budget

för växjö kommun

med verksamhetsplan för

2013

2014 - 2015

BUDGET 2013

Innehåll
SID
4

VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER

5

ARBETE OCH FÖRETAG

7

BARN OCH UTBILDNING

9

BYGGA OCH BO

11

DEMOKRATI OCH MÅNGFALD

13

MILJÖ, ENERGI OCH TRAFIK

17

STÖD OCH OMSORG

19

TRYGGHET OCH SÄKERHET

20

UPPLEVA OCH GÖRA

22

VÄXJÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

23

VÄXJÖ KOMMUNS EKONOMI
Ekonomisk redogörelse
Förändringar år 2013 jämfört med 2012
Finansiell analys

31

RESULTATRÄKNING
Balansräkning

32

KASSAFLÖDEANALYS

33

DRIFTBUDGETRAMAR

34

NÅGRA FAKTA OM VÄXJÖ KOMMUN

Foto: Mats Samuelsson och Hans Runesson

2

Budget växjö kommun 2012

BUDGET 2013

Växjö kommuns budget 2013
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.
Kommunfullmäktige beslutar om vision, övergripande mål
och prioriteringar.

Övergripande mål

Utgår från befintliga styrande dokument
Allmän och övergripande beskrivning av det som man vill uppnå
Har ett tidsperspektiv på en mandatperiod
Kan aktualitetsprövas årligen i samband med budget

Mål för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beskriver
det verksamheten ska uppnå. God ekonomisk hushållning
innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och
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ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt
som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband
finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Mål för god ekonomisk hushållning utgörs dels av de övergripande mål som kommunfullmäktige angivet och dels de
målsättningar kommunfullmäktige angivit för kommunens
olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål
förutsättningen för en god utveckling av Växjö kommun.

Prioriteringar

Områden som kommunfullmäktige tycker är viktiga att
fokusera på utan att sätta upp något mål för detta. En
sådan prioritering kan ha karaktären av aktiviteter, insatser,
direktiv, metoder eller liknande vilka ska utföras av berörda
nämnder och styrelser.

Uppföljning av mål

Avstämningen av målen skall göras av kommunfullmäktige
i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Målen ska
klaras av under en mandatperiod eller det målår som angivits. För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma.
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Utgångspunkter i Växjö kommun
Europas grönaste stad där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar
Välkända, växande, visionära och välkomnande Växjö
Växjö ska vara en välkomnande stad som ger möjlighet för
människor att förverkliga sina livsdrömmar, såväl unga,
vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och
fjärran. Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och
känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande
universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och
sin unika kompetens för att nå sina drömmar i Växjö!
Växjö skall vara en kommun med en långsiktigt hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga
det goda samhället. Kommunens verksamhet skall präglas av
effektivitet, servicekänsla och mångfald. Kommunen säger
ja till alternativa driftsformer om det sammantaget kan leda till
bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. Kommunalskatten skall ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner.
Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög
befolkningsökning. Det ska alltid finnas byggbar mark för
olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som
finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att
möta efterfrågan.
I utbildningsstaden Växjö arbetar de kommunala och
fristående skolorna för samma mål – att erbjuda den bästa
utbildningen i nationell toppklass. Ett långsiktigt arbete för
ökad måluppfyllelse i skolan är av största vikt.
Växjö kommun bedriver ett framgångsrikt arbete kring mångfald
och integration. Växjö kommun vill få fler föreningar att främja
integration av nya svenskar. Vi vill att fler barn och ungdomar ska
få möjlighet att ta del av fritids- och föreningsaktiviteter.
Växjö kommun är internationellt erkänd 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.

Profilen som Europas Grönaste stad behöver ytterligare
utvecklas för att Växjös konkurrenskraft ska stärkas. Växjö
kommun har pekat ut tre utmaningsområden för att uppnå
en hållbar kommun; transporter, sjömiljö och energi. Växjö
kommun kommer att genomföra kraftfulla åtgärder för att
förbättra för gång, cykel, buss och miljövänliga drivmedel.
De stadsnära sjöarnas miljötillstånd ska förbättras. En utredning pågår fram till 2013 som ska klarlägga de stadsnära
sjöarnas vattenkvalitet. Utredningen ska utgöra underlag för
kommande prioriteringar och satsningar på åtgärder som
kommer förbättra statusen på de stadsnära sjöarna.
Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är
viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Växjö kommun fortsätter att satsa stort på nystartsjobb. Ytterligare en viktig satsning för att minska ungdomsarbetslösheten är Växjösommar där Växjö kommun ska
erbjuda alla gymnasieungdomar feriearbete.
Arbetet med att tillhandahålla praktikplatser i kommunorganisationen fortsätter. Förutsättningarna att i upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare/utförare ska tillhandahålla
praktikplatser för arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar mm ska undersökas.
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 upp årligen i årsredovisningen.

