller vattenkraft ska försök göras med så kallad offentlig-privat
samverkan.
Verksamhets- och budgetförändring
Nämnden måste i sina prioriteringar ta ett fortsatt
ansvar för underhållet av sina anläggningar. Detta
kan åstadkommas genom besparingar och att
investeringar ses över eller skjuts på framtiden.
Biogasprojektet får för 2010 ett anslag på
1 mkr. Initialt kommer biogasprojektet att
generera underskott. Anslag för att täcka detta finns
därför medtaget i budget och plan. Kostnaderna ska
över tid täckas av intäkter.
Anslaget till tekniska nämnden för 2010 är 96,3
mkr.
6.8 Nämnden för arbete och välfärd
Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, flyktingmottagande och
integration, individ- och familjeomsorg, familjerätt,
skuld- och budgetrådgivning samt alkoholhandläggning. Även tolkförmedling och socialekonomi
ingår i ansvarsområdet. Nämnden utgör en del av
samhällets sociala skyddsnät och nämnden är bärare
av kommunens yttersta ansvar.
Mål
Nämnden ska arbeta för att bekämpa utanförskap
och arbetslöshet. Arbetslinjen ska råda och den
enskilde stödjas för att kunna delta i arbetslivet.
Uppdrag
• Öka genomflödet av deltagare i de kommunala
arbetsmarknadsåtgärderna så att minst 60 %
inom ett år har egen försörjning eller deltar
i långsiktig kompetensutveckling.
• För att stärka den enskildes resurser och bryta
passivt bidragstagande ska minst 25 % av de
helt arbetslösa bidragstagare som fått ekonomiskt bistånd i sex månader erbjudas någon
form av arbete, praktik eller utbildning.
• Genom aktiva åtgärder inom introduktionstiden ska 70 % av vuxna flyktingar och invandrare i arbetsför ålder vara självförsörjande inom
två år från ankomsten till kommunen.
• Resultaten av nämndens verksamhet och insatser behöver tydliggöras och brukarnas påverkan på verksamhetsutvecklingen förstärkas
bland annat genom systematiska undersökningar av brukarnas nöjdhet.
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• Alla psykiskt funktionshindrade ges möjlighet
att delta i meningsfull sysselsättning.
Verksamhetsinriktning
Var och en som har förmåga att arbeta ska göra det.
Arbete och därmed möjlighet till egen försörjning
är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott
liv. I all verksamhet ska ett samhällsinkluderande
arbetssätt tillämpas.
Förebyggande arbete, samverkan med externa
parter samt stöd till brukar- och frivilligorganisationer är viktiga områden för att realisera nämndens
uppdrag. Öppenvårdsinsatser utvecklas ytterligare
för att minimera externa placeringar i familjehem
eller på institution.
Barn och ungdomar som riskerar att utvecklas
ogynnsamt ska särskilt uppmärksammas och ges
det skydd och stöd som de behöver. Förebyggande
insatser ges hög prioritet.
Nämnden ska vidareutveckla samverkansformer
mellan socialtjänst, skola, polis, mödra- och barnavårdscentral, föräldrar och andra berörda parter
för att i ett tidigt skede upptäcka och motverka
drogmissbruk eller annan ogynnsam utveckling hos
barn och ungdom.
Tidiga och snabba insatser erbjuds barn, ungdomar och vuxna vid omhändertaganden enligt lagen
om omhändertagande av berusade (LOB) och i
samband med misstanke om ringa narkotikabrott.
Nämnden ska verka för en generell höjning av
vuxenutbildningsnivån genom att erbjuda den
utbildning som efterfrågas av individ och samhälle
utifrån en mångfald av utbildningar och utbildare.
Särskilda insatser mot ungdomsarbetslösheten ska
vara mycket högt prioriterade, ofta i samarbete med
andra aktörer.
Verksamhets- och budgetförändring
För alla som uppbär ekonomiskt bistånd är huvudinriktningen att de ska ha någon form av sysselsättning för att erhålla biståndet. En ”sysselsättningsbank” ska byggas upp genom förvaltningens försorg
för att skapa detta. Möjligheter ges då att minska
den genomsnittliga tiden för försörjningsstöd
samt att andelen av befolkningen under 26 år som
behöver försörjningsstöd ska minska jämfört med
kommungruppen.
Anslaget till nämnden för arbete och välfärd för
2010 är 308,3 mkr.
6.9 Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens uppgifter är främst för fysisk
planering, handläggning av bygglov, utförande av
fastighetsbildning och genomföra mätning samt
upprätta kartor.
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Mål
Nämnden deltar i samhällsbyggandet för att bidra
till att förbättra förutsättningarna att göra Växjö
attraktivt för boende, besökare och företag.

Mål
Verka för en god livsmedelssäkerhet och ur ett
medborgarperspektiv bidra till att upprätthålla en
säker miljö och förutsättningar för god hälsa.

Uppdrag
• Verka för att byggnation i kommunen präglas
av långsiktig hållbarhet och energisnålhet
kombinerat med en god estetisk utformning.
• Stimulera och möjliggöra för kommunen att
vara världsledande inom trähusbyggnation.
• Förenkla och möjliggöra bygglovsansökningar på nätet samt att generellt korta hand
läggningstiderna för bygglov.
• Att planera för en fortsatt expansion i Växjö
kommun och skapa förutsättningar för planläggning av omkring 800 bostäder per år
• Att planer och bygglov till näringslivet
prioriteras.

Uppdrag
• Med rådgivning och förebyggande arbetet
samt med tillsyn och inspektioner bidras till
att höja livsmedelssäkerheten.
• Arbeta med att förbättra avloppsstandarden
på landsbygden.
• Minska risken för hälsobesvär beroende på
inomhusmiljön i bostäder.

