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Växjö kommuns budget 2011
Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och syftar
till att leda utvecklingen av kommunen. Budgetens roll är att ange de ekonomiska
ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar.
Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns nämnder och styrelser
vilket innebär att de inriktningar och mål som finns i denna budget ska efterlevas,
konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna men riktar sig
även till såväl medborgare som personal och ledning i Växjö kommun.

Ledstjärna
Ledstjärnan beskriver ett framtida önskvärt tillstånd och anger en gemensam
färdriktning för Växjö kommun. Ledstjärnan har en styrande och sammanhållande
funktion för hela den kommunala verksamheten. Ledstjärnan är långsiktig ca 1015 år. Nämnderna och styrelserna följer den gemensamma ledstjärnan men kan
utifrån den utveckla sin egen verksamhetsidé

- där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar
Visionära Växjö
Växjö är den drivande kraften i regionens utveckling.
Växande Växjö
Växjö växer och ger människor möjlighet till ett hälsosamt och stimulerande liv.
Välkomnande Växjö
Växjöborna är stolta över sin gröna och upplevelserika region.
Välkända Växjö
Växjö är internationellt erkänt för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete.
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BUDGET 2011

Utgångspunkter 2011-2013
– för en långsiktigt hållbar utveckling av Växjö kommun
Växjö ska vara en kommun med långsiktig hållbar utveckling där invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt samt möjliggöra egna val.
Vi satsar på jobb, företagande, bostadsbyggande, kollektivtrafik, integration, skolor och ett levande centrum. Dessa
insatser är viktiga för Växjö kommun idag men har även
fokus på Växjö kommuns framtid.
Växjö Europas Grönaste stad
Växjö är internationellt erkänt för sitt framgångsrika och
innovativa miljöarbete. Varumärket Europas grönaste stad,
skapar förväntningar i och utanför Växjö, vilket ställer krav
på att tydliga miljöhänsyn tas i politiska beslut och att Växjö
är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i omvärlden. Vi vill satsa på kraftfulla insatser för
miljö och klimat i både ett lokalt och globalt perspektiv.
Vi vill satsa stort på att höja nivån på kollektivtrafiken,
såväl busstrafiken som järnvägstrafiken. Vi vill öka framkomligheten för bussar och därmed öka snabbheten.
Insamlingen av hushållens matavfall inleds under 2011
och en biogasanläggning planeras vara i drift 2013 som
levererar gas till bussar och privatbilister.
Växjö kommun ska tillsammans med näringslivet och
universitetet utveckla Miljö- och Klimatcentrum, en ekonomisk förening med syfte att sälja regionens kunskap och
teknik inom miljö och klimat.
Mångfald är framtid
Vi vill bygga ett samhälle som präglas av mångfald, tolerans
och öppenhet och vi vill motarbeta intolerans, segregation och utanförskap. 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.
Mångfaldsarbetet ska fortsätta med oförminskat engagemang för att nå långsiktiga och bestående resultat i
organisationen.
Invandringen till Växjö kommun är en resurs både idag
och inför framtiden. Växjö kommun ska garantera att de
flyktingar som kommer till vår kommun tas emot på ett
värdigt, långsiktigt och hållbart sätt.
Tillväxt, entreprenörskap och jobb
Växjö växer och är den drivande kraften i regionens utveckling. Internationalisering, regionförstoring och kommunens
erkänt framgångsrika och innovativa miljöarbete är bra sätt
att stärka Växjö i Sverige och i världen
Växjö kommuns alla verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, företagande och nyföretagande.
Alla delar av kommunen måste hjälpas åt för att ordna
praktik och sommarjobb för ungdomar, utrikes födda och
personer som står långt från arbetsmarknaden.
Som ett komplement till arbetslinjen kommer vi att prioritera utbildning för att mer framåtsyftande och långsiktigt
stärka människors ställning på arbetsmarkanden och minska
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sårbarheten vid strukturomvandlingar och arbetslöshet.
Växjö kommun är en utbildningsstad av tradition och ska
fortsätta att vara en attraktiv utbildningsstad.
Service och valfrihet
Kommunens service skall utgå ifrån en mångfald av driftsformer som syftar till att öka medborgarnas valmöjligheter.
Vid sidan av detta skall det ske en ökad konkurrensutsättning av tjänster och service som inte omfattas av valfrihetssystemen inom vård, skola och omsorg.
Växjö kommun ska införa ett gemensamt kontaktcenter
dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp med alla typer av ärenden, information och
vägledning.
Ett levande centrum – och landsbygd
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 naturen. Landsbygden och de mindre tätorterna
erbjuder ett attraktivt boende till bättre priser samtidigt
som staden finns inom bekväm närhet. Vi tror att sambandet mellan staden och landsbygden skapar kommunens
attraktivitet.
Vi vill göra större delar av Stortorget bilfritt för att möjliggöra för daglig torghandel. Vi vill öka möjligheterna för
matvagnar, gatuköksvagnar och caféer att driva verksamhet
på torget och att torget utvecklas som mötesplats. För att
det ska vara möjligt krävs ersättningsparkeringar.
Kommunen ska alltid beakta tillgängligheten i samhällsplaneringen – alla ska kunna ta del av vad kommunen har
att erbjuda. I nybyggnation och vid ombyggnationer så ska
tillgänglighetsfrågorna stå högt på agendan.
För att kunna möta en fortsatt befolkningsökning behöver fler bostäder byggas. Det ska alltid finnas byggbar mark i
staden och utanför staden.
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktig mål
för Växjö kommun. Med hållbar utveckling menar vi en
samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och
alla verksamheter i kommunen. Alla politiska beslut ska
utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv.
11 hållbarhetsindikatorer har valts ut för att beskriva
utvecklingen i Växjö utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Indikatorerna följs årligen upp i rapporten Växjös utveckling.
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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. Integration, sysselsättningsgrad bland utrikes födda 20-64 år.
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.
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Arbete och företag
Starka företag som utvecklas positivt och ett bra företagsklimat är grunden för kommunens välstånd och utveckling.
Växjö ska vara en internationellt attraktiv mötesplats med
världsledande miljöarbete, varierat boende, kreativt näringsliv och stolta invånare.
Övergripande mål
Växjö kommun ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Kommun och näringsliv
ska arbeta tillsammans.
Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till
regionens utveckling och expansion. Linnéuniversitetets
kraft ska tas tillvara.
Växjö kommun ska aktivt bekämpa utanförskap och
arbetslöshet.
Prioriteringar
Kommunen behöver arbetsplatser inom många olika
branscher för att tillvarata invånarnas kompetens och för att
få människor att flytta hit. Det innebär att vi bland annat
måste arbeta för fler arbetstillfällen inom kunskapsintensiva
branscher. Samarbetet med Linnéuniversitetet ska fördjupas.
En aktiv prospektbearbetning nationellt och internationellt ska genomföras i syfte att locka nya företag till
regionen. Riktade företagsbearbetningar prioriteras inom
områdena forskning och utveckling, logistik/lager, IT och
miljöteknik. Engagemanget och drivet i nätverket Expansiva
Växjö ska stödjas.
Växjö kommun ska arbeta aktivt med kompetenshöjning
och kompetensväxling, kvinnors företagande samt kraftfulla åtgärder för att underlätta nya svenskars och ungas
inträde på arbetsmarknaden. Alla kommunens verksamheter ska bidra till att skapa praktikplatser för personer som
av arbetsmarknads- eller språkskäl behöver få tillträde till
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arbetsmarknaden.
Växjö kommun vill skapa goda förutsättningar för
entreprenörskap och vara en kommun där människor kan
förverkliga sina drömmar. Kultur och upplevelser är en
framtidsbransch och entreprenörskap inom kultur- och
upplevelsesektorn ska stödjas för att öka tillväxten och
attraktiviteten. Växjö kommun ska stödja mindre företag att
utvecklas och växa, bland annat ska Växjö kommun skapa
ett företagshotell med lokaler för företag i nystartsskedet.
Ekonomiskt bistånd ska kunna förenas med att starta företag under ett startskede.
Växjö kommun ska under 2011, tillsammans med
näringslivet och Linnéuniversitetet, utveckla Miljö- och
Klimatcentrum, en ekonomisk förening med syfte att sälja
regionens kompetens och produkter inom miljö och klimatområdet.
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen medför
möjligheter för Växjö kommun. Kommunen ska aktivt
söka stöd från EU:s fonder och program, ett arbete som i
högre grad kan ske tillsammans med Regionförbundet. Via
EU-projekt kan Växjö kommun tillsammans med andra
kommuner utveckla verksamheten och skapa tillväxt.
Stortorget ska vara öppet för torghandel alla dagar. Vid
torget ska finnas möjlighet för matvagnar, gatuköksvagnar
och caféer att bedriva verksamhet. I samband med detta ska
ersättningsparkeringar skapas. När torghandeln utvecklas är
det viktigt att Växjö kommun tillsammans med torghandlarna tillvaratar Stortorgets estetiska värden.
Insatserna för att stimulera konkurrensutsättning,
avknoppning och intraprenader av kommunal verksamhet
fortsätter. Genom utmanarrätten kan företag och enskilda
utmana kommunalt driven verksamhet. Utmaningarna ska i
varje enskilt fall prövas av berörd nämnd.
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Barn och utbildning
I Växjö kommun ska barn och unga växa upp under trygga
villkor och ha tillgång till barnomsorg och utbildning av hög
kvalitet. Utbildning, skola och barnomsorg är viktiga faktorer för kommunens attraktivitet. All utbildningsverksamhet
ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att
skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina egna
drömmar oavsett bakgrund.
Övergripande mål
I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig
utveckling.
Växjö kommun ska tillhandahålla en god utbildning och
omsorg för barn och ungdomar som ger kunskaper, färdigheter, förståelse och som är utvecklande för individen.
Växjö kommun ska långsiktigt höja resultaten inom
grund- och gymnasieskolan.
Prioriteringar
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.
Skolor och förskolor som drivs i annan regi än kommunal