11 hållbarhetsindikatorer:
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
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Tillväxt och energiintensitet. Årlig tillväxt i Växjö,
BRP/invånare samt förhållandet mellan
tillväxt och energiåtgång (Wh/SEK).
Jämställdhet, ekonomisk. Medelinkomst samt lönegap mellan kvinnor och män.
Humankapital. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning.
Hälsa. Ohälsotal.
Ekonomisk utsatthet. Antal och andel personer med
ekonomiskt bistånd samt antal och andel barn i
ekonomiskt utsatta familjer.

6.
		
7.
8.
		
9.
10.
11.
		

Integration, sysselsättningsgrad bland utrikes
födda 20-64 år.
Sysselsättning. Arbetslöshet och förvärvsfrekvens.
Avfall. Mängd hushållsavfall/invånare samt andel
avfall som materialåtervinns.
Natur. Tillståndet i Växjös sjöar, större än 100 ha.
Klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp/invånare.
Kreativitet. Antal personer sysselsatta i kreativa
yrken per 1 000 invånare.
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Arbete och företag
Service till företag, upphandling, privata utförare, mark och lokaler till företag, regional utveckling,
regional samverkan, sysselsättning och internationellt arbete

Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till
regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
• Växjö ska vara ett starkt och attraktivt regioncentrum.
Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för
ökad samverkan i regionen.

• Antalet företag ska öka (netto)
• Arbetslösheten ska minska
• Sysselsättningen ska öka

Prioriteringar
Växjö ska vara en välkomnande stad som ger möjlighet för
människor att förverkliga sina livsdrömmar, såväl unga,
vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från Sverige
och andra länder. En tillväxtregion med ett snabbt växande
universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och
sin unika kompetens och nå sina drömmar i Växjö!
Alla som har förmåga att arbeta ska göra det och arbetslinjen
är fortsatt prioriterad. Särskilt viktigt är att underlätta ungas
etablering på arbetsmarknaden. En viktig satsning för att
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minska ungdomsarbetslösheten är Växjösommar där Växjö
kommun ska erbjuda alla gymnasieungdomar feriearbete.
Växjö kommun fortsätter att satsa stort på nystartsjobb.
Nystartsjobb ska företrädesvis omfatta personer som har
högt ekonomiskt bistånd eller är långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd. Alla som erhåller ekonomiskt bistånd
ska delta i kompetensutvecklande insatser. Fortsatt satsning
ska ske på alternativa arbetsmarknader för de som står längst
ifrån arbetsmarknaden.
Samverkan med aktörer inom det lokala sociala företagandet
är självklar och berikande för kommunens verksamheter.
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Nämnder och styrelser ska pröva om outsourcing av verksamheter eller tjänster till lokala sociala företag kan vara
lämplig.
Vid upphandlingar skall möjligheten att ställa krav på att
anbudsgivare/utförare tillhandahåller praktikplatser för
arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar mm
aktivt prövas.
Entreprenörskap är en viktig del av den regionala tillväxten
och utvecklingen. Ny- och småföretagandet är betydelsefulla
jobbskapare och att stimulera entreprenörskap är en framgångsrik tillväxtpolitisk insats för att minska arbetslösheten
varför det är viktigt att Växjö kommun stödjer personer
som vill starta eget företag. Växjö kommun fortsätter med
nyföretagarinsatser exempelvis företagshotellet vilket är en
arbetsmarknadspolitisk insats för att stödja arbetssökande
som vill starta eget företag.
Det är av största vikt att mycket aktivt se till att näringslivet ges möjlighet att växa och utvecklas. En viktig uppgift
för att främja tillväxten är genom strategiska markförvärv,
god planberedskap och snabb ärendehantering. Aktiva och
riktade företagsbearbetningar nationellt och internationellt
ska genomföras i syfte att locka nya företag till regionen.
Attraktiva företagsmiljöer måste skapas, Videum arbetar
för fortsatt utbyggnad av Science Park. Växjö kommun är
öppen för olika former av delägarskap i Videum. Inkubatorn
fortsätter att stödja affärsidéer i tidiga skeden.
Växjö kommun ska uppmuntra kvalificerade och lokalt
utbildade såväl svenska som utländska studenter att stanna
kvar i regionen och skapa mötesplatser för att de lokala
företagen uppmärksammar studenter som potentiella nyrekryteringar.