Verksamhetsinriktning
I en växande kommun är byggnadsnämndens
verksamhet av stor vikt. Arbetet har under flera år
präglats av mycket stor byggverksamhet i Växjö Det
gäller att alltid kunna klara av att få fram planer för
ny bebyggelse av de slag som medborgare och kommun efterfrågar. Detta gäller även nu när byggkonjunkturen mattats av. Byggnadsnämnden ska vara
en aktiv part som deltar i arbetet med kommunens
expansion och dessutom vara en part när byggherrar
efterfrågar de tjänster som behövs. Stadsbyggnadskontoret ska vara ett öppet kontor där medborgarna
kan få den hjälp de behöver för att kunna genomföra
byggprojekten. Ett led i att öka tillgängligheten är
att sökande av bygglov kan boka tid med kontorets
tjänstemän utanför ordinarie öppettid.
Verksamhets- och budgetförändring
Resurser måste finnas för att kunna möta behovet
av planläggning och bygglov. Den ekonomiska
krisen som vi nu alla känner av märks även för
byggnadsnämnden, på så sätt att antal större bygglov
märkbart har minskat. Däremot är antalet detaljplaner fortfarande mycket stort. Även i dåliga tider så
är behovet stort av att ta fram nya planer.
Anslaget till byggnadsnämnden för 2010 är
11 mkr.
6.10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
omfattar de lagstadgade verksamheterna inom
livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet samt
uppföljning av miljösituationen i kommunen.
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Verksamhetsinriktning
Växjö växer men utvecklingen får inte äventyra
natur och hälsa. Faktorer som buller och luftföroreningar har påvisad påverkan på människors hälsa.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en viktig part i
planeringen av kommunens fortsatta expansion
Småföretagandet inom förskola, vård och omsorg
förväntas också öka. Det innebär ett ökat behov av
tillsyn och ett ökat krav på god kommunikation med
förvaltningar och företag.
Även på landsbygden ökar miljö- och hälsoskyddsnämndens insatser. Av kommunens ca 5500 enskilda
avlopp är hälften i så dåligt skick att de behöver
åtgärdas, visar avloppsinventeringen som avslutades
2008. Detta har lett till att antalet prövningsärenden
har ökat betydligt.
Riskklassificeringen av livsmedelsföretag ställer
ökade krav på noggrannhet och kompetens. Kontrollverksamheten måste vara ändamålsenlig, effektiv
och professionell för att uppfattas som trovärdig.
Tillsynen enligt miljöbalken är avgörande för att
nå de centrala miljömålen och att uppnå ekologiskt
hållbar utveckling.
Miljö- och hälsoskyddskontoret ska vara ett öppet
kontor där medborgarna kan få den hjälp och stöd
de behöver för att kunna driva sin verksamhet. Ett
led i att öka tillgängligheten är att kunna boka tid
med kontorets tjänstemän utanför ordinarie öppettid.
Verksamhets- och budgetförändring
Det förebyggande arbetet på miljö- och hälsoskyddsområdet blir allt viktigare. Regelverken förändras snabbt och omvärldens krav på service ökar.
För att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna
fortsätta bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle,
måste nämnden kvalitetssäkra sin verksamhet.
Anslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden
för 2010 är 8,1 mkr.
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6.11 Kulturnämnden
Kulturnämndens främsta ansvar är att bidra till att
utveckla kulturverksamheten i kommunen i syfte att
bidra till kommunens attraktivitet och expansion.
Nämnden ansvarar för biblioteksverksamhet, Växjö
konsthall och stöd till föreningar och institutioner
som är verksamma inom kulturområdet.
Mål
Växjö ska vara en kommun med ett varierat utbud
av kulturaktiviteter och rika möjligheter att utöva
och uppleva kultur i olika former.
Uppdrag
• Nämnden ska tillsammans med tekniska
nämnden fortsätta utveckla attraktiviteten
kring stråket Växjösjön-Trummen.
• Nämnden ska tillsammans med Kulturparken
Småland AB bidra till att utveckla museiparken som plats och upplevelse liksom
innehållet i de omgivande institutionerna.
Verksamhetsinriktning
Nämnden ska arbeta för ett kulturutbud som skapar
goda förutsättningar för gemenskap, kunskap och
integration mellan Växjös invånare. Kulturen har
betydelse för ett hållbart samhälle.
Verksamhets- och budgetförändring
Biblioteket ses som en samlad resurs i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. En utveckling
med fokus mot bredare service och längre och bättre
öppettider fullföljs. Möjligheter att skapa sponsring
till aktivitetshallen ska prövas. Nämnden ska initiera
frågan att Biljettcentrum kommer att ligga under
Växjö & Co.
Anslaget till kulturnämnden för 2010 är 69,4
mkr.
6.12 Fritidsnämnden
Fritidsnämndens främsta uppgift är att bidra till ett
rikt utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed
bidra till kommunens attraktivitet och expansion. I
fritidsnämndens uppgifter ingår att stödja och fördela bidrag till föreningar och organisationer, att ansvara för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, motionsspår och leder, ansvara för bokning och
uthyrning av utomhus- och inomhusanläggningar.
Mål
Nämnden ska bidra till att Växjö kommun ska
vara en framträdande idrotts- och föreningskommun där idrott och föreningsliv höjer stadens
attraktivitet. Det förverkligas genom satsningar
på både bredd- och elitidrott och där alla, oavsett
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ekonomisk ställning, kön, funktionshinder och
bakgrund, ges möjlighet att utöva idrott och andra
fritidsaktiviteter.
Uppdrag
• Föreningarna ska ges stöd i sitt arbete med
att utveckla och förbättra den lokala,
bostadsnära motions- och idrottsmiljön.
• Föreningarnas jämställdhetsarbete ska
ägnas särskild uppmärksamhet. Föreningar
stimuleras till ett utökat arbete för jämn
könsfördelning och fler utrikes födda
i styrelser och som ledare.
• Samarbetet med gymnasieskolans idrottslinjer, universitetets olika ledarutbildningar
och forskning ska stärkas.
Verksamhetsinriktning
Fritidsnämnden ska bidra till att skapa en god livskvalité genom ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Föreningslivet har en stor och viktig roll
i detta arbete genom att bland annat medverka till
en meningsfull fritid. Personer med funktionshinder ska ägnas särskild uppmärksamhet, inte minst
tillgänglighets- och ledarfrågorna är viktiga.
Föreningar ges ökade möjligheter att svara för
drift och skötsel av lokaler och anläggningar
Verksamhets- och budgetförändring
Växjös profil som idrottskommun förstärks genom
utvecklingen av ett brett utbud av olika typer av
idrotts- och motionsanläggningar för såväl elit- som
breddidrott och med god geografisk spridning:
Arenastaden, aktivitetshall i Araby, hall i Gemla och
utveckling av natur- och rekreationsområden som
Hälsoarena Fylleryd.
För Araby aktivitetshall anslås 1,25 mkr.
Anslaget till fritidsnämnden för 2010 är 70,9
mkr.
6.13 Värends Räddningstjänstförbund
Värends Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Alvesta
kommun. Förbundet ska bereda ett likvärdigt och
tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.
Mål
• Stärka medborgarens förmåga att minska
och förhindra olyckor
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande
före, under och efter olyckor
• En attraktiv arbetsplats med kompetenta
medarbetare som trivs