i kombination med vårdnadsbidraget skapar förutsättningar
för familjer att finna en omsorg eller skola som passar dem
och deras barn och ungdomar bäst. Ansvaret för vårdnadsbidraget går fullt ut över till Skol- och barnomsorgsnämnden.
Etablering av enskilda och fristående alternativ är positivt. De olika utbildningsaktörerna som finns i kommunen
ger en stimulans för de kommunala skolorna att fortsätta att
utveckla, profilera och marknadsföra sig.
Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och
förstärkas och förskolans roll för barnets språkförståelse och
språkmedvetande är ett prioriterat område. Växjö kommuns
deltagande i regeringens satsning Förskolelyftet är en del i
det arbetet.
En del 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.Skolan måste
kunna erbjuda de elever som har lätt att nå målen stimulerade utmaningar. Skolorna måste fortsätta arbetet med
arbetsro, trygghet och ett gott studieklimat.
Växjös Kulturskola är en viktig del av Växjös kulturprofil
och en plantskola för ungdomar som väljer en framtid inom
musik, dans och teater. Växjö kommun satsar ytterligare
1 mkr på kulturskola.
De elever som väljer en kommunal skola ska vara nöjda
med sitt val. Växjö kommun ska vara känd för att driva
högkvalitativa utbildningar på alla nivåer. För att ytterligare
stärka de kommunala skolornas ställning så ska lokaler fortsätta att renoveras för att bättre passa en modern utbildning.
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Renovering av Norregårdskolan inleds 2011. Bergundaskolans renovering och nybyggnation påbörjas 2012.
Mindre skolor ska behållas så länge som elevunderlaget
anses vara tillräckligt för att skapa en bra pedagogisk och
social situation.
De statliga reformerna inom grund- och gymnasieskolan
ställer stora krav. Det kommunala arbetet med en ny skollag,
nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, med gymnasiereformens genomgripande förändringar av program, inriktningar och ämnesstruktur kommer att ta stor kraft i anspråk.
Skolan ska vara öppen för samarbete med andra aktörer
så som företag, länets kommuner, och Linnéuniversitetet.
Växjö kommun ska vara en av huvudaktörerna i regionen
när det gäller Teknikcollege och Yrkeshögskola.
Vuxenutbildningen i Växjö kommun ska utvecklas genom
att vara flexibel och lyhörd för samhällets och elevers behov.
Svenska för invandrare ska ge vuxna invandrare redskap för
kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhällsoch arbetsliv.
Linnéuniversitet är av strategisk betydelse för kommunen
och regionen bland annat för att fler ska kunna gå vidare till
högre studier och för att företagens behov av kvalificerad
arbetskraft ska kunna tillgodoses. Växjö kommun ska aktivt
arbeta för att utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet.
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Bygga och bo
Växjö kommun ska befinna sig i framkant inom hållbar
stads- och landsbygdsutveckling och ambitionerna med
Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens utveckling. Tillväxten ska ske på ett för miljön och naturresurserna
skonsamt sätt och kommunens kvaliteter tas tillvara och
förädlas. Staden ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum med rika möjligheter till möten,
upplevelser och delaktighet
Övergripande mål
Samhällsbyggandet ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet kombinerat med en god estetisk utformning.
Utbudet av bostäder ska omfatta olika upplåtelseformer
där boendemiljön är attraktiv, underlättar integration och
motverkar utanförskap.
Växjö kommun ska som ägare och beställare sträva efter
ett energieffektivt byggande.
Prioriteringar
Växjö växer och det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter.
En viktig uppgift är att främja tillväxten genom strategiska markförvärv, god planberedskap och snabb ärendehantering. Hela kommunen ska leva. De mindre tätorternas
kommunala service ska säkras och orterna ska vidareutvecklas genom förädling och tillvaratagande av varje orts unika
kvaliteter. Tågstopp i Gemla och Lammhult skapar speciella
utvecklingsmöjligheter för dessa tätorter.
För att kunna hantera och planera för en allt snabbare utveckling revideras översiktsplanen för Växjö stad.
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att klara en fortsatt
befolkningstillväxt och möjliggöra en fortsatt stark utveck-
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ling av näringslivet. Växjö kommun ska ha en god tillgång
på varierade och attraktiva bostäder, anpassat för olika åldrar
och familjebildningar och som omfattar blandade upplåtelseformer. Översiktsplanen för Växjö stad ska möjliggöra
att det alltid finns byggbar mark för villor, hyresrätter och
bostadsrätter. Kommunen ska skapa förutsättningar för
planläggning av 800 bostäder per år i kommunen. För att
klara detta krävs ett tätt samarbete med byggherrar genom
hela planprocessen. Planer och bygglov till näringslivet ska
ges hög prioritet.
En effektiv och hållbar samhällsplanering kräver att den
interna samordningen hela tiden förbättras och stärks. För
att dämpa stadens biltrafik måste cykel- och busstrafiken
prioriteras. Detta kräver fysiska investeringar för både cykel
och buss och beteendepåverkande informationskampanjer. Kommunen ska arbeta för att minska bostadssektorns
bidrag till klimatförändringarna, genom att främja metoder
för bland annat energisnåla bostäder och miljömässigt byggande. Växjö kommun ska fortsätta att vara världsledande
inom klimatanpassad träbyggnation.
Växjö ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig stad
med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga. Offentliga platser som gator,
torg, parker och naturområden ska utvecklas. Arbetet med
att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet
fortsätter.
Kommunens fasta egendom ska förvaltas så effektivt att
den behåller eller ökar sitt värde.
Ägardirektiven till bostadsbolagen ska omarbetas för att
få till stånd ett ökat socialt hänsynstagande. I övrigt ska
ägardirektiven till de kommunala bolagen vara oförändrade.
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Demokrati och mångfald
Växjö kommun ska ta tillvara människors olikheter, kompetens och kraft. I Växjö kommun ska makt och inflytande
delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Mångfalden ska tas
tillvara och vara en konkurrensfördel i kommunens strävanden som Europas grönaste stad där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar.
Övergripande mål
Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och
önskemål. Verksamheten ska utvecklas i dialog med dem.
I Växjö kommun erbjuds service och tjänster som är lika
tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för
alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning.
I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens
och kraft tas tillvara. Makt och inflytande delas rättvist i alla
delar av samhällslivet.
Prioriteringar
Kommunens förvaltningar och bolag ska ha medborgaren
och brukaren i centrum. Medborgar- och brukarperspektivet innebär att vi vet vem vi är till för, vi är serviceinriktade
och ger snabb återkoppling och är måna om vår relation
till medborgarna. Vi arbetar för jämställda miljöer och ska
regelbundet genomlysa kommunen och dess service utifrån
ett genusperspektiv.
Kommunal information ska vara tillgänglig och lätt att
förstå. Det ska vara lätt att ta del av förslag och beslut i
den kommunala beslutsprocessen. Handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnders
sammanträden ska publiceras på Växjö kommuns hemsida
för att öka tillgängligheten i den politiska beslutsprocessen.
Möjligheten att möta ansvariga politiker och tjänstemän ska
vara god.
Alla nämnder och styrelser ska utveckla de demokratiska
processerna för att öka medborgarnas inflytande och insyn i
verksamheten. Nämnder och styrelser ska ta fram e-tjänster
för att öka servicen till medborgarna och förbättra tillgängligheten till enklare tjänster.
Nämnder och styrelser ska som ett led i kvalitetsarbetet
genomföra brukarundersökningar och utveckla verksamheten utifrån brukarens och medborgarnas behov och
önskemål. Utvärderingar och resultat från brukarundersökningar ska göras tillgängliga på kommunens hemsida för att
medborgarna själva ska kunna skaffa sig en uppfattning om
verksamhetens kvalitet.
Växjö kommun ska införa ett kontaktcenter dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp
med alla typer av ärenden, information och vägledning. I
Växjö kommun ska det finnas ett kommunövergripande
system för synpunkts- och klagomålshantering.
Mångfaldens år 2010 har gjort att mångfaldsfrågorna
uppmärksammats och mångfaldsprogrammet börjat förverkligas. Mångfaldsarbetet och genomförandet av programmet ska fortsätta med oförminskat engagemang för att nå
långsiktiga och bestående resultat i organisationen.
Växjö kommun har en befolkning med olika bakgrund.
Invandringen till Växjö kommun är en resurs både idag och
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inför framtiden. Växjö kommun ska garantera att de flyktingar som kommer till vår kommun tas emot på ett värdigt,
långsiktigt och hållbart sätt.
Det är viktigt att poängtera att integration är en ömsesidig process med rättigheter och skyldigheter. Processen
måste ta sin utgångspunkt i samhällets grundläggande
värderingar om demokrati, jämställdhet och respekt för alla
människors lika värde.
Växjö kommun ska fortsätta utvecklingsarbetet i stadsdelen Araby med fokus på arbete, utbildning, trygghet och
boende. Ett medborgarkontor i Araby ska utvecklas.
Medborgarna i Växjö kommun väljer ledamöterna till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande organ. Fullmäktige utser nämnder och
styrelser och beslutar i ärenden som är av större vikt för
kommunen och i ärenden av principiell karaktär. Mål och
riktlinjer, reglementen, budget, skatt och andra ekonomiska
frågor hör till detta. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet
för nämnderna.
Revisorerna är kommunens organ för granskning av
kommunens verksamheter, de har en viktig roll att spela som
företrädare för medborgarna. De verksamheter som drivs av
nämnder och styrelser ska årligen granskas. På samma sätt
ska verksamheter i företag som är direkt eller indirekt kommunalt ägda granskas.
Revisorerna ska pröva om verksamheten lever upp till de
av fullmäktige uppsatta målen, att verksamheterna 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 men kan därutöver alltid genomföra
de granskningar som de känner behov av. Nämnder och
styrelser har skyldighet att medverka vid dessa granskningar
samt att ta hänsyn till revisorernas synpunkter.
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BUDGET 2011