Växjö kommun vill uppmuntra internationellt samarbete
och stödja internationalisering. Växjö kommun vill vara en
organisation som stimulerar öppenhet och utbyte mellan
olika länder. Växjö kommuns internationella arbete ska
skapa ett långsiktigt mervärde för kommunen och dess
invånare genom att ge ökad internationell medvetenhet,
höjd kompetens och ökad tillväxt. Växjö kommun ska vara
aktiv med att söka stöd ur EU:s fonder och program. Arbete
med projektutveckling genom nationella och internationella
fonder och program ska vara ett instrument för kommunens
ordinarie verksamhetsutveckling samt vidareutveckla Växjö
som Europas grönaste stad.
För att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna i vår region måste
Växjö kommun som regioncentra fungera som motor för
samarbetet mellan kommunerna. Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i samverkan och samarbete.
Turismen och besöksnäringen har stor potential för regionens utveckling både när det gäller att skapa fler jobb
och att stärka regionens dragningskraft. Större fokus kan
läggas på att stödja utvecklingen av besöksnäringen när det
gäller upplevelser och kopplat till regionens naturtillgångar.
Landsbygdens potential när det gäller tillväxt och utveckling
är stor. Utveckling av boende med strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling kan bidra till att utveckla turismen
i dessa områden. För 2013 och framåt finns 600 000 kr
anslaget som stimulansbidrag för bredbandsutbyggnad på
landsbygden.
Varumärket Europas grönaste stad ska tydliggöras och
förstärkas. Växjö kommun ska bjuda in näringslivet till samarbete för att förstärka den yttre och inre kommunikation
av varumärket. Tydlig kommunikation tillsammans med
handling när det gäller miljöinsatser ska göra varumärket
trovärdigt, kraftfullt och framgångsrikt.

Egna anteckningar
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Barn och utbildning
Barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, utbildningar för vuxna,
svenska för invandrare, kulturskola
Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och
kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en
ledande nationell position med internationell utblick.
• I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda
levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt
och personlig utveckling

• Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka
• Kommunens skolor ska vara effektiva (kostnad kr per
betygspoäng)
• Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå
goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan
inom 4 år)
• SFI studieresultat, studieväg 2, andel som fått
godkänt ska öka

Prioriteringar
I utbildningsstaden Växjö arbetar de kommunala och
fristående skolorna för samma mål – att erbjuda den bästa
utbildningen i nationell toppklass. De kommunala skolornas målsättning är att stå sig väl i konkurrensen och vara
det främsta alternativet. All utbildningsverksamhet ska ta
tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa
förutsättningar för individen att förverkliga sina egna drömmar oavsett bakgrund.
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. Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. Förskolelärarlyftet är en satsning under 2012–2014 som omfattar
kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer.
Skolan ska ge goda kunskaper och uppnå goda resultat i
ett nationellt perspektiv. Grundskolan i Växjö kommun
har under ett par år haft sjunkande resultat. Ett långsiktigt
arbete med ökad måluppfyllelse är av största vikt. Detta ska
uppnås genom bland annat att utveckla samverkan 1-20 år,
fler behöriga lärare, möjlighet för skolledarna att utöva ett
mer undervisningsnära ledarskap vilket även innebär administrativ avlastning för rektorer och lärare samt att följa barn
och elevers kunskapsutveckling på grupp- och individnivå.
Särskilda satsningar på språk och IT samt matematik ska
även bidra till att höja skolresultaten. Genom satsningar
på elevhälsan stärks helhetssynen och ger fler elever goda
möjligheter att utvecklas.
Antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet har ökat
vilket kräver särskilda satsningar. Insatser för att möta
detta är förbättrad samverkan 1-20 år, tidigare åtgärder då
behov finns, förbättrade stadie- och enhetsövergångar samt
utveckling av ungdomsbasen, som har till syfte att stärka
ungdomars kompetens och självkänsla.
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Elever och föräldrar ska ha goda möjligheter till insyn,
delaktighet och påverkan. Skolan ska vara öppen mot det
omgivande samhället. Kommunens skolor ska vara en trygg
plats för personlig utveckling för alla elever. Skolan ska
ge eleverna möjlighet att upptäcka och förstå betydelsen
av en långsiktigt hållbar livsstil - socialt, ekonomiskt och
miljömässigt.