21

B UDGET 2 0 1 0

Uppdrag
• Ha förmåga att genomföra effektiva
räddningsinsatser inom godtagbar tid.
• Bedriva olycksutredningar.
• Verka för att skydd mot andra olyckor än
brand åstadkoms.
• Samverka med medlemskommunerna i
brand, risk- och krishanteringsfrågor samt
vid behov medverka i krisledningsarbete.
• Genomföra tillsyn.
• Utföra andra närliggande uppdrag.
Verksamhetsinriktning
Värends Räddningstjänstförbund ska vara modern,
effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräcklig teknisk utrustning. Personalen ska utföra operativ
räddningsverksamhet och arbeta förebyggande
genom bl.a. information till kommuner, företag och
enskilda. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar.
Anslaget till Värends Räddningstjänstförbund
för 2010 är 46,5 mkr.
6.14 Valnämnden
I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som
är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för
frågor om val och folkomröstningar. Valnämndens
ansvar beskrivs i Vallag SFS 2005:837. Därutöver finns vissa allmänna bestämmelser om val i
regeringsformen och i kommunallagen. Under 2010
genomförs ordinarie val till riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige.
Anslaget till valnämnden för 2010 är 2,1 mkr.
6.15 Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva
tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda
behovet av nämnda insatser. I uppdraget ligger också
att se till att gode män och förvaltare garanteras
kunskap och utbildning.
Mål
Överförmyndaren ska se till att en enskild persons
tillgångar används och förvaltas för hans eller
hennes bästa och nytta. Stödja förmyndare, gode
män och förvaltare i deras uppdrag och därigenom
sörja för att den enskilde får det stöd som behövs.
Uppdrag
• Granskning av årsräkningarna prioriterats och
skett före juli månads ingång och arvoden till
förvaltare och gode män ska vara beslutade
inom samma tidsram.
• Nämnden ska engagera, rekrytera och utbilda
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gode män och förvaltare så att det motsvarar
behoven.
• Nämnden ska inleda arbetet med att
genomföra brukarundersökningar riktade till
den enskilde och det stöd nämnden ger
förvaltare och gode män kan behöva, för att
därigenom kunna utveckla verksamheten.
Verksamhetsinriktning
Nämnden ska arbeta för att göra uppdraget som
god man eller förvaltare mer attraktivt. Detta sker
i första hand genom utbildning, mentorer för nya
ställföreträdare och ett bra informationsmaterial.
Verksamhetsförändringar och budgetförändringar
Nämndens kostnader består i huvudsak av de arvoden som betalas till förmyndare, gode män och förvaltare. Regler för arvoden samt nivåer fastställs av
överförmyndarnämnden och grundas på lagstiftning
samt rekommendationer från Sveriges kommuner
och landsting.
Anslaget till överförmyndarnämnden för 2010
är 2,5 mkr.
6.16 Växjö kommunföretag AB
Kommunen äger genom Växjö kommunföretag AB,
VKAB, en bolagsgrupp bestående av de sex bolagen:
Hyresbostäder i Växjö, Växjöhem, Vidingehem,
Vöfab, Videum och VEAB. Bolagsgruppen har
en omsättning på 1,6 miljarder kr och har ca 450
anställda inklusive moderbolaget VKAB. Företagen
producerar och distribuerar fjärrvärme och el inom
kommunen samt äger och förvaltar 14 000 lägenheter samt lokaler för olika ändamål främst för kommunens kärnverksamhet och för universitetet.
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Mål
• VKAB ansvarar genom sitt ägande för att
samordna och utveckla arbetet inom bolagsgruppen - hög kvalitet och låga driftskostnader
står i centrum för koncernens arbete. Bolagen
ska genom sitt agerande bidra till kommunens
attraktivitet för boende och företagande.
• Fastighetsbolagen ska bygga lokaler och
bostäder för olika hyresgäster med hög kvalitet
till nationellt sett låga priser och låga driftskostnader. Koncernens bolag är en viktig aktör
för utvecklingen av orterna utanför Växjö stad.
Uppdrag
• Koncernen ger avkastning till kommunen minst
på nuvarande nivå.
• Produktiviteten ökar lägst motsvarande
sparkraven på kommunens övriga verksamhet
(1,8 %).
• Det periodiska underhållet för kommunala
lokaler ska fortsätta att öka under en tvåårsperiod upp till 120 kr/m² utan hyreshöjningar
• VKAB ansvarar för bedömningar av ny- och
ombyggnation av fastigheter.
• Aktivt bidrar till kommunens klimatmål.
• Försäljning av fastigheter bl.a. till bostadsrätter
fortsätter.
• Erforderliga tillgänglighetsanpassningar i
kommunägda lokaler ska genomföras.
Verksamhet
Koncernen
VKAB ska i samverkan med de kommunala förvaltningarna genom rationaliseringar, omprövningar
och effektivisering verka för att de totala lokalkostnaderna inom ramen för gällande avtal kan hållas på
en låg eller oförändrad nivå. Bolagskoncernen bidrar
inom sina områden till en positiv utveckling av den
kommunala verksamheten och av kommunen som
helhet.
Nya mål för avkastning och soliditet ska fastställas för respektive bolag
Lägenheter och lokaler
Trots svårigheter att få lönsamhet i nyproduktionen
ska byggnationen av hyreslägenheter fortsätta för
att bidra till bostadsförsörjningen i en expanderande
stad. Samverkan med andra företag att exploatera
mark för bostäder med blandade upplåtelseformer
utvecklas. Kommunens andel av hyresrätterna minskas genom ombildning av hyresrätter och försäljning
av delar av beståndet. För den enskilde hyresgästen
som önskar äga sin lägenhet ska frågan om ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning
prövas vid både ombildning och nyproduktion.
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Underhållet av fastigheter ligger även 2010 på en
hög nivå i jämförelse med snittet för allmännyttan
i landet. Åtgärder för energieffektiviseringar och
tillgänglighet prioriteras.
Fastighetsbolagen fullföljer programmet med
energideklarationer och utvecklar samarbetet med
aktuell forskning inom energieffektivisering i äldre
hus. Ett inslag i detta är att stödja tillkomsten av en
professur i ämnet inom det blivande Linnéuniversitet.
Ytterligare trähusobjekt inom ramen för Välle
Broar tas fram. Efter Hyresbostäders passivhus kan
det bli aktuellt att satsa på hus som avger mer energi
än man förbrukar bl.a. genom solenergi i kombination med högeffektiv värmeåtervinning.
Arbetet med att höja attraktiviteten och standarden inom området Araby och Dalbo fortskrider.
Hyresgäster på Araby och Dalbo ges möjligheter
och stöd att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.
Växjöhem och Hyresbostäder hyr del av den kommande Aktivitetshallen på Araby för att erbjuda hyresgäster möjligheter att ta aktiv del i olika verksamheter inom motion, sport, kultur och föreningsliv.
Aktivitetshallen ger även hyresgästerna möjlighet att
hyra en större anläggning för egna ändamål.
Videum fortsätter att stötta universitetet med nya
lokaler och ombyggnad av äldre delar. Företaget är
delägare i ett inkubatorbolag för att stödja nya företag som vill kommersialisera bl.a. forskningsresultat.
Företagsdelen av Videum är ett viktigt instrument
för den regionala utvecklingen och styrelsen prövar
olika vägar att ytterligare stödja denna.
Energiproduktion och it
VEAB fortsätter utbyggnaden av fjärrvärmenätet.
Befintliga produktionsanläggningar för kraftvärme
vid Sandviksområdet byggdes för åtskilliga år
sedan och företaget analyserar olika handlings- och
utvecklingsvägar för att säkra framtida kapacitet och
produktionseffektivitet. Tidigare erhållna elcertifikat
som är en viktig del i företagets ekonomi kommer
att försvinna inom några år.
VEAB är aktiv inom olika utvecklings- och
forskningsprojekt inte minst för att ytterligare stärka
Växjös profil inom grön energi. Genom det delägda
bolaget Östkraft kan VEAB få in en ökad andel
vindkraft i nätet.
Wexnet expanderar sitt fibernät för att kunna erbjuda företag och privatpersoner tjänster i regionen
inom bl.a. it och telefoni. Antal gator i Växjö med
fiber närmar sig 400. Genom så kallade ”byanät” kan
företag och boende på landsbygden få del av denna
service.
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7. Personal
Växjö kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Växjö kommun står inför en stor uppgift
att attrahera kompetent personal till kommunens
arbetsplatser. Bilden av kommunen har stor betydelse för förmågan att rekrytera ny arbetskraft och
möjligheten att behålla den som redan är anställd.
Nöjda och stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för en arbetsplats.
Kommunens personal, på alla nivåer, ska i större
utsträckning spegla befolkningens sammansättning
avseende etnicitet och kön, inte minst för betydelsen
av kundorientering i verksamheten.
Genom att ställa praktikplatser till förfogande underlättas kommunens framtida rekrytering och ger
människor yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet och en
större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.
Genom att uppmuntra en god hälsa bland kommunens personal så gynnas en god hälsa i hela
befolkningen.