Miljö, energi och trafik
Växjö – Europas grönaste stad ska fortsätta att vara en
ledande miljökommun. Växjö kommun ska skapa möjligheter för invånarna att leva miljövänligt. Växjö kommuns
verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de
förutsättningar som miljön och naturresurserna ger för att
nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en
hälsosam och god miljö.
Övergripande mål
Växjö kommun ska bidra till en hållbar utveckling, där
Växjö kommuns konsumtion och produktion är resurseffektiv och giftfri.
Växjö kommun ska vara rent, snyggt och grönt. Vi ska ha
rent vatten, frisk luft och en varierad natur- och kulturmiljö
med en rik biologisk mångfald.
I Växjö kommun ska vi sluta använda fossila bränslen och
vår energiförbrukning ska inte leda till någon klimatpåverkan.
Prioriteringar
Växjö kommun kommer successivt att ta ställning till utvecklingsprojekt för att ytterligare utveckla Växjö – Europas
grönaste stad, se bilaga 1.
Minskad klimatpåverkan är det mest prioriterade området
i miljöarbetet och huvuddelen av utsläppen kommer från
transporter. Målet kan nås genom övergång till förnybara
drivmedel samt genom att använda effektivare transportvägar och transportmedel vilket också bidrar till en renare
miljö.
Växjö kommun gör nu en långsiktig storsatsning på att
höja nivån på kollektivtrafiken, till att börja med i järnvägstrafiken. För busstrafiken planeras framkomlighetsåtgärder
under 2011 för att öka snabbheten i busstrafiken. Ytterligare
ambitionshöjning kommer att ske 2013 då ny upphandling
av busstrafiken genomförs. Samtidigt byggs cykelvägarna ut
och hinder för cykling byggs bort. Lånecyklar införs 2011.
Buss, tåg, cykel och de bästa miljöbilarna prioriteras i trafikplaneringen. Detta ger även bättre framkomlighet för dem
som måste använda bilen.
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Parkeringssituationen i Växjö centrum ska ses över med
målsättningen ett levande, tillgängligt och tryggt centrum.
Infartsparkeringar, underjordisk parkering, parkeringsledningssystem och bilfritt centrum är möjliga framtida
lösningar för att åstadkomma detta.
Planer finns på att bygga ut energiproduktionen så att
Växjö Energi, förutom el, värme och kyla, också skulle
kunna producera fordonsbränsle av flis. Produktionen av
fordonsbränsle är än så länge i planeringsstadiet men ett
sådant projekt blir världsunikt.
Insamlingen av hushållens matavfall inleds under 2011.
En biogasanläggning planeras vara i drift 2013 som levererar
gas till bussar och privatbilister. I projektet ingår även ett
backupsystem för flytande gas som möjliggör att transporten
av gas över längre sträckor kan ske till rimliga kostnader.
Fler fordon kan då drivas med gas tills den lokala produktionen är fullt utbyggd.
Växjö kommun satsar även på samordnad varudistribution för att minska transporterna till de egna verksamheterna. Frågan om samordnad varudistribution för cityhandeln
ska även prövas i Växjö citysamverkan.
Med allt energieffektivare hus blir det svårare att få
ekonomi i att installera fjärrvärme. Växjö kommun vill i nya
bostadsområden ta klivet från fjärrvärme direkt till passivhus och positivhus och undvika onödiga mellansteg. Under
nästa mandatperiod kommer kommunen att bygga Växjös
första positivhus.
Trähusprojekt inom Välle Broar tar ett steg ytterligare
och säkrar att byggandet är koldioxidneutralt.
Potentialen för elproduktion från urban vindkraft och
solceller är stor. För att stimulera småskalig elproduktion
arbetar VEAB för att införa ett system för kvittning mellan
inmatad och uttagen el på nätet. Målsättningen är även att
tekniska förvaltningen och de kommunala fastighets- och
bostadsbolagen ska kraftigt öka användningen av förnybar
el.
För att sjöar och vattendrag ska påverkas mindre av övergödande ämnen prioriterar Växjö kommun att standarden
på små avlopp på landsbygden förbättras.
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Stöd och omsorg
All stöd- och omsorgsverksamhet skall präglas av djupaste
respekt för den enskilde. Insatser ska stärka livskvaliteten
och vara utvecklande för den enskilde. Insatserna ska utgå
från en helhetssyn på individens samlade behov där den
enskilde så långt det är möjligt själv skall kunna utforma sitt
liv.

marknaden. Ett sådant bolag kan även bidra till att hjälpa
etablerade företag att ta ett större socialt ansvar.