Alla vuxna skall ges möjlighet att vidga sina kunskaper och
utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Utbildningar inom
vuxenutbildningen ska utgå från individens och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen ska utformas i samverkan
med arbetsgivare och branschorganisationer för att matcha
utbud med efterfrågan på arbetsmarknaden.

De kommunala skolorna utbildar morgondagens arbetskraft,
och ska samverka med näringslivet och utveckla verktyg för
en stärkt tillväxt. Skolan ska satsa på att stärka banden mellan
näringsliv och skola och att utveckla entreprenöriellt lärande.

Svenska för invandrare ska ha en hög ambitionsnivå och
uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. SFI undervisning ska utgå från individens utbildningsbakgrund och
kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet detta för att främja
snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Av det utökade anslaget till gymnasienämnden avses en
miljon gå till utbildningar med specialidrott.
Barn och unga i utsatta situationer ska ges tidiga och samverkande stödinsatser utifrån en helhetssyn. Ett barnteam
inrättas för att ge barn mer stöd på hemmaplan i sin vanliga
miljö vilket innebär att färre barn behöver placeras på behandlingshem och institutioner.

Med hjälp av forskningsinsatser ska Växjö kommun uppnå
bättre måluppfyllelse och resultat och på ett förebyggande
sätt bidra till verksamhetsutveckling och rusta Växjö kommun inför framtiden.

Egna anteckningar
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Bygga och bo
Tomt- och mark för boende, boende, VA, samhällsplanering, den attraktiva staden

Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning.
Målsättningen är att Växjö kommun ska växa med
minst 1000 personer per år. Att Växjö är Europas
Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.
• Det skall finnas villatomter i staden och i de mindre
orterna som motsvarar den efterfrågan som finns.

• Antalet färdigställda bostäder ska öka
• Växjö kommun ska växa, antalet invånare ska öka
• Andelen medborgare som upplever att kommunen
är en attraktiv plats att leva och bo på ska öka

Övergripande mål
Växjö växer och det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. Utbudet av bostäder
ska omfatta olika upplåtelseformer där boendemiljön är
attraktiv, underlättar integration och motverkar utanförskap.
Stadsnära grönområden och skyddsvärd natur måste skyddas
när Växjö utvecklas i ett 100 000 invånare perspektiv.
Landsbygden och tätorterna ger goda förutsättningar för att
utveckla hela kommunen. Den stadsnära landsbygden blir
mer attraktiv vilket ställer krav på boendemiljöer, service
och kommunikationer. De mindre tätorternas kommunala
service ska säkras och orterna ska vidareutvecklas. Härigenom
möjliggörs samhällsservice i hela kommunen. Efterfrågan
på nya lägenheter i tätorter utanför staden tillgodoses. Nya
projekt aktualiseras i de mindre orterna bland annat genom
att höja planberedskapen. Möjligheterna till boende med
strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling skall
utarbetas i det så kallade LIS-programmet.
Växjö ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig kommun med plats för upplevelser och möten, där människor
trivs och känner sig trygga. Vackra parker, rena sjöar och
stadsnära naturreservat ger livskvalitet och bidrar till att göra
Växjö till en attraktiv stad där människor trivs.
Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden
ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet fortsätter. Den nyligen inrättade
centrumvisionsgruppens arbete ska samordnas med den plan
för upprustning av centrummiljön som finns.