Antal sjukdagar per snittanställd
Andel medarbetare som upplever utvecklingsmöjligheter
Andel av personalen med utländsk bakgrund
och på olika chefsnivåer
Andel kvinnor och män på olika chefsnivåer

Mål
• Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
• Sjukfrånvaron ska minska.
• Rekryteringar till Växjö kommuns verksamheter ska på alla nivåer bidra till en bättre
spegling av befolkningsstrukturen i kommunen
avseende kön, etnicitet och funktionshinder.
• Kommunen ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och ökad möjlighet till rörlighet 		
inom kommunen
• Kommunen ska präglas av gott ledarskap
Uppdrag
• Alla förvaltningar och bolag ska genomföra
insatser för att främja en väl fungerande
rehabilitering.
• Alla förvaltningar och bolag ska utveckla en väl
fungerande samverkan med medarbetarsamtal
och arbetsplatsträffar så att alla medarbetare
i högre grad kan känna delaktighet och bidra
till verksamhetsutvecklingen.
• Alla nämnder och styrelser ska tillhandahålla
praktikplatser motsvarande 3 % av de anställda
inom respektive förvaltning och bolag.
• Chefsutbildningar ska utvecklas i samverkan
med samtliga nämnder och bolag.
Uppföljning:
Medarbetarenkätens NMI (Nöjd Medarbetar Index)
Andel medarbetare som är nöjda med ledarskapet
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8. Ekonomi
Mål för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.

Mål för alla nämnder och styrelser
1. Nämnders och styrelsers verksamheter ska
bedrivas inom tilldelad budgetram.
2. Nämndernas och styrelsernas negativa miljöpåverkan ska minska.
3. Sjukfrånvaron ska minska med lägst 5 %
per år.
4. Osakliga löneskillnader på grund av kön inom
respektive förvaltning och bolag ska inte förekomma.
5. Andelen anställda med utländskbakgrund
inom förvaltningar och bolag ska i högre grad
spegla befolkningssammansättningen.
6. Antalet praktikplatser av karaktären arbetsmarknads- eller språkpraktik hos respektive
förvaltning och bolag ska öka.
Mål för vissa större verksamheter
Omsorgsnämnden
7. Andelen vårdtagare i ordinärt boende ska öka.
8. Andelen av personalens arbetstid som är direkt
brukartid ska öka inom hemtjänsten.
Skol- och barnomsorgsnämnden
9. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska
öka eller vara bland de 3 bästa kommunerna i
gruppen större städer.
10. Behörigheten till gymnasieskolans nationella
program ska öka eller vara bland de 3 bästa
kommunerna i gruppen större städer.
Gymnasienämnden
11. Den genomsnittliga betygspoängen från gymnasieskolans avgångsklasser ska öka eller vara
bland de 3 bästa kommunerna i gruppen större
städer.
12. Andelen nya elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka eller vara bland
de 3 bästa kommunerna i gruppen större städer.
Nämnden för arbete och välfärd
13. Den genomsnittliga tiden för att behöva
försörjningsstöd ska minska.
14. Andelen av befolkningen under 26 år som
behöver försörjningsstöd ska minska jämfört
med kommunerna i gruppen större städer.
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Ekonomisk redogörelse

– budget 2010 med plan för 2011 - 2012
Finansiella mål kopplade till god ekonomisk
hushållning
Över en rullande femårsperiod ska kommunens
överskott vara cirka två procent av summan av
skatteintäkter och utjämning. I högkonjunktur
bör resultatet ligga ännu högre för att kunna möta
sämre resultat i en långkonjunktur. Den globala
konjunkturnedgången och finanskrisen innebär
avsevärt sämre resultat för kommunsektorn de kommande åren. Det är inte önskvärt att kommuner och
landsting tvingas till alltför omfattande besparingar i
en lågkonjunktur och därmed förstärker konjunktursvängningarna.
Vid avstämning enligt lagen om god ekonomisk
hushållning måste fullmäktige därför medvetet och
tydligt öronmärka överskott för att i lågkonjunktur
kunna möta eventuella tillfälliga kostnadsökningar
och/eller intäktsminskningar.
Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering
ska, sett över tiden, till 100 procent täckas genom
avgifter.
Två procent av summan av skatteintäkter och utjämning innebär ett resultat på 69 mkr i genomsnitt
för åren 2006-2010. Kommunens resultat prognostiseras till 355 mkr vilket är i genomsnitt 71 mkr/år
under samma period.
Skatteintäkter åren 2010-2012
Utdebiteringen för Växjö kommun uppgår 2010 till
20,76. För åren 2011 - 2012 beräknas oförändrad
utdebitering. Skatteunderlagsprognosen bygger på
följande förutsättningar:
Årlig procentuell förändring
		

2008

2009

2010

◗ Timlöner
4,3
◗ Arbetade
timmar
1,6
◗ Arbetslöshet 6,2
◗ Sysselsatta
1,2
◗ BNP
-0,2
◗ KPI	
3,4
◗ Skatteunderlag
5,0

3,3

2,2

2,2

2,5

-4,4
8,9
-2,8
-4,2
-0,4

-2,3
11,1
-3,3
0,2
0,3

-0,6
11,7
-1,0
2,4
0,8

-0,2
11,3
0,5
4,0
1,5

0,6

0,6

2,0

3,1
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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 (mot
tidigare 100 procent).
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 2010-2012 bygger på en befolkningsökning med 700 personer/år
2009-2011 och att Växjös skatteunderlag ökar lika
med riket.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för
kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen ska
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 144 mkr 2010.
Erfarenhetsmässigt har budgeterats en ökning av
avgiften med 5 mkr/år 2011-2012.
Statsbidrag i vårpropositionen 2009
För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen,
värna välfärdens kärna och dämpa effekten på sysselsättningen föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn i form av ett tillfälligt konjunkturstöd
på 7 miljarder kronor för 2010. Vidare aviseras en
höjning av statsbidraget till sektorn med 5 miljarder
kronor från och med 2011. Jämfört med år 2009
innebär tillskotten en ökad intäkt för Växjö kommun med 43 mkr 2010 och 30 mkr från och med år
2011.
LSS-utjämning
Växjö erhåller ca 89 mkr i bidrag 2009 för utjämning av LSS-kostnader. Utjämningssystemet är
mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att
bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen
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för 2010 och framåt är budgeterade till samma nivå
som 2009.
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):
		