Övergripande mål
I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social
trygghet. Arbete, utbildning och boende är prioriterat.
Växjö kommun ska skapa förutsättningar för en god
integration av barn, ungdomar och vuxna som kommer till
Växjö från andra länder.
All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov, gynna livskvaliteten och vara utvecklande för den
enskilde
Prioriteringar
Äldre personer i Växjö kommun ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv och därmed kunna påverka sin egen
livssituation. Växjö kommun ska skapa förutsättningar för
att fler äldre kan bo kvar i ordinärt boende. Samtidigt är
det viktigt att kommunen möjliggör att par där en har stort
vårdbehov har möjlighet att fortsätta att leva tillsammans
även på ett vårdboende Växjö kommun vill att fler trygghetsbostäder och särskilda ”seniorbostäder” byggs, gärna i
närheten av särskilda boenden, för ökade samordningsvinster.
Växjö kommun ska utveckla samarbetet med frivilligorganisationer och anhörigföreningar för att öka kvaliteten i
verksamheten.
Växjö kommun ska arbeta för att fler företag erbjuder
servicetjänster, omvårdnad och sjukvård, där medborgare ska
ges möjlighet att välja utförare.
Sociala nätverk och kopplingar till föreningsliv eller
yrkesliv är viktiga för att bryta isolering och utanförskap och
underlätta etablering på arbetsmarknaden.
Växjö kommun ska främja ett socialt entreprenörskap
vilket bland annat bidrar till att skapa förutsättningar för
fler kommuninvånare ska kunna försörja sig själva och vara
delaktiga i samhällsgemenskapen.
Alla som har förmåga att arbeta ska göra det och arbetslinjen är fortsatt prioriterad. Som ett stöd för arbetslinjen
ska utbildning prioriteras för att långsiktigt stärka människors ställning på arbetsmarkanden och minska sårbarheten
vid strukturomvandlingar och arbetslöshet.
Bidragsberoende och utanförskap är ett stort problem för
både den enskilda människan och samhället. Genom aktiva
kommunala arbetsmarknadsinsatser och fokus på utbildning
och kompetenshöjning kan trösklarna sänkas för arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden eller utveckla
nya idéer för att starta eget företag. Genom att konvertera
försörjningsstöd till anställningar ges arbetssökande möjlighet till anställningstrygghet och att komma ut på arbetsmarkanden.
Växjö kommun ska i samverkan med Svenskt näringsliv
och Företagarna pröva att utveckla ett Komhall AB i Växjö
för människor som förbereder sig för den reguljära arbets-
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Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Växjö kommun ska upplevas som tryggt och säkert och
därmed attraktivt att bo och vistas i. Att människor i olika
åldrar vill och vågar vistas ute vid olika tider på dygnet skapar trivsel och trygghet för alla. Folkhälsan är en viktig del
för att skapa ett livskraftigt Växjö. Ekonomisk tillväxt, bra
miljö och god hälsa är ömsesidigt beroende av varandra.
Övergripande mål
Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker
Säkerhets- och trygghetsaspekter ska beaktas i verksamhetsplanering
Växjö kommun ska skapa förutsättningar för en jämlik
och jämställd folkhälsa
Prioriteringar
Växjö kommun ska bedriva ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete som underlag för planering av säkerhetsarbetets inriktning i vardagen och vid kris.
Växjö kommun ska tillsammans med polis, organisationer
och inte minst allmänheten arbeta med förebyggande och
trygghetsskapande åtgärder. Växjö kommun ska samordna
trygghetsvandringar i bostadsområden och genomföra
trygghetsvandringar i skolor.
Räddningstjänsten ska arbeta med stora och små
räddningsenheter som snabbt ska kunna vara på plats vid
olyckor. Olycksinformationen till riskgrupper skall utvecklas
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som ett led i det förebyggande arbetet.
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som ska
motverkas. Personer som utsatts för våld i en nära relation
ska ges ett snabbt och uthålligt stöd.
Folkhälsoarbetet ska omfatta alla Växjöbor, en viktig
uppgift är att skapa hälsofrämjande miljöer när det gäller
boende, fritid och arbete. Växjö kommun ska bland annat
öka tillgängligheten av hälso- och friskvårdsaktiviteter i
bostadsområden.
Ökad psykisk ohälsa bland unga är en allvarlig problematik som kräver breda satsningar av hög kvalitet från kommunen i samverkan bl.a. med landstinget. Växjö kommun leder
ett länsövergripande projekt för föräldrastöd för att främja
goda relationer mellan föräldrar och barn. Föräldrastöd i
samverkan med BVC, barnomsorg och skola är en viktig
insats för barn och ungas psykiska hälsa.
Överförmyndarnämnden ska genomföra utbildningsoch informationsaktiviteter för att ge förmyndare, gode
män och förvaltare bästa möjliga förutsättningar att utföra
sina uppdrag, vilket även ska underlätta rekrytering av nya
förmyndare, gode män och förvaltare.
Överförmyndarnämnden handlägger och utövar tillsyn
över godmanskap i samband med mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
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Uppleva och göra

Växjö kommun ska vara en framträdande upplevelsekommun där idrott och kultur höjer kommunens attraktivitet.
Växjö kommun ska bidra till att skapa en god livskvalitet
genom ett rikt och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Växjö ska marknadsföras som Europas grönaste stad
gentemot turister och besökare.
Övergripande mål
Växjö ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser och aktiviteter.
I Växjö kommun ska finnas rika möjligheter att utöva
kultur och idrott. Växjö kommun ska stödja och uppmuntra
föreningslivet.
Växjö – Europas grönaste stad ska vara en attraktiv kommun att besöka och uppleva.

fritid, ordna träffpunkter och samarbeta med ideella krafter
som arbetar med ungdomar. Föreningslivet är grunden för
det breda fritidsutbud som finns i Växjö kommun. Föreningar ska ges ökade möjligheter att själva svara för drift och
skötsel av lokaler och anläggningar. Växjö ska ha Europas
grönaste föreningsliv och ska både ställa krav på och stödja
föreningarna i detta arbete.
Biblioteken är en viktig träffpunkt i ett demokratiskt
samhälle präglat av mångfald. De ska vara informationscentra och platser för bland annat möten, läsning och kultur.
Kulturnämnden arbetar med visionen att Sveriges modernaste bibliotek 2015 ska finnas i Växjö.
2011 delar Kulturnämnden för första gången ut Pär
Lagerkvistpriset, ett litteraturpris som instiftas till Pär
Lagerkvists minne och som kommer att delas ut vartannat
år för att belöna framstående författarskap i Pär Lagerkvists
anda.
Stråket runt Växjösjön och Trummen ska vidareutvecklas.
Runt Växjösjön kommer en fortsatt utbyggnad av Art Site
att ske vilket knyter ihop Växjösjön med Trummen.
I Trummenområdet kommer landskapsarkitekur och konst
att utvecklas.
Växjö kommun ska tillsammans genom Kulturparken AB
bidra till att utveckla museiparken som plats och upplevelse
liksom innehållet i de omgivande institutionerna. Insatser för att ta tillvara kulturarvet ska utvecklas bland annat
genom de insatser som görs vid kommunens arkiv och
Smålands museums samlingar i kvarteret Pinnmon.
Växjö teater och området runt teatern ska utvecklas vilket
ska ske i samråd med medborgarna. Utvecklingen av Spetsamossen som en aktivitetspark för alla åldrar fortsätter.
Växjö kommun ska ha idrotts- och motionsanläggningar
för såväl elit- som breddidrott. Nya arenor och anläggningar
som är under planering och uppbyggnad är; Arenastaden,
aktivitetshall Araby-Dalbo, sporthall i Gemla och utveckling av natur- och rekreationsområde Hälsoarena Fylleryd.
Växjö kommuns natur – skogarna och sjöarna – ska
tas tillvara och användas för rekreation och upplevelser.
Upprustning av kommunens badplatser, spår och leder ska
prioriteras och därmed öka kvaliteten och säkerheten.
Besöksnäringen har stor utvecklingspotential i Växjö
kommun. Genom att vara en aktiv part i utvecklingen av
besöksnäringen kan den växa och ge underlag för fler jobb
samtidigt som kommunen stärker sin dragningskraft. Större
fokus ska läggas på att stödja utvecklingen av besöksnäringen både när det gäller upplevelser, smaker och företagsfrämjande projekt som Europas grönaste stad, Designregion
Småland och Smålands Matmarknad.

Prioriteringar
Möjligheterna att uppleva publika kultur- och idrottsevenemang på nationell och internationell nivå skall förstärkas
ytterligare.
Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull
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Växjö kommun som arbetsgivare
Inom Växjö kommun arbetar cirka 7000 människor för att
möta medborgarnas behov av service. Att arbeta i Växjö
kommun innebär att alltid sätta medborgarnas behov i
centrum. För att tillgodose detta krävs en organisation i takt
med tiden, med god anpassningsförmåga och i dialog med
medborgarna.
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Kunskapen, kreativiteten och kraften hos alla medarbetare ska tas tillvara.
Växjö kommun ska verka för ett hållbart arbetsliv med
friska medarbetare.
Prioriteringar
Konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna under
de närmaste fem åren och ett stort antal pensionsavgångar
väntar fram till år 2020. Växjö kommun måste säkra sin
försörjning av kompetenta medarbetare.
En väl fungerande samverkan på individ- och arbetsplatsnivå är viktig för kreativitet och känsla av delaktighet.
Främjande arbetsmetoder ska ges ett ökat användningsområde i koncernen, som redskap för förbättrad arbetsmiljö och
ökad delaktighet i linje med samverkansavtal.
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Cheferna är en nyckelgrupp när det gäller att bidra till
god arbetsmiljö och nöjda medarbetare. En lyckad rekrytering av goda ledare kräver både extern och intern rekrytering. För att möjliggöra goda interna rekryteringar och
för att utveckla medarbetarna är fortsatta Traineeprogram
liksom enskilda förvaltningars utvecklingsprogram viktiga.
Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron ska bibehållas och hälso- och friskvårdsaktiviteter för personalen ska
fortsätta.
Vid all rekrytering ska mångfald beaktas utifrån kön,
etnicitet och funktionsnedsättning för att bättre spegla
befolkningssammansättningen.
Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att utveckla
Växjö kommun. Medarbetarenkäten ska omfatta alla förvaltningar och bolag.
Den centrala personalfunktionen har en strategisk roll
för att förverkliga den gemensamma personalpolitiken.
Den centrala personalfunktionen ska stödja nämnders och
styrelser personalarbete.
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Växjö kommuns ekonomi
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skall ge
en bild av hur effektivt kommunens skattemedel används.
Måtten är hämtade från Sveriges kommuner och landstings
projekt ”Kommunens kvalitet i korthet”.
• Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom 		
tilldelad budgetram
• Kommunens grundskolor ska vara effektiva (kostnad (kr) 		
per betygspoäng)
• Kommunens grundskolor ska uppnå bra resultat
(genomsnittligt meritvärde)
• Elever studerande i gymnasieskolan, boende i kommunen,
ska uppnå goda resultat (andel (%) som fullföljer
gymnasieskolan inom 3 år)
• Gymnasieskolan ska vara effektiv (kr/elev i förhållande
till % andel som fullföljer gymnasiet)
• Kommunens särskilda boenden ska vara effektiva
(kr/brukare och år)
• Kommunens hemtjänst ska vara effektiv (kr/brukare
och år)
• Genomsnittlig hjälptid för ekonomiskt bistånd
(snittid/klient och år)
• Växjö kommun ska ha friska medarbetare (sjukdagar/		
snittanställd)
Ekonomisk redogörelse
Budget 2011 med plan för 2012-2013
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 över
tid till 100 procent täckas genom avgifter
Två procent av summan av skatteintäkter och utjämning
innebär ett resultat på 67 mkr i genomsnitt för åren 20072011. Kommunens resultat prognostiseras till 319 mkr vilket
är i genomsnitt 64 mkr/år under samma period.
Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag mm
Skatteintäkter åren 2011-2013
Utdebiteringen för Växjö kommun uppgår 2011 till 20:76
För åren 2012-13 beräknas oförändrad utdebitering.
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Skatteintäkterna är beräknade efter den lägsta uppräkningsfaktorn av SKL:s, ESV:s och Regeringens prognoser
respektive år. Ökar skatteunderlaget med 1 procent per år
2011-13 utöver budgeterad ökning innebär det ökade skatteintäkter med 30 mkr 2011, 60 mkr 2012 och 90 mkr 2013.
Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar:
Årlig procentuell
förändring
2009 2010 2011 2012 2013
Timlöner
Arbetade timmar
Arbetslöshet
Sysselsatta
BNP
KPI
Skatteunderlag