Boende måste skapas för exkluderade grupper. Andra viktiga
insatser är utvecklandet av boende för missbrukare.
Växjö kommun ska marknadsföra sig för att få människor
att flytta till kommunen. Insatser för att få studenter att
folkbokföra sig i kommunen ska genomföras.
Mark och byggrätter som inte utnyttjats inventeras. Växjö
kommun ska utveckla samverkan med andra aktörer på
marknaden för att om möjligt öka byggtakten och förverkliga planerade projekt.
För att främja hållbart byggande till låga kostnader och med
attraktiva boendemiljöer satsar Växjö kommun de närmaste åren
på att lyfta arkitektur och konstnärlig utsmyckning i kommunens byggnation. Växjö går i täten för att sänka energiförbrukningen, utveckla användning av trä i flervånings byggande och
pröva olika vägar till låg miljöbelastning i ett livscykelperspektiv.
Växjö kommun har sedan 2005 arbetat med strategidokumentet ”Mer trä i byggandet”. Genom att tydligt fokusera på
trä som en förutsättning för markanvisning inom området

Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög
befolkningsökning. Det ska alltid finnas byggbar mark för
olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som
finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att
möta efterfrågan. Det så kallade villauppdraget ska möjliggöra för 160 villatomter 2013 och ytterligare 160 villatomter
2014. Bostadskön ska analyseras och utformas för att bättre
spegla den verkliga efterfrågan.
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Välle Broar har Växjö kommun starkt bidragit till dagens
framgångsrika forskning och produktutveckling inom trähusbyggnation. Det är av stor vikt att Växjö satsar vidare för
att behålla sin roll som centrum för trähusbyggnation och
forskning i landet. Det är dags att tydligare koppla Växjös
trähussatsning till det strategiska miljöarbetet och kommunens strävan att bli fossilbränslefri.
Ett förverkligande av Vision Trummen innebär en naturlig
utbredning av trähusbyggnation runt Trummen. Växjö ska
ta ett regionalt initiativ för att sprida trähusbyggandet i
regionen tillsammans med Kalmar och Jönköping.
Den fortsatta satsningen måste vara genomarbetad och seriös
och baseras på ett nytt strategidokument för Växjö som centrum för trähusbyggnation och forskning i landet. Ett sådant
strategidokument, som också ska omfatta de kommunala bolagen, skall antas av fullmäktige under 2013. Växjö kommun
ska i egen byggnation alltid pröva träbyggnation.

Växjöhem och Hyresbostäder skall fusioneras till ett kommunalt bostadsbolag som skall ha en aktiv och framträdande
roll i Växjös utveckling. Det nya bolaget ska vara klart 1
januari 2014.
Under de kommande åren kommer delar av det kommunala beståndet av hyreslägenheter att säljas. Försäljningen
skall ske på marknadsmässiga villkor med god hänsyn till
de boende och för att långsiktigt säkra den ekonomiska
styrkan hos de kommunala bostadsbolagen. Försäljningen
ska också ske på ett sådant sätt att det bestånd som säljs får
stabila ägare med en långsiktig och god förvaltning. Bland
annat ska bolagens innehav av bostäder bli sådant att de har
en god och jämn spridning av åldern på fastighetsinnehaven för att kunna ha ett jämt underhåll av det bestånd som
finns kvar. På så sätt tryggas ett långsiktigt allmännyttigt
bostadsbestånd. En noggrann analys av hur det framtida
kommunägda fastighetsbeståndet skall se ut påbörjas genast
och skall redovisas för kommunstyrelsen.

Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga
bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer
som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv.

Egna anteckningar
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Demokrati och mångfald
Inflytande, delaktighet, insyn, service, tillgänglighet, mångfald och antidiskriminering

Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service
och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön,
etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
• Växjö kommuns kommunikation till medborgarna
ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och
delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten.

• Andelen medborgare som upplever att de får god
service och ett gott bemötande när de kontaktar
Växjö kommun ska vara fortsatt hög
• Andelen medborgare som är nöjda med den insyn
och det inflytande de har över kommunala beslut
och verksamheter ska öka
• Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningssammansättningen i kommunen
• Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post
ska öka