2009

◗ Allm. kommunalskatt		 2820
◗ Statligt utj.bidrag		
528
◗ Ökade stb
vårprop 2009 		
0
◗ Regl. bidrag/avgift
- 40
◗ Kostnadsutjämning -182
◗ Kom. fastighetsavgift 118
◗ LSS-utjämning
89
Summa

		

3 333

2010

2011 2012

2849
517

2906 2996
538 568

43
-25
-144
118
89

30
30
- 15 - 15
-149 -154
118 118
90
90

3 447 3 518 3 633

Finansnetto
Finansnettot har beräknats med hänsyn till den
befintliga utlåningen till våra kommunala bolag,
förväntat ränteläge, resultatförsämringar och likviditetsminskning. En procents ränteförändring innebär
ca 5 mkr i förändrat räntenetto. Det slår igenom
fullt ut först på några års sikt. I beräkningen ingår
också att kommunen har lån på 137 mkr. År 2010
sänks aktieägartillskottet till VKAB tillfälligt med
6 mkr.

såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande,
lönerevision, lokala planer med mera. Utgångspunkt
för budgeten år 2010 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 2008 och de utfallsprognoser
som föreligger innevarande år.
Personal- och kostnadsutveckling
Personalkostnaderna, som för 2010 beräknas uppgå
till 2,6 mdr, utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens samlade budget och svarar för ca 76 % av
nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare,
medan merparten löper fram till april 2010.
Beräkningarna för 2010 - 2012 bygger på årliga
avtalsenliga löneökningar i kommunen med maximalt 65 mkr samtidigt som nämnder och styrelser
måste göra besparingar.
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 2010 jämfört med 2009
Nämnder och styrelser tillförs ca 86 mkr för
demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för ökade lönekostnader.
För att kommunen ska uppnå ett nollresultat har
generella besparingar lagts ut med 52 mkr, ca 1,8 %.
Det sammanlagda nettotillskottet 2010 till de olika
verksamheterna uppgår till 34 mkr enligt följande
fördelning, se nästa sida:

Utfall Prognos Budget Plan Plan
2008
2009 2010 2011 2012
◗ Finansnetto
◗ Borgensavgifter
	TOTALT

57

46

48

42

42

16

17

16

16

16

73

63

64

58

58

Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern
ränta för kapital som investeras i anläggningar,
inventarier med mera. Internräntesatsen är 4 % från
och med 2010.
Verksamhetens nettokostnader år 2010
Som grund för den nämndsvisa planeringen framställs vissa gemensamma planeringsförutsättningar,
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Förändring i jämförelse med 2009, tkr
2010
Byggnadsnämnd
Generell besparing                     
                                                  
Fritidsnämnd
Aktivitetshall Araby                 
Generell besparing                  
                                                    
Gymnasienämnd
Lokaler                                     
Generell besparing                  
                                                   
Kommunens revisorer
Generell besparing                      
Kommunstyrelse
Länstrafiken                              
IT                                              
Resurstillskott                           
Aktieägartillskott VKAB       
Serviceanpassning entrén         
Arenastaden                              
Generell besparing                  
                                               
Kulturnämnd
Generell besparing                  
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Generell besparing                     

2011

2012

-200      

-200    

-200

1 250     
-1 275    
- 25

1 250   
-1 275  
- 25

1 250
-1 275
-25

5 000   
-5 150   
-150

10 000  
- 5 150
4 850

15 000
- 5 150
9 850

- 38        

-38       

-38

8 000  
1 000    
6 000       
-6 000
1 000    
3 000  
-1 850   
11 150

13 000  
2 000    

18 000
3 000

1 000    
12 000  
-1 850   
26 150

1 000
16 000
-1 850
36 150

-1 275   

-1 275   

-1 275

-150     

- 150      

-150

Nämnd för arbete och välfärd
Resurstillskott                         
                                    
Omsorgsnämnd
Demografi                               
Generell besparing                 
                            

20 000  

20 000   

20 000

24 000   
-19 115
4 885

24 000   
-19 115  
4 885

24 000
-19 115
4 885

Skol- och barnomsorgsnämnd
Demografi                               
Skollokal Ö Lugnet                   
Arabyskolan                              
Generell besparing                 
                                                  
Vårdnadsbidrag                     

20 000   
3 500    
2 000    
-20 750
4 750
- 5 000   

20 000  
3 500     
6 000     
-20 750
8 750
-5 000   

20 000
3 500
8 000
-20 750  
10 750
-5 000

1 000     
- 1 760   
- 760

2 000     
- 1 760
240

3 000
- 1 760
1 240  

  -1 000   

-1 000

Teknisk nämnd
Biogasprojekt                           
Generell besparing                 
                                                 
Valnämnd
Val 2010   
Värends räddningstjänst
Generell besparing                    

                       1 000  

- 850     

Demografi 2011-2012 		
Besparing ca 1,5 % respektive1,6 %
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- 850     
40 000
-42 000

- 850
75 000
-88 000
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Nedanstående tabell redovisar driftbudgetramarna per nämnd/styrelse år 2010 jämfört med 2009. I kolumn 3 har budgeterat utrymme för löneökningar proportionerats ut till resp. nämnd/styrelse utan hänsyn
till att avtalen kan se olika ut för avtalsområdena.
					
NÄMND/STYRELSE	
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Räddningstjänst

2009

2010

2010

11 261
71 000
286 082
7 559
2 096
165 073
70 685
8 333
288 310
1 085 985
1 184 480
97 764
1 104
2 570
47 370

11 061
70 975
285 932
7 559
2 058
182 223
69 410
8 183
308 310
1 090 870
1 184 230
97 004
2 104
2 570
46 520

11 541
71 345
291 972
7 639
2 083
184 193
70 185
8 423
312 225
1 116 135
1 206 435
99 064
2 107
2 574
48 095

3 329 672

3 369 009

3 434 016

Investeringar
Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som
styr investeringsnivån. Det är således respektive
nämnd som har att besluta om vilka investeringar
som ska genomföras.
Investeringar på minst 10 mkr som görs i
verksamhetslokaler och investeringar som görs av
kommunen på minst 5 mkr ska beslutas av kommunfullmäktige.
Investeringar i nya exploateringsområden ska på
sikt finansieras med försäljningsinkomster. De ökade
driftkostnaderna till följd av investeringar i VAverksamhet och avfallshantering täcks med avgifter.
Övriga investeringar finansieras till största delen
med skattemedel.

nollresultat.
Den procentuella ökningen av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämningssystemet har
under många år överstigit nettokostnaderna, vilket
har berott på stora slutavräkningar på skatten. Men
2008 och 2009 ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna, statsbidrag och utjämning. Det är en
utveckling som inger oro och måste brytas. Resultaten 2008-2010 prognostiseras till +67 mkr.

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.

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 100 procent i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år 2010. Det är 0,8 procentenhet lägre än prognosen för 2009 men hela 2,8
procentenheter högre mot bokslut 2008.
Kommunfullmäktiges finansiella mål att de
löpande kostnaderna rullande över en femårsperiod
maximalt får ta 98 procent i anspråk uppfylls 2010.
Med nuvarande prognoser för den samhällsekonomiska utvecklingen klaras inte målet åren därefter,
utan de löpande kostnaderna ianspråktar 99 procent
2011 och 99,8 procent 2012.