3,1
-2,6
8,4
-2,3
-4,7
-0,3
1,0

2,3
-0,5
9,3
-0,4
2,5
1,0
1,4

2,3
0,5
9,4
0,4
3,2
1,6
2,4

3,0
1,3
8,6
1,4
3,8
2,6
3,2

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

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 2011-13 bygger på en
befolkningsökning med 700 personer/år 2010-12 och att
Växjös skatteunderlag ökar lika med riket.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen skall inte kompensera
för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller
effektivitet. Växjö har, jämfört med riket, gynnsamma strukturella förhållanden i de flesta delmodeller vilket innebär att
kommunen betalar en avgift.
Avgiften beräknas uppgå till 119 mkr 2011. Erfarenhetsmässigt har budgeterats en ökning av avgiften med 5 mkr/
år 2012-13.
Statsbidrag i vårpropositionen 2010
Den starkare utvecklingen av skatteintäkterna tillsammans
med den permanenta höjningen på 5 miljarder kronor av det
generella statsbidraget (motsvarar 30 mkr för Växjö kommun) väger, enligt regeringen, upp bortfallet av de tillfälligt
höjda statsbidragen på 17 miljarder. Bortfallet 2011 motsvarar 74 mkr för Växjö kommun.
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LSS-utjämning
Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i
den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda
till att bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen
för 2011 och framåt är budgeterade enligt den prognos som
SKL redovisat i april 2010.
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/
kostnad (mkr):

2010

2011

2012

2013

Allm. kommunalskatt 2904 2968 3063 3189
Statligt utj.bidrag
520
535
553
580
Tillf konjunkturstöd 2010 80
Regl. bidrag/avgift
21
14
-9
-30
Kostnadsutjämning
-150 -119 -124 -128
Kom. fastighetsavgift
121
121
121
121
LSS-utjämning
74
65
66
66
Summa
3 570 3 584 3 670 3 798

gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande, lönerevision, lokala planer
m m. Utgångspunkt för budgeten år 2011 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 2009 och de utfallsprognoser som föreligger
innevarande år.
Personal- och kostnadsutveckling
Personalkostnaderna, som för 2011 beräknas uppgå till
2,6 mdr, utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens
samlade budget och svarar för ca 74 % av nettokostnaden.
På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och
kollektivavtal tillsvidare, medan merparten löper fram till
april 2010. Beräkningarna för 2011-2013 bygger på årliga
avtalsenliga löneökningar i kommunen med maximalt 2,5
procent per år.
Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers
budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation.
Nämnderna ska bedöma kostnadsutvecklingen för olika
typer av varor och tjänster och beakta den i sina internbudgetar.

Finansnetto
Finansnettot har beräknats med hänsyn till den befintliga utlåningen till våra kommunala bolag, förskottering
och medfinansiering av infrastruktursatsningar, 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 132 mkr.
Åren 2010-2011 sänks aktieägartillskottet till VKAB tillfälligt med 6 resp. 5 mkr.
UTFALL PROGNOS BUDGET PLAN PLAN

Finansnetto
Borgensavgifter
TOTALT

2009

2010

60

53

2011 2012 2013
51

43

42

17
77

17
70

16
67

16
59

16
58

Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern ränta
för kapital som investeras i anläggningar, inventarier m.m.
Internräntesatsen är 4 % fr.o.m. 2010.
Verksamhetens nettokostnader 2011
Som grund för den nämndsvisa planeringen framställs vissa
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Förändringar år 2011 jämfört med 2010
Nämnder och styrelser tillförs ca 100 mkr för demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för
ökade lönekostnader enligt följande fördelning:
Förändring jmf med 2010, tkr
Fritidsnämnd
Lokalhyror
Gemlahallen
Vipershallen
Lokalkostnadsbidrag
Kapitalkostnad

Gymnasienämnd
Lokaler
Verksamhetsanslag

Kommunstyrelse
Kollektivtrafiksatsningar
IT
Resurstillskott 2010
Arenastaden
Klimatcentrum
Klimatåtgärder
Huseby
Stimulansbidrag Kulturparken
Chefsutbildning
Sam.ord. Varudistribution
E-tjänster mm
Stadsförnyelse
Projektanslag
Forskningsstipendium
Markköp kap.kostn
Växjö teater

Kulturnämnd
Resurstillskott
Hyra biblioteket

Omsorgsnämnd
Demografi

Budget växjö kommun 2011

2011

2012

2013

-1 700
-1 300
-1 000
-1 400
-400

-1 700
-1 300
-2 000
-1 600
-400

-1 700
-1 300
-2 000
-1 600
-400

-5 800

-7 000

-7 000

-2 000
-3 000

-7 000
-3 000

-7 000
-3 000

-5 000

-10 000

-10 000

-11 000
-1 000
6 000
-9 000
-3 000
-3 000
-200
-400
-500
-1 000
-2 000
-2 000
-2 000
-500
-600
-700

-16 000
-1 000
6 000
-16 000
-2 000
-3 000
-200

-21 000
-1 000
6 000
-21 000
-1 000
-3 000
-200

-500

-500

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-500
-600
-1 400

-500
-600
-1 400

-30 900

-39 200

-48 200

-2 000
-700

-2 000

-2 000

-2 700

-2 000

-2 000

-24 000

-24 000

-24 000
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Förändring jmf med 2010, tkr

2011

2012

2013

-4 000
-24 000
-3 000
-1 000
-500
-32 500

-6 000
-24 000
-3 000
-4 000
-500
-37 500

-6 000
-24 000
-3 000
-6 000
-500
-39 500

1 000
-300
700

1 000
-600
400

1 000
-600
400

2 000

2 000

2 000

-1 000

-1 000

-1 000

-400

-400

-400

Demografi 2012-13 		
Besparing 2012 		

-35 000
46 000

-75 000
46 000

Årets resultat

-54 000

- 74 000

Skol- och barnomsorgsnämnd
Arabyskolan
Demografi
Demografi förskolelokaler
Skollokaler
Kulturskolan

Teknisk nämnd
Biogasprojekt
Kulturstråket

Valnämnd
Valanslag 2010
Överförmyndarnämnd
Resurstillskott
Värends Räddningstjänst
Resurstillskott

- 33 000

Nedanstående tabell redovisar driftbudgetramarna per nämnd och styrelse år 2011 jämfört med 2010. I kolumn tre har budgeterat utrymme för löneökningar proportionerats ut till resp. nämnd/styrelse utan hänsyn till att avtalen kan se olika ut för
avtalsområdena.