Prioriteringar
Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med
mångfalden som grund och bidra till en samhällsutveckling
som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och
som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och medansvariga för. 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 vill aktivt stödja kunskapsuppbyggnad och
forskning kring migration. Möjligheterna att göra detta
undersöks under 2013.
Växjö kommun strävar efter att vara en förebild när det
gäller mångfaldsfrågor. De senaste åren har Växjö kommun
gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor
och strävat efter att anpassa kommunens olika verksamheter till behoven i ett samhälle präglat av mångfald. Arbetet
med mångfaldsprogrammet ska fortsätta med oförändrad
kraft för att nå långsiktighet. Där är chefernas engagemang
särskilt viktigt.
Växjö kommun ska ha jämställda miljöer och ska regelbundet genomlysa kommunen och dess service utifrån ett
genusperspektiv. Under 2013 ska nämnder och styrelser analysera hur resurser fördelas mellan kvinnor och män, flickor
och pojkar.
I Växjö kommun ska alla kunna vara jämlika och leva på
samma villkor. Alla människor ska bli accepterade och respekterade för den de är. Personer med funktionsnedsättningar ska
ha samma möjligheter att delta inom samhällets alla delar.
Medborgarens röst är grundläggande. Medborgarnas
möjligheter till insyn och inflytande ska vara goda. För att
kunna delta i den demokratiska processen ska medborgaren ha insyn i kommunens verksamhet. Växjö kommuns
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information ska vara tydlig och lätt att förstå för alla.
Möjligheterna att möta ansvariga politiker och tjänstemän
ska vara goda. Nämnder och styrelser ska ha god kunskap
om hur medborgare och brukare uppfattar nämndens eller
styrelsens service och tjänster. Brukarnas och medborgarnas
synpunkter och klagomål ska tas tillvara i syfte att förbättra
och utveckla verksamheten.
Medborgarkontorets resultat och effekter i Araby ska följas
upp och utvärderas.

med så kallade direktmöten i syfte att skapa dialog mellan
medborgare och förtroendevalda politiker. Direktmötenas metodik bland annat när det gäller återkoppling och
uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja
medborgardialogen. Ytterligare metoder för att stärka medborgardialogen ska utvecklas.
Växjö kommuns kontaktcenter öppnar 2013 i Växjö kommuns
nya entré och reception på Västra Esplanaden. Kontaktcenter
ska ge medborgare svar direkt och vara en väg in till Växjö
kommun. Kontaktcenter ska följas upp och kvalitetssäkras.

Växjö kommun ska vara en aktiv samtals- och samarbetspart
med det civila samhället. Växjö kommun har länge arbetat

Egna anteckningar
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Miljö, energi och trafik
Energi, avfall, biologisk mångfald, natur, miljöskydd, luft, buller, parkering, trafik och
kommunikationer, gång- och cykelvägar

Övergripande mål
• Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns
verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn
till de förutsättningar som miljön och de lokala och
globala naturresurserna ger.
• Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för
invånare, företag och besökare att leva och verka
med liten miljöpåverkan.

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

Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning
Utfall 2011

Mål 2013

Mål 2015

Andel närproducerade och/eller ekologiska
livsmedelsinköp ska öka (% av inköpta livsmedel)

30,5

40%

50%

Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska
öka (% och antal)

42%

48%

55 (3400)

Fossila koldioxidutsläpp ska minska
(% minskade utsläpp jämfört med 1993)

22 (2010)

45

55

Elförbrukningen ska minska
(% minskad förbrukning jämfört med 1993)

12 (2010)

20

20

Antalet cykelpassager per mätpunkt ska öka
(% ökade cykelpassager/mätpunkt jämfört med 2004)

-16

7

20

Antalet enkelresor med stadstrafiken ska öka
(% ökade resor/person jämfört med 2002)

-10

-5

20

Antalet enkelresor med länstrafiken ska öka
(% ökade resor/person jämfört med 2002)

-15

-12

12

-8

8

15

201)

21

17

-13 (2010)

2

30

48%

52%

57%

Mängden tillförd energi per invånare ska minska
(% minskad mängd tillförd energi/invånare jämfört
med 2008)
Mängden använd energi per kvadratmeter i Växjö
kommunföretag AB:s fastigheter ska minska
(% minskad mängd energi/m2 jämfört med 2003/2004)
De fossila CO2-utsläppen från kommunkoncernens
transporter och service ska minska
(% minskade utsläpp jämfört med 1999)
Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka.