Resultat och kapacitet
Årets resultat
		
	Mkr
◗ Årets resultat

Bokslut
2008

Prognos
2009

Budget
2010

+ 92

- 25

0

I rådande lågkonjunktur går det inte att hålla uppe
resultatnivån utan konsekvenser för kärnverksamheten. Växjö kommun budgeterar därför år 2010 ett
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Nettokostnadsutveckling

Procent
◗ Vht/skatt+stb

Bokslut Prognos
2008
2009
97,2

100,8

Budget
2010
100,0

Investeringsvolym
Under 2009 och 2010 beräknas nettoinvesteringar
om 150 mkr/år, vilket är att jämföra med utfallet
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för 2008 som uppgick till 232 mkr. Anledningen till
den höga nivån de senaste åren hänför sig till Växjö
framtida vattenförsörjning som till största delen
gjordes under 2006-2008.

utanför balansräkningen.
Den främsta orsaken till försämringen är uppräkning av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden
och resultatförsämringar.

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 den
långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet att stärkas.

Risk och kontroll
Balanslikviditet

Bokslut
2008

Prognos
2009

Budget
2010

◗ Årets resultat
+ 92
◗ Årets avskrivningar + 95

- 25
+ 96

0
+ 96

SUMMA

+187

+ 71

+ 96

◗ Nettoinvesteringar
◗ Försäljn anl,tillg

232
10

150
2

150
2

SUMMA

242

152

152

◗ Skattefin.grad %

77,2

46,7

63,2

	Mkr

Tack vare goda resultat finansierades nettoinvesteringarna med egna medel 2006 och 2007 trots en
ökad investeringsnivå. 2008 är sista året med en hög
investeringsnivå då investeringen i ny vattenförsörjning är färdigställd. 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
2008

Prognos Budget
2009
2010

69,4

68,9

68,6

20,3

18,2

18,1

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
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Procent
◗ Balanslikviditet
◗ Balanslikviditet
exkl sem.löneskuld

Bokslut
2008

Prognos
2009

Budget
2010

79,8

71,4

66,3

101,8

91,1

84,6

Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, d v s omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder, budgeteras till 66,3 procent år
2010. 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 85
procent.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt
uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot. Den finansiella betalningsberedskapen bedöms vara god.
Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder
		
Procent

Bokslut
2008

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

Prognos
2009

Budget
2010

30,6
4,6

31,1
5,2

31,4
5,7

22,0
4,0

22,1
3,8

22,0
3,7

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad, d.v.s. 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. Under 2006 och
2007 har upptagits lån på 150 mkr till ny vattenförsörjning från Bergaåsen.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande är betydligt över
genomsnittet i landet och uppgår till ca 4,7 mdr.
Växjö kommun har valt att bedriva en stor del av sin
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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

	Löneförändring med 1 % inkl PO	
26
Förändrad utdebitering med 1kr
137
	Medelskattekraftsförändring 1 %
28
Prisförändring med 1 % på ext varor o tjänster 15
Förändrade taxor med 1 %
3
Byggnadsinvesteringsförändring med 10 mkr 1
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Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar till staten i utjämningssystemen
är beroende av befolkningens storlek. För 2010 är
det befolkningen den 1 november 2009 som avgör
resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet
per invånare år 2009 sammanfattas i nedanstående
tabell.
Kronor per invånare
Garanti inkomstutjämning
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Kom. fastighetsavgift
Summa

40 208
- 290
- 1 764
1 097
1 444
40 695

En befolkningsförändring på 100 personer fler eller
färre än prognostiserat förändrar resultatet med ca
4,1 mkr.
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Driftbudgetramar 2010 - 2012
(Belopp i tkr)

NÄMND/STYRELSE	

Utfall
2008

Budget
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunfullmäktige

11 675
67 513
277 079
7 857

11 261
71 000
286 082
7 559

11 061
70 975
285 932
7 559

11 061
70 975
290 932
7 559

11 061
70 975
295 932
7 559

Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

2 087
158 597
70 742
7 415

2 096
165 073
70 685
8 333

2 058
182 223
69 410
8 183

2 058
191 223
69 410
8 183

2 058
201 223
69 410
8 183

Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd

292 753
1 063 114
1 141 007

288 310
1 085 985
1 184 480

308 310
1 090 870
1 184 230

308 310
1 090 870
1 188 230

308 310
1 090 870
1 190 230

Teknisk nämnd
   Teknisk förvaltning
   Parkeringsköp
   Teknisk produktion
   Mark och exploatering
   Biogas
   Avfallshantering
   VA-verksamhet

91 818
-31
-1 521
-11 108
-35
1 784
3 538

98 065
0
0
-301
0
0
0

96 305
0
0
-301
1 000
0
0

96 305
0
0
-301
2 000
0
0

96 305
0
0
-301
3 000
0
0

Värends räddningstjänst
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

45 783
110
2 226

47 370
1 104
2 570

46 520
2 104
2 570

46 520
104
2 570

46 520
104
2 570

40 000
-42 000

75 000
-88000

3 384 009

3 391 009

Demografi 2011-2012
Besparingar 2011-2012

3 232 403
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3 329 672

3 369 009
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Resultaträkning
(Belopp i mkr)
	Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

Verksamhetens kostnader och intäkter
Avskrivningar

-3 141
-95

-3 325
-96

-3 415
-96

-3 505
-97

-3 593
-98

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	

-3 236

-3 421

-3 511

-3 602

-3 691

2 811
444
73

2 820
513
63

2 849
598
64

2 906
612
58

2 996
637
58

92

-25

0

-26

0

0

0

0

0

0

92
(-5)

-25
(1)

0
(0)

-26
(0)

0
(0)

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar
2 856
Materiella
1 296
Finansiella
1 560

2 910
1 350
1 560

2 964
1 404
1 560

2 992
1 432
1 560

3 019
1 459
1 560

609

545

506

467

455

3 465

3 455

3 470

3 459

3 474

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
2 405
varav årets resultat
92

2 380
-25

2 380
0

2 354
-26

2 354
0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT	
(varav taxefinansierad vht)

Balansräkning
(Belopp i mkr)

Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR	

Avsättningar
160
180
200
220
240
							
Skulder
900
895
890
885
880
Långfristiga
137
132
127
122
117
Kortfristiga
763
763
763
763
763
SUMMA EGET KAPITAL						
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	
3 465
3 455
3 470
3 459
3 474
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Kassaflödesanalys
(Belopp i mkr)
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

Årets resultat
92
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
95
Avsättningar
21
Realisationsvinst/förlust
-1
Medel från vht före förändring av
rörelsekapital
207
Förändring kortfristiga fordringar
-45
Förändring förråd
0
Förändring kortfristiga skulder
45
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	
207

-25

0

-26

0

96
20
0

96
20
0

97
20
0

98
20
0

91
0
0
0
91

116
0
0
0
116

91
0
0
0
91

118
0
0
0
118

-152
2
0
-150

-152
2
0
-150

-127
2
0
-125

-127
2
0
-125

Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar
Försäljning materiella anl.tillgångar
Förvärv finansiella anl.tillgångar
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	