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för Arbete & Välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends räddningstjänst
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Budget
2010

Budget
2011

Budget
2011

11 510
71 371
292 111
7 667
2 019
182 052
70 610
8 383
316 727
1 113 220
1 205 319
100 480
2 106
2 559
47 755

11 510
77 171
297 111
7 667
2 019
212 952
73 310
8 383
316 727
1 137 220
1 237 819
99 780
106
3 559
48 155

12 015
77 550
303 431
7 750
2 042
215 066
74 112
8 620
320 832
1 162 390
1 260 104
101 616
109
3 563
49 274

3 433 889

3 533 489

3 598 474
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Investeringar
Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr
investeringsnivån. Det är således respektive nämnd som har
att besluta om vilka investeringar som skall genomföras.
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 VA-verksamhet och
avfallshantering täcks med avgifter. Övriga investeringar
finansieras till största delen med skattemedel.
Finansiell analys
För att beskriva Växjö kommuns förmåga att upprätthålla
en god ekonomisk hushållning används analysmodellen RK.
RK-modellen bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv
grundas på olika finansiella nyckeltal, vilka har till uppgift
att belysa ställning och utveckling av kommunens ekonomi.
Resultat och kapacitet
Årets resultat

Mkr

Bokslut
2009

Prognos
2010

Budget
2011

+ 83

+ 44

- 33

Årets resultat

procentenheter högre än prognosen för 2010 och 3,6 mot
bokslut 2009.
Kommunfullmäktiges finansiella mål att de löpande kostnaderna rullande över en femårsperiod maximalt får ta 98
procent i anspråk uppfylls 2011. Med nuvarande prognoser
klaras inte målet 2012 och 2013, då de löpande kostnaderna
ianspråktar 99,2 resp. 100,2 procent.
Investeringsvolym
Under perioden 2010-13 beräknas nettoinvesteringar om
200-250 mkr/år, vilket är att jämföra med utfallet för 2009
som uppgick till 115 mkr. Anledningen till de ökade investeringarna är byggandet av biogasanläggning, medfinansiering av infrastruktur och initialt ökade exploateringsutgifter
för bl.a. Vikaholm, Bäckaslöv och Stationsområdet. Över
tiden överstiger intäkterna de ökade exploateringsutgifterna.
Den högre investeringstakten innebär en likviditetsbelastning.
Skattefinansiering av investeringar
När den löpande driften har finansierats bör det återstå
tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att
större delen av investeringarna ska kunna finansieras med
egna medel. Kan kommunen egenfinansiera investeringarna
under året så stärks den långsiktiga betalningsberedskapen i
form av förbättrad soliditet.

Mkr
I rådande lågkonjunktur går det inte att hålla uppe resultatnivån utan konsekvenser för kärnverksamheten. Växjö kommun budgeterar därför år 2011 ett underskott på 33 mkr.
Kommunen har 443 mkr avseende överskott från åren
2005 – 2009 att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller
kostnadsökningar.
Den procentuella ökningen av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningssystemet har under många år
överstigit nettokostnaderna, vilket har berott på stora slutavräkningar på skatten. Men fr. o. m. 2008 ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna, statsbidrag och utjämning. Det är en utveckling som inger oro och måste brytas.
Resultaten för 2009-11 prognostiseras till +94 mkr.
Nettokostnadsutveckling

Procent
Vht/skatt+stb

Bokslut
2009

Prognos
2010

Budget
2011

97,5

98,7

100,9

Årets resultat
Årets avskrivningar
SUMMA
Nettoinvesteringar
Försäljn anl tillg
SUMMA
Skattefin.grad %

Bokslut
2009

Prognos
2010

Budget
2011

+ 83
+ 88

+ 44
+ 91

- 33
+ 94

+171

+135

+ 61

115
1

200
2

250
2

116
147,4

202
66,8

252
24,2

Skattefinansieringen av investeringar sjunker dramatiskt
de närmaste åren p.g.a. sämre resultat i kombination med
ökade investeringar. Investeringar i verksamhetslokaler görs
företrädesvis av de kommunala bolagen, och kostnaden för
detta kommer i form av hyror.

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 101 procent i
anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år 2011. Det är 2,4
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Soliditet
Procent

Bokslut
2009

Prognos
2010

Budget
2011

67,9

67,9

67,3

20,2

21,0

20,2

Soliditet
Soliditet inkl.
ansvarsförbindelse

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten är
beroende av två faktorer: resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.
För att få ett mer relevant mått vid beräkningen av soliditeten bör hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Risk och kontroll
Balanslikviditet

Procent

Bokslut
2009

Balanslikviditet
Balanslikviditet exkl.
sem.löneskuld

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 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.

Prognos
2010

Budget
2011

74,6

69,2

49,4

Mkr

92,0

85,3

60,8

Löneförändring med 1 % inkl PO
26
Förändrad utdebitering med 1kr
143
Medelskattekraftsförändring 1 %
29
Prisförändring med 1 % på ext varor o tjänster 16
Förändrade taxor med 1 %
3
Byggnadsinvesteringsförändring med 10 mkr
1

Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, d v s
omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder,
budgeteras till drygt 49 procent år 2011. Vid värdet 100
klaras precis de kortfristiga åtagandena.
Exkluderas intjänad semester och okompenserad övertid
från skuldsidan, eftersom det inte är särskilt troligt att allt
kommer att omsättas inom det närmaste året, så uppgår
balanslikviditeten till ca 61 procent.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls,
förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot.

Belopp

Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar till staten i utjämningssystemen är beroende av befolkningens storlek. För 2011 är det befolkningen den
1 november 2010 som avgör resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet per invånare år 2010 sammanfattas i
nedanstående tabell.

Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder
Bokslut
2009

Prognos
2010

Budget
2011

Total skuldsätt.grad
32,1
- varav avsättn.grad
5,0
- varav kortfr.
skuldsättningsgr
23,5
Räntebärande skulder 3,6

32,1
5,5

32,7
6,2

23,2
3,4

23,2
3,3

Procent

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
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Kronor per invånare
Garanti inkomstutjämning
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Kom. fastighetsavgift
Summa

41 369
172
- 1 435
790
1 464
42 360

En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än
prognostiserat förändrar resultatet med ca 4,2 mkr.
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DRIFTBUDGETRAMAR 2011-13
(Belopp i tkr)
NÄMND/STYRELSE

Utfall
2009

Budget
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunfullmäktige

13 270
71 087
289 899
7 965

11 510
71 371
292 111
7 667

11 510
77 171
297 111
7 667

11 510
78 371
302 111
7 667

11 510
78 371
302 111
7 667

Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

2 096
162 788
71 428
5 956

2 019
182 052
70 610
8 383

2 019
212 952
73 310
8 383

2 019
221 252
72 610
8 383

2 019
230 252
72 610
8 383

Nämnd för Arbete & Välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd

338 301
1 095 449
1 185 536

316 727
1 113 220
1 205 319

316 727
1 137 220
1 237 819

316 727
1 137 220
1 242 819

316 727
1 137 220
1 244 819

TN Teknisk förvaltning
TN Parkeringsköp
TN Teknisk produktion
TN mark & exploatering
TN Biogas
TN Avfallshantering
TN VA-verksamhet

99 390
-8
-585
-266
69
-702
-5 368

99 749
0
0
-269
1 000
0
0

100 049
0
0
-269
0
0
0

100 349
0
0
-269
0
0
0

100 349
0
0
-269
0
0
0

Värends räddningstjänst
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

49 190
1 007
2 469

47 755
2 106
2 559

48 155
106
3 559

48 155
106
3 559

48 155
106
3 559

Demografi 2012-13 				
Besparing 2012-13 				

35 000
-46 000

75 000
-46 000

3 541 589

3 592 589

3 388 971
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3 433 889

3 533 489
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i Mkr)

Verksamhetens kostnader och intäkter
Avskrivningar

Utfall
2009
-3 270
-88

Budget
2010
-3 444
-91

Budget
2011
-3 587
-94

Plan
2012
-3 685
-97

Plan
2013
-3 827
-100

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-3 358

-3 535

-3 681

-3 782

-3 927

2 857
514
70

2 904
605
70

2 968
613
67

3 063
606
59

3 189
606
58

83

44

-33

-54

-74

0

0

0

0

0

83
(6)

44
(0)

-33
(-2)

-54
(-3)

-74
(-8)

Utfall
2009

Budget
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
Finansiella

3 021
1 323
1 698

3 130
1 432
1 698

3 286
1 588
1 698

3 389
1 691
1 698

3 439
1 741
1 698

Omsättningstillgångar

644

597

426

287

181

SUMMA TILLGÅNGAR

3 665

3 727

3 712

3 676

3 620

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

2 487
83

2 531
44

2 498
-33

2 444
-54

2 370
-74

Avsättningar

183

206

229

252

275

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

995
132
863

990
127
863

985
122
863

980
117
863

975
112
863

3 665

3 727

3 712

3 676

3 620

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

BALANSRÄKNING
(Belopp i Mkr)

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i Mkr)
Utfall
2009
83

Budget
2010
44

Budget
2011
-33

Plan
2012
-54

Plan
2013
-74

88
23
-1

91
23
0

94
23
0

97
23
0

100
23
0

193
36
-2
100
327

158
0
0
0
158

84
0
0
0
84

66
0
0
0
66

49
0
0
0
49

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

-115
0
0
-115

-202
2
0
-200

-252
2
0
-250

-202
2
0
-200

-152
2
0
-150

Nyupptagna lån
Amortering av lån
Förändring långfristiga fordringar
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0
-5
-138
-143