1)

I utfallen från basåret och fram till och med 2009 har ej hänsyn tagits till temperaturens variationer jämfört med ett
”normalår”, detta är gjort 2010-2011. Detta gör att utfallen inte är helt jämförbara med varandra. Prognosen för 2013
verkar överträffa målet på minskning med 17%, därför sätts en mer ambitiös budget för 2013 jämfört med tidigare
antaget mål för 2015.
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Koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service, nämndvis (ton)
Referens
1999

Prel utfall
2011

Mål
2013

Mål
2015

Kommunledning
Stadsbyggnad
Miljö och hälsa
Skola och barnomsorg
Omsorgen
Arbete och välfärd
Gymnasie
Kultur
Fritid
Tekniska
VKAB
VEAB
VöFAB
Växjöhem
Vidingehem
Hyresbostäder
Videum
Samordnade varutransporter
Utrikes flygresor, koncernen

819
12
11
1635
377
135
45
20
59
2464
3
673
63
128
61
66
2
0
126

2156
4
1
1329
301
105
69
11
50
2631
1
644
45
96
94
62
5
175
123

1500
5
2
1320
300
85
50
8
35
2250
1
620
42
93
85
52
4
87
125

229
6
2
1350
250
70
45
9
26
1755
2
461
42
89
56
44
4
80
200

SUMMA
Procentuell förändring

6697

7902
15%

6664
-2%

4720
-30%

Prioriteringar
Växjö kommun har tillsammans med näringslivet pekat ut
tre utmaningsområden för att uppnå en hållbar kommun;
transporter, sjömiljö och energi. Långsiktiga åtgärdsplaner är
framtagna för respektive utmaningsområde och miljöarbetet
kommer att fokuseras på att genomföra åtgärdsplanerna.
Växjö kommun har i många år framgångsrikt arbetat med
miljöfrågorna. Däremot har inte Växjös medborgare och besökare fått tillräcklig information om vad som görs och hur
allmänheten kan bidra till en god miljö. Från och med 2013
kommer Växjös miljö- och energiarbete synas tydligare och
informationen kommer få en pedagogisk profil. Kunskapsnivån kommer att höjas genom att koppla kommunens arbete
inom miljö, energi och trafik med kunskaper som finns på
universiteten.
Växjö kommun arbetar för att arrangera en internationell
vattenkonferens, gärna tillsammans med Linnéuniversitetet
2013-2014 med ambitionen att den ska vara återkommande.
Alla nämnder och styrelser ska miljödiplomeras. Alla större
evenemang som kommunen arrangerar ska miljömärkas.
Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan och därför
kommer vi att köpa mer närproducerade och ekologiska
livsmedel samt laga mer klimatsmart mat i kommunala
kök och restauranger. Alla kommunala kök ska KRAVcertifieras.
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Den moderna staden bygger på ett samspel mellan biologisk
mångfald, gröna värden och fysisk stadsutveckling. Stadsnära odling ska främjas med syftet att stimulera småskalig,
bostadsnära odling och stödja de som vill engagera sig i detta.
Transporter
Minskad klimatpåverkan är det mest prioriterade området i miljöarbetet och huvuddelen av utsläppen kommer
från transporter. Växjö kommun kommer att genomföra
kraftfulla åtgärder för att förbättra för gång, cykel, buss och
miljövänliga drivmedel. Bussarna prioriteras i stadstrafiken,
de kommer att gå på biogas och turtätheten ökas väsentligt
2013 då ny upphandling av busstrafiken genomförs. Det
ska vara lätt, säkert och snabbt att cykla i Växjö kommun,
även på vintern. Vi ser även över gångtrafiken så att det blir
trevligt och enkelt att ta sig fram till fots.
Vi bygger tillgänglighet och närhet i Växjö. Växjö ska bli en
än mer promenad- och cykelvänlig stad. Det ska kännas
enkelt, effektivt och tryggt att gå och cykla i hela kommunen.
För snabba resultat ska tekniska nämnden höja tempot i genomförandet av cykelvägplanen. Arbetet med att prioritera
cykeln i korsningar kommer fortsätta. En kommunikationsplan kommer att utarbetas och kontinuerligt uppdateras för
alla infrastrukturåtgärder. Växjö ska bli en ännu trevligare
stad att promenera i. Vi ska göra gångstråken mellan parke-
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ringsplatserna och centrum trivsamma och upplevelserika.
Tillgång till lånecyklar och lånebarnvagnar i anslutning till
parkeringsplatser ska prövas.
Kollektivtrafiken kommer att förbättras på många sätt
under 2013 genom att en bussupphandling träder i kraft
med bland annat biogasbussar. Infrastrukturförbättringar
kommer genomföras där linjenätet ändras. Växjö kommun
kommer att köpa mark i kollektivtrafikstråk för att kunna
påverka tillgänglighet och närhet. För att redan beslutade
satsningar ska ge resultat i form av bilister som ställer bilen
och tar bussen och tåget kommer vi satsa på marknadsföring
under 2013.
En stor utmaning är att locka fler bilister som åker mellan
tätorterna i länet och som åker inom staden att ta bussen. Vi
kommer därför genomföra ytterligare framkomlighetsåtgärder för bussar i Växjö centrum och vid infarterna. Regiontrafikanterna behöver smidiga bytespunkter. Vi kommer
investera i cykelparkeringar och bilparkeringar vid viktiga
bytespunkter.