-241
10
-1
-232

Nyupptagna lån
0
0
0
0
0
Amortering av lån
-10
-5
-5
-5
-5
Förändring långfristiga fordringar
14
0
0
0
0
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	
4
-5
-5
-5
-5
							
ÅRETS KASSAFLÖDE	
-21
-64
-39
-39
-12
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Ekologisk resultaträkning
Leva livet
Uppnåendemål för Växjö kommun

Budgetindikator
B1

Areal ekologisk odling i förhållande
till total jordbruksareal (%)

		
B2

Biologisk behandling av
matavfall (ton)

Utfall	Utfall
2004
2008

19

23,0

Utfall	Utfall
2004
2008

160

563

Budget	Mål
2010
2015

25

30

Budget	Mål
2010
2010

1000

1000

Uppnåendemål för Växjö kommunkoncern

Budgetindikator
B3

Antal inköpta pappersark
(vitt A4-papper) (ark)

		
B4

Ekologiska livsmedelsinköp i
förhållande till totala
livsmedelsinköp (%)

Utfall 	Utfall
2006
2008

100 %

-7,2 %

Utfall	Utfall
2004
2008

3,5

11,0

Budget	Mål
2010
2015

-12 %

-20 %

Budget	Mål
2010
2010

25

25

Ekologisk balansräkning
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte tillgångsindikatorer)

Tillgångsindikatorer			
T1
T2
T3

Miljömedvetenhetsindex
Total avfallsmängd för materialåtervinning,
förbränning och deponering (ton)
Fördelning av avfallets hantering mellan
materialåtervinning, förbränningoch deponering:
Materialåtervinning (%)
Förbränning (%)
Deponering (%)
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Utfall			
2008
60
38 367 *

0*
0*
0*
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Ekologiska effektivitetsmått
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte effektivitetsmått)

Effektivitetsmått			
E1
E2

Pappersmängd per anställd (ark/anställd)
Total avfallsmängd per invånare uppdelat på (kg/inv.):
Materialåtervinning
Förbränning
Deponering

Utfall			
2008
4003
0*
339
20

* Tillförlitliga uppgifter om materialåtervinning har ej gått att få fram

Ekologisk resultaträkning		
Vår natur
Uppnåendemål för Växjö kommun								
			
		Utfall	Utfall
Budgetindikator 2004
2008
2010
B5
B6

Skyddad landareal i förhållande
till total landareal (%)
Areal produktiv skogsmark som
sköts enligt FSC eller motsvarande i
förhållande till den totala produktiva
skogsmarken (%)

		
B7

B8

Kvävetillförsel till Mörrumsåns
avrinningsområde räknat som
treårsmedelvärde (ton/år)
Fosfortillförsel till Mörrumsåns
avrinningsområde räknat som
treårsmedelvärde (ton/år)

Budget	Mål
2015

1,3

2

2,5

5

44

49

55

60

Utfall	Utfall
2000
2008

Budget	Mål
2010
2015

240

278

240

150

7,7

8,7

7,7

5,5

Uppnåendemål för Växjö kommunkoncern
Budgetindikator
B9
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Andelen stadsnära hävdad
kommunägd betesmark av total
betesareal (%)

Utfall	Utfall
2004
2007

61

72

Budget	Mål
2009
2015

74

75
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Ekologisk balansräkning
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte tillgångsindikatorer)
Tillgångsindikatorer			
T4
T5

Skyddad kommunägd mark (ha)
Strandnära gång- och cykelvägar
i staden och tätorterna (km)
T6
Andel skogsmark av kommunens
totala areal (%)
T7
Andel jordbruksmark av kommunens totala areal (%)
T8
Antal mätpunkter som inte uppvisar
tecken på försurning (antal)
T9
Antal mätpunkter med låg eller måttlig kvävenivå (antal)
T 10 Antal mätpunkter med låg eller måttlig fosfornivå (antal)
* Uppgiften svår att säkerställa

Utfall			
2008
672
147
70,0
16,2
*
7
22

Ekologiska effektivitetsmått
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte effektivitetsmått)
Effektivitetsmått			
E3
E4
E5

Areal park- och naturmark i förhållande
till bebyggelsen i staden och tätorterna (%)
Kvävetillförsel till Mörrumsåns
avrinningsområde per invånare (kg/inv.)
Fosfortillförsel till Mörrumsåns avrinningsområde per invånare (g/inv.)
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Utfall			
2008

33,5
3,4
107,0
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Ekologisk resultaträkning					
Fossilbränslefritt Växjö
Uppnåendemål för Växjö kommun
		
		
Budgetindikator
B 10

Fossila koldioxidutsläpp per
invånare (kg/inv.)

		
B 11

Elförbrukning per invånare
(kWh/inv.)

		
B 12

B 14

4 632

Antal enkelresor per år med
stadstrafiken (st)
Antal enkelresor per år med
landsbygdstrafiken (st)

3 131

Utfall	Utfall
1993
2007

9 992

9 258

Utfall	Utfall
2004
2008

Antal cykelpassager per vardag
i cykelräkningens mätpunkter (st) 20 332

		
B 13

Utfall	Utfall
1993
2007

16 701

Utfall	Utfall
2002
2008

Budget	Mål	Mål
2010
2010
2025

2 315

2 316

1 390

Budget	Mål
2010
2015

8 700

7 994

Budget	Mål
2010
2015

17 804

20 562

Budget	Mål
2010
2015

2 449 103

2 445 541

2 586 041

2 938 924

3 420 158

3 449 087

3 559 087

3 830 577

Uppnåendemål för Växjö kommunkoncern
Budgetindikator		
B 15

38

Mängd eldningsolja i kommunkoncernens ordinarie verksamhet (m3)
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Gymnasienämnden
Hyresbostäder
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Skol- och barnomsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
VEAB
Vidéum
Vidingehem
VKAB
Växjöhem
VöFAB

Utfall	Utfall
1999
2007

767
0
0
0
5
2
5
0
0
0
0
0
183
0
0
511
0
60

116
0
0
0
0
13
0
0
0
0
2
0
52
0
0
45
0
0
4

Budget	Mål
2010
2010

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Fossila koldioxidutsläpp från transporter
och service i kommunal verksamhet (ton) *
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Gymnasienämnden
Hyresbostäder
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Skol- och barnomsorgsnämnden
Tekniska nämnden
VEAB
Vidéum
Vidingehem
VKAB
Växjöhem
VöFAB
Utrikes flygresor, koncernen

Utfall	Utfall
1999
2007

5 068
4 699
12
10 (9)
59
48 (48)
102
146 (84)
26
38 (38)
318
229 (188)
20
12 (12)
12
3 (3)
135
123 (88)
379
298 (298)
1 636 1 453 (1 438)
1 604 1 605 (1 590)
348
479 (472)
2
15 (14)
61
90 (90)
3
1 (1)
128
118 (118)
62
31 (31)
177

Budget	Mål
2010
2015

4 419
7
35
57
26
160
10
2
65
330
1 400
1 445
461
5
65
2
100
19
230

3 525
6
26
45
22
130
9
2
60
148
1 166
1 150
379
4
55
2
89
17
215

* Siffror inom parentes för utfall 2007 samt budget 2010 och mål 2015 gäller exklusive internationella flygresor.