0
-5
0
-5

0
-5
0
-5

0
-5
0
-5

0
-5
0
-5

69

-47

-171

-139

-106

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

ÅRETS KASSAFLÖDE
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Ekologisk resultaträkning
Leva livet
Mål till 2015 för Växjö kommunkoncern
		
Budgetindikator
B1 Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp (%)

Utfall
2004

Utfall
2009

Budget
2011

Mål
2010

3,5

13,2

27

45

Ekologisk balansräkning
(enligt eco BUDGET-metoden budgeteras inte uppföljningsindikatorerna)
		
Utfall
Uppföljningsindikatorer
2008
U1 Miljömedvetenhetsindex
60
		
Utfall
		
2009
U2 Andel inklöpa av etiskt framställda livsmedelsprodukter
i kommunkoncernen 1
–
U3 Total mängd hushållsavfall för materialåtervinning,
energiutvinning och deponering exkl producentansvarsmaterial (kg/inv)
32 834
U4 Fördelning av hushållsavfallets hantering mellan
materialåtervinning, energiutvinning och deponering
per invånadre (%) exkl
Materialåtervinning (%)
12
Energiutvinning (%)
84
Deponering (%)
4
U5 Andel farligt avfall i hushållsavfallet enligt plockanalys
(% av total vikt)
0,2
U6 Areal ekologisk odling i förhållande till total jordbruksareal (%) 13
1

Det finns i dagsläget ingen säker statistik för indikatorn.
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BUDGET 2011

Ekologisk resultaträkning
Vår natur
Mål till 2015 för Växjö kommun som geografiskt område
		
Budgetindikator
B2 Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet (% och antal) 		

Utfall
2009
30 (1800)

Budget
2011
35 (2100)

Mål
2010
50 (2900)

Ekologisk balansräkning
(enligt eco BUDGET-metoden budgeteras inte uppföljningsindikatorerna)
			
Utfall
Uppföljningsindikatorer 		
2009
U7 Andel skyddad landareal genom naturreservat och biotopskydd 		
2
1
U8 Kommunal park- och naturmark per invånare (m2/invånare) 		
–
U9 Andel kommunal park och natur av bebyggd markyta (%) 2		
–
U10 Andel av Växjö stad där dygnsmedelvärder där partiklar (PM10) överstiger 35
3,5
U11 Antal fordon per vardag i biltrafikens genomsnittliga mätpunkter för
centrumgator (st) 		
82342
U12 Antal fordon per vardag i biltrafikens genomsnittliga mätpunkter
för infarter (st) 		
157187
U13 Antal sjöar över 100 ha med god vattenstatus enligt
Länsstyrelsens/vattenmyndighetens inventering (st) 		
27
U14 Treårsmedelvärde för fosfor i de stadsnära sjöarna (mikrogram/l) 3		
102
		
(2006-2008)
U15 Treårsmedelvärde för kväve i de stadsnära sjöarna (mikrogram/l) 4		
2853
			 (2006-2008)
Det finns i dagsläget ingen säker statistik för indikatorn
Det finns i dagsläget ingen säker statistik för indikatorn
3
Statistik för indikatorn avseende 2007-2009 finns tillgänglig 21 maj
4
Statistik för indikatorn avseende 2007-2009 finns tillgänglig 21 maj
1
2
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BUDGET 2011

Ekologisk resultaträkning
Fossilbränslefritt Växjö
Mål till 2015 för Växjö kommun som geografiskt område
		
Budgetindikator
B3 Minskade fossila koldioxidutsläpp per invånare (%)

Utfall
1993
0

Utfall
2008
-35

Budget
2011
-40

Mål
2015
-55

		
		
B4 Minskad elförbrukning per invånare (%)

Utfall
1993
0

Utfall
2008
-11

Budget
2011
-15

Mål
2015
-20

		
		
B5 Ökat antal cykelpassager per mätpunkter (%)

Utfall
2004
0

Utfall
2009
-1,5

Budget
2011
7,0

Mål
2015
20

		
		
B6 Ökat antal enkelresor med stadstrafiken per
stadsinvånare (%)
B7 Ökat antal enkelresor med länstrafiken per
länsinvånare (%)
		
		
B8 Minskad mängd tillförd energi per invånare (%)

Utfall
2002

Utfall
2009

Budget
2011

Mål
2015

0

-20

-15

20

0
Utfall
2008
0

-12
Utfall
2009
–

-10
Budget
2010
-3

12
Mål
2015
-15

Utfall
1999

Utfall
2009

Budget
2011

Mål
2015

0
12
59
45
26
819
20
12
135
377
1 635
1 604
503
2
61
3
128
63
126

15
6
52
62
34
2 119
12
11
97
296
1 397
1 456
580
7
80
1
107
28
126

10
6
30
50
30
2 100
9
1
95
315
1 380
1 430
596
5
70
2
97
19
154

-30
6
26
45
22
350
9
2
60
148
1 166
1 150
461
4
55
2
89
17
265

Mål
2030
100

Mål till 2015 för Växjö kommunkoncern
		
Budgetindikator
B8 Minskade fossila koldioxidutsläpp från transporter
och service i kommunal verksamhet (%) 1
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Gymnasienämnden
Hyresbostäder
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsa
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Skola- och barnomsorg
Tekniska nämnden
VEAB
Vidéum
Vidingehem
VKAB
Växjöhem
VöFAB
Utrikes flygresor, koncernen

1
Värden för enskilda nämnder och bolagsstyrelser avser ton fossil CO2. Samtliga värden avser transporter exklusive utrikes flygresor. Tidigare år har inte utsläpp
från stadsbussar inkluderats i statistiken, vilket är fallet i budget 2011.
Utfall
Utfall
Budget
Mål 		
		

		
B9 Minskad mängd använd energi per m2 i VKAB:s
fastigheter (%) 2
2

2003/2004

2009

2011

2015

0

-9,5

-11

-17%

Det finns osäkerheter i utfall för 2009.
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BUDGET 2011

Ekologisk balansräkning
(enligt eco BUDGET-metoden budgeteras inte uppföljningsindikatorerna)
			
Uppföljningsindikatorer 		
U16 Andel förnybar energi (%) 		
U17 Andel förnybar energi i transportsektorn (%) 		
U18 Total mängd tillförd energi per invånare (kWh) 		
U19 Biltrafikarbete per invånare, förändringstakt per år (%)		
U20 Cykelväg och cykelbanor (km) 		
U21 Minskad elanvändning per m2 i lokaler som ägs av VKAB, där
kommunen bedriver verksamhet (%) 3		
U22 Minskad elanvändning per m2 i bostäder som ägs av VKAB (%) 4		
3
4

Utfall
2009
55,6
5,3
30 220
-1
150
–
–

det finns i dagsläget ingen säker statistik för indikatorn
det finns i dagsläget ingen säker statistik för indikatorn
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bilaga 1