Ekologisk balansräkning
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte tillgångsindikatorer)

Tillgångsindikator			

Utfall				
2007

T 11
T 12
T 13

1 306
33
150

Total mängd tillförd förnybar energi (GWh)
Total mängd förnybar energi i transportsektorn (GWh)
Kilometer cykelväg och cykelbanor (km)

Ekologiska effektivitetsmått
(enligt ecoBUDGET-metoden budgeteras inte effektivitetsmått)
Effektivitetsmått			
E6
E7
E8
E9

Andel förnybar energi av total tillförd energi (%)
Tillförd energi per invånare (kWh/inv)
Energianvändning per m2 i kommunkoncernen (kWh/m2)
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)

Utfall				
2007
54
30 365
227
4

					
E 10
E 11

Antal enkelresor per stadsinvånare i stadstrafiken (resor/inv.)
Antal enkelresor per länsinvånre i landsbygdstrafiken (resor/inv.)

budget för växjö kommun 2010

Utfall		
2008
41
19,0
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BUDGET 2010

Kommunens budget
2010 - 2012
Förändringar jämfört med 2009 (mkr)
2010

2011

2012

Årets resultat, utgångsläge
+28
+25
Demografi förskola, grundskola
-20
-20
Demografi äldre- handikappomsorg
-24
-24
Arbete och välfärd
-20
-20
Vårdnadsbidraget
+5
+5
Länstrafiken
-8
-13
Tillfälligt projektanslag, t.ex. Lammhults Folkets
Hus, klimatcentrum, yrkeshögskola m.m.
-6
8. Från bolagen
+6
9. IT-investeringar, diverse projekt
-1
- 2
10. Kungsmadskolan
-5
-10
11. Arabyskolan
-2
-6
12. Arenastaden
-3
-12
13. Service- och tillgänglighetsanpassning kommunentré *)
-1
-1
14 Biogasprojektet
-1
-2
15 Demografi		
-40
16. Årets resultat
-52
-120
17. Besparing 2010, 1,8 %
+52
+52
18. Besparing 2011, 1,5 %
		
+42
19. Besparing 2012, 1,6 %
			
20. ÅRETS RESULTAT
0
-26

+58
-20
-24
-20
+5
-18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-3
-15
-8
-16
-1
-3
-75
-140
+52
+42
+46
0

13.*) Ytterligare 1 mkr i hyresökning fördelas ut på hyran i kv. Ansgarius, kommunhuset

40

budget för växjö kommun 2010

B UDGET 2 0 1 0

budget för växjö kommun 2010

41

B UDGET 2 0 1 0

Några fakta om
Växjö kommun
Utdebitering
			
Växjö 		Riket
			
2009 		
2010
2009
Primärkommun
Landsting  

20,76
10,65  

20,76
10,65

20,72
10,80

TOTALT 		

31,41 		

31,41

31,52

Kommunens skattekraft i procent av riket: 97,1
Antal invånare per 15 april 2009: 81 259
Ekonomisk information under 2009
Delårsrapporter
Januari – mars:
Januari – augusti:

maj
oktober

Årsredovisning 2008
Budget 2010

mars
maj

Har du frågor?
Välkommen att kontakta något av kommunalråden:
◗ Bo Frank (M), ordförande kommunstyrelsen
tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90, bo.frank@vaxjo.se
◗ Charlotta Svanberg (S), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
tel. 0470-413 52, 0706-84 13 52, charlotta.svanberg@vaxjo.se
◗ Gunnar Elm (C), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53, gunnar.elm@vaxjo.se
När det gäller kompletterande frågor om Växjö kommuns ekonomi är du
välkommen att kontakta:
◗ Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33
ingemar.waldemarsson@vaxjo.se
◗ Håkan Pettersson, budgetchef, tel. 0470-410 34
hakan.pettersson@vaxjo.se

42

budget för växjö kommun 2010

B UDGET 2 0 1 0

Rusken

S. Solberga

RÖRVIK

Allgunnen

Lindshammar

Loftsryd
Ramkvilla
Hisshult

Kalvhult
Hångeryd

Kråketorp

LAMMHULT

Asaryd

Asa

Buskatorp

Skärsmo
Håknahult
Ugglehult

Ringstorp

Örken

Rösås
Bråt

Hagreda

Älgaryd

Aneboda

Tolg

Berg

Pilås

Munkatorp

Tolg

St. Heda

NORRHULT-KLAVRESTRÖM

Hornaryd

Källreda

Lädja

Rymmen

Harshult

Sjösås

Nottebäck

Rödje

BÖKSHOLM

Ramsås

Drev

Nykulla

Målajord

BRAÅS

Hjulatorp

Mästreda
Granhult

Tjureda

TORPSBRUK

Drättinge

BRITTATORP

Ormesberga

ÅBY

Eke

ROTTNE

Marhult
Dädesjö

Eknaholm

MOHEDA

Ör

RYDAHOLM

DÄDESJÖ

Skårtaryd

Utnäs

Näsby

Stojby
Norrgårda

Helgasjön

Hågeryd

N. Åreda

Gårdsby

Ramnåsa

Björnamo

Hagerås

Tofta

Tångshult

Asby
Näsbykulla

Tveta
Herråkra

Växjö kommun

HJORTSBERGA
ALVESTA

S. Åreda

VÄXJÖ
Bergkvara

GEMLA
GRANSHOLM

Härensås

Bergunda

Risinge
Hemmesjö

Marklanda

Gransholm

Törnåkra

Torpa

Nöbbele
Villtofta

Västorp
Fägerstad

Ljungsåkra
Tofta

Odenslanda

VEDERSLÖV

Tävelsås

Osaby

Nöbbele

TÄVELSÅS

Gåtahult
Torsjö

HOVMANTORP

Hörda

Östanstorp

Hårestorp

Sunnerö Allatorp

GRIMSLÖV

Bergdala

ÅRYD

Tegnaby

Rinkaby

Vederslöv

VISLANDA

Lysteryd

Hemset FURUBY

Hemmesjö

Ellanda

Salen

Attsjö

Kårestad

Stenslanda

Hårestorp
KalvshagaKalvsvik

LESSEBO

INGELSTAD
Rävåsen
Säljeryd

Rottnen

Väderlanda

Nöbbele

ENERYDA

Uråsa
Södragården

NÖBBELE

JätsbergJät

Genestorp

Jät

Ryd

Lidhem
Kåramåla

Åsnen

Virestad

VÄCKELSÅNG

Älmeboda

RÄVEMÅLA
HÄRADSBÄCK

URSHULT

TINGSRYD
DÅNGEBO

© Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun
2006-10-10
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Box 1222
Västra Esplanaden 18
351 12 Växjö
Tel. 0470 - 410 00
Fax 0470 - 164 89
www.vaxjo.se

Europas grönaste stad Växjö kommun har under 2000-talet fått flera
internationella miljöutmärkelser och har av BBC och andra internationella
medier utropats till ”Europas grönaste stad” för våra klimatmål och det framgångsrika klimatarbetet. Europas grönaste stad är summan av alla miljöprojekt
som genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som
offentliga. Det är med stolthet som vi tar tillvara på möjligheten att använda
epitetet som vårt kännetecken.