Underlag för utvecklingsprojekt inom Europas grönaste stad som
ska prövas under mandatperioden 2010-2014
Nedanstående projektförslag är underlag för tänkbara utvecklingsprojekt för att ytterligare stärka Växjö som Europas
grönaste stad. Förslagen kommer att bearbetas vidare och
ställning kommer att tas till möjligt förverkligande under
mandatperioden.
Fossilbränslefritt Växjö
Fordonsgas genom förgasning av flis
Växjö Energi undersöker möjligheten att förutom el, värme
och kyla, även producera fordonsbränsle. Det kan ske genom
att bygga på en förgasare på ett kraftvärmeblock och förgasa
träflis till biogas. Projektet blir världsunikt och ger ett stort
bidrag till att miljömålen nås. På sikt har en lokal fordonsbränsleproduktion stort värde för försörjningstryggheten.
Flytande gas för tunga fordon
Back-up system för bussarna görs med flytande gas som är
billig att transportera och därmed kan försörja fler fordon
med gas tills den lokala produktionen är fullt utbyggd. Flytande biogas är en trolig framtidslösning för tunga fordon.
Ingår i planering och kalkyl för biogasprojektet. Kan även
bidra till ekonomin i förgasningsprojektet genom att bygga
upp marknaden.
Infrastruktur för laddstolpar för elbilar
Plan och riktlinjer för utbyggnad av laddstolpar i bostadsområden och arbetsplatser tas fram.
Självförsörjande på energi
Målsättningen är att tekniska förvaltningen och de kommunala fastighets- och bostadsbolagen ska bli självförsörjande
på förnybar el. Det kan bland annat handla om investeringar
i vindkraft och elproduktion från deponigas.
Koldioxidneutralt trähusbyggande
Några av trähusprojekten inom Välle Broar tar ett steg
till och säkrar i samarbete med forskare att byggandet är
koldioxidneutralt.
Kvittning av el för småskalig elproduktion
Potentialen för urban vindkraft och solceller är stor och
många husägare är intresserade. För att stimulera småskalig
elproduktion arbetar VEAB med att införa ett system för
”kvittning” mellan inmatad och uttagen el på nätet. På sikt
kan även kvittning av värme bli aktuellt.
Kommunhuset visar ny teknik och gröna lösningar
Till exempel ombyggnad till plusenergihus, solceller och
urban vindkraft, LED-belysning, gården byggs om till en
grön park, växtklädda ytterväggar etc. Några av åtgärderna
kan genomföras successivt i samband med ombyggnader.
Nya gröna bostadsområden
Alla nya bostadsområden blir helt miljöanpassade med passiv/plusenergihus och andra gröna lösningar. Vi ska bygga
Växjös första plusenergihus, alltså hus som producerar mer
energi än det konsumerar.
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Vår natur
Rötning av alger
Undersöka möjligheterna att skörda alger i Norra Bergundasjön för rötning för att på så sätt dämpa algblomningen.
Sjön har stora problem med algblomningen som skulle
kunna lösas genom att skörda algerna som skulle kunna
rötas i biogasanläggningen.
Stadssjöarna
Vi kan ta ett steg till i förvekligandet av Välle Broar-visionen genom att göra ett genombrott genom Teleborgsvägen
för att tydligare knyta samman Växjösjön och Trummen,
samtidigt som strandområdena görs mer tillgängliga. Parkmiljöernas roll i rehabilitering förtydligas och de används
mer systematiskt för rehabilitering, grön rehab.
Stadsdelsträdgårdar
Intresset för odling och närodlat ökar samtidigt som staden
förtätas. Genom att anlägga stadsdelsträdgårdar där de
boende själva bestämmer hur trädgården ska se ut samt hur
den ska användas, skötas och utvecklas, kan lusten att odla
och vistas i en trädgård tillgodoses trots att staden är tät.
Stadsdelsträdgården kan sägas vara en kombination av koloniträdgård och park, vilket ger en intressant kombination av
hemkänsla och offentligt rum.
Gröna handels- och verksamhetsområden
Våra verksamhetsområden är idag oftast torftiga mijöer som
inte känns trevliga att vistas i. För att göra dem attraktivare
kan områdena förgrönas genom fler träd, gröna väggar,
gröna tak etc. Trafiksituationen i handelsområdena behöver
också förbättras. Detta skulle ge nya upplevelser, lösa dagvattenproblem och göra områdena mer tillgängliga.
Gröna centra
Vår stadskärna, våra stadsdelscentra och tätorter kan bli
ännu attraktivare genom att till exempel utveckla gröna
innergårdar och skapa fickparker, små miniparker. För att få
rum för det gröna i täta bebyggelser bör man även titta på
andra nivåer än gatuplanet; till exempel uteplatser på taken
och gröna väggar och tak.
Leva livet
Avfall
Kommunen kan öka servicen till invånarna genom att ta
över ansvaret för insamling av förpackningar och hämta dem
vid bostaden. Idag är det väsentligt sämre sortering hos villaägare som har längre till återvinningsstationer.
Kampanjen Grönt kort
Alla invånare erbjuds att bli klimatidoler – utbildas att
sänka sina klimatpåverkande utsläpp så som de måste vara
2015 för att Växjö ska nå klimatmålen. Det gröna kortet ger
rabatter på produkter och tjänster med låg klimatpåverkan
vilket även stimulerar näringslivet till hållbarhet.
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BILAGA 2

Styrsystem för Växjö kommun
Styrsystemet anger den struktur som ska stödja styrningen.
Ett styrsystem kan definieras som en målmedveten process
som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk
ställning.

Månadsrapporter
Enligt riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut
och årsrapporter ska nämnderna göra månadsuppföljningar.
Nämnderna upprättar interna anvisningar för hur rapporteringen ska ske.

Planera
Växjö kommuns styrmodell utgår ifrån målstyrning där
ledstjärnan visar vägen. Kommunala program och policies
uttrycker den politiska viljan och ambitionen inom olika bestämda områden. Övergripande mål inom tio målområden
anger inriktningen för den kommande mandatperioden.

Delårsrapporter
Växjö kommun upprättar två delårsrapporter under året,
efter mars och augusti månad.

Lagstiftning
Kommunens verksamhet styrs av lagar och förordningar
som är stiftade av Sveriges riksdag och utfärdade av regeringen.
Reglementen och ägardirektiv
För varje nämnd finns ett reglemente som styr vilket ansvar
och vilka befogenheter som nämnden och styrelsen har.
Reglementena fastställs av kommunfullmäktige.
Som ägare styr Växjö kommun sina bolag genom företagspolicy och ägardirektiv. I ägardirektiven läggs inriktningen av bolagets verksamhet fast.
Övergripande målområden
Målområdena tar sin utgångspunkt i ett medborgarperspektiv och inte utifrån organisatoriska avgränsningar. På detta
sätt tydliggörs ansvaret för både delarna och helheten. Alla
nämnder och styrelser ska förhålla sig till målen inom alla
målområden.
Kommunfullmäktiges budget
Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg för planering och
styrning av verksamheten det kommande året. Budgeten utgår ifrån de tio målområdena och genom budgeten fastställs,
på den politiska nivån, verksamhetens inriktning inom de
tio målområdena.
Kommunfullmäktiges budget anger inriktning, vägval,
uppdrag, prioriteringar och resurser, det totala ekonomiska
utrymmet anges och fördelas för det kommande året. De
ekonomiska resurserna fördelas per nämnd.
Utföra
Nämnderna och styrelserna ska omsätta kommunfullmäktiges mål och inriktning i verksamhet, planeringen för detta
sker genom internbudgeten.
Internbudget
Internbudgeten är nämnders och bolagsstyrelsers planering
för verksamhetsåret. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i
sin internbudget bryta ned kommunfullmäktiges mål till
egna verksamhetsmål. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska
beakta alla tio målområdena i planeringen av sin verksamhet (där det är meningsfullt). Nämndernas internbudget och
bolagens budget ska utformas enligt kommunfullmäktiges
mall för internbudget.

Årsrapporter
Nämnderna upprättar årsrapporter med bokslut utifrån de
anvisningar som kommunledningsförvaltningen lämnar.
Uppföljning görs utifrån målområdena.
Årsredovisning
Årsredovisningen ska mäta måluppfyllelse samt redogöra för
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen utgör en sammanfattning och bygger på nämndernas årsrapporter. Årsredovisningen tar sin utgångspunkt i de tio målområdena och
målen inom dessa och en bedömning görs av hur kommunen närmar sig de övergripande målen. Uppföljningsindikatorer för respektive målområde beskriver utvecklingen inom
målområdena.
Förbättra
Förmåga till anpassning, förbättring och utveckling är
en framgångsfaktor för Växjö kommun. Uppföljning och
analys ska användas för att förbättra och utveckla verksamheten och ligga till grund för kommande planeringsår.
Som verktyg för att arbeta med förbättring är exempelvis
kvalitetsuppföljning, analys av resultat, omvärldsanalys och
klagomålshantering.
Dialog och återkoppling
Internbudgetdialog
På hösten genomförs en budgetdialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna och VKAB som syftar till att föra
en dialog kring hur nämnderna och styrelserna planerar att
bidra till kommunfullmäktiges mål.
Målområdesrapportering till kommunstyrelsen
Under året lämnas en lägesrapport till kommunstyrelsen om
respektive målområde. Ett målområde per månad redovisas
på kommunstyrelsens sammanträden.
Budget- och bokslutsdagar
Budget- och bokslutsdagar syftar till att ge kommunstyrelsen och presidier i nämnder och styrelser en gemensam
helhetsbild av årets bokslut och uppnådda resultat, uppföljning av kommunfullmäktiges mål, produktivitetsmått och
nyckeltal, kvalitet, viktiga händelser under året samt viktiga
framtidsfrågor.
Strategisamråd
Strategisamråden samlar den högsta politiska ledningen och
förvaltnings- och bolagsledningen fyra gånger om året för
att ta upp strategiska frågor som berör hela Växjö kommun.

Följa upp
Uppföljningen syftar till att mäta måluppfyllelse och beskriva hur verksamheten utvecklas.
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BUDGET 2011

Några fakta om
Växjö kommun
Utdebitering
			
Växjö 		
			
2009 		
2010

Riket
2010

Primärkommun 		
Landsting 		

20,76 		
10,65 		

20,76
10,65

20,74
10,82

TOTALT 		

31,41 		

31,41

31,56

Kommunens skattekraft i procent av riket: 97,0
Antal invånare per 30 juni 2010: 82 180
Ekonomisk information under 2010
Delårsrapporter
Januari – mars:
Januari – augusti:

maj
oktober

Årsredovisning 2009
Budget 2011

mars
maj

Har du frågor?
Välkommen att kontakta något av kommunalråden:
◗ Bo Frank (m), tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
◗ Gunnar Elm (c), tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53
◗ Charlotta Svanberg (s), tel. 0470-413 52, 0706-84 13 52
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
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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
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Box 1222
Västra Esplanaden 18
351 12 Växjö
Tel. 0470 - 410 00
Fax 0470 - 164 89
www.vaxjo.se