att såväl nyexploaterade områden som förtätningsområden
förses med effektiv dagvattenrening. En utredning över
funktion och kapacitet på befintliga dagvattenanläggningar
kommer att göras av tekniska nämnden.
Minskad näringsbelastning på sjöar och vattendrag eftersträvas genom att prioritera arbetet med att åtgärda enskilda
avlopp. Särtaxa är ett instrument för att öka anslutningen till
kommunala avlopp och minska miljöbelastningen.
För att stå rustad mot ökad belastning på avloppsnätet ska
kvävereningen på Sundets avloppsreningsverk förbättras.
Under 2011-2012 har försöksverksamhet pågått och kvävereningen kommer att växlas upp i stor skala under 2013-14.
Under året gör kommunstyrelsen en förstudie för Växjö
Aquahus, som kan bli en ny mötesplats och målpunkt i staden
med en fast utställning som visar samspelet mellan stad och
sjö. Södra och Norra Bergundasjön ska bli mer tillgängliga
för friluftsliv och rekreation i samband med utbyggnad och
exploatering av mark runt sjöarna. Nya lockande målpunkter

Det är viktigt att det finns bussar som trafikerar nya
bostadsområden redan när de första människorna i dessa
områden flyttar in.
Bilen behövs för många kommuninvånare, men biltrafiken
behöver anpassas till staden och inte tvärtom. De bilar som
rullar på Växjös gator och vägar ska vara miljöbilar så långt
det är möjligt. En miljöbilsutmaning ska genomföras för
att öka andelen miljöbilar i Växjö kommun. VEAB leder
arbetet för att öka andelen elfordon på våra vägar genom
att bygga infrastruktur och låta företag och familjer testa
elfordon.
Frågan om samordnad varudistribution för centrumhandeln
ska prövas i Växjö Citysamverkan.
IT kan komplettera och ersätta resor. Vid möten och
konferenser utanför regionen ska möjligheten att delta via
telefon eller video övervägas. För att underlätta video- och
telefonmöten kommer kommunstyrelsen förbättra information och support för organisationen. Växjö kommun skall
skapa förutsättningar till bra bredbandskommunikationer
till alla, såväl landsbygd som i staden. VEAB fortsätter
utbyggnationen av bredband.
Sjömiljö
De stadsnära sjöarnas miljötillstånd ska förbättras. En utredning pågår fram till 2013 som ska klarlägga de stadsnära
sjöarnas vattenkvalitet. Utredningen ska utgöra underlag
för kommande prioriteringar och satsningar på åtgärder
som kommer förbättra statusen på de stadsnära sjöarna.
Under 2013 påbörjas reduktionsfiske i stadsnära sjöar, för att
minska koncentrationerna av näringsämnen.
En effektiv, hållbar och smart dagvattenhantering är av
största vikt för vattenkvaliteten i våra tätortsnära sjöar. Stora
ansträngningar kommer därför att göras för att säkerställa

Budget växjö kommun 2012

15

BUDGET 2013

kommer bli ett komplement till stråken kring Växjösjön och
Trummen och knyter an till befintliga och kommande bostadsområden kring sjöarna och centrummiljöer.
Under 2013 ska tekniska nämnden utreda möjligheten att
minska biomassa i Norra Bergundasjön genom att skörda
alger och tillverka biogas av dem.

bolagen med egen personal kan genomföra s.k. EPC projekt
(energy performance contracting) gentemot sina hyresgäster.
För att minska energianvändningen i bolagens fastigheter
behövs insatser för beteendepåverkan. Samarbete mellan
kommunens bolag och hyrande nämnd ska öka för att det
energieffektiva byggandet och renovering ska överensstämma med de behov som verksamheterna har.

En stor del av en byggnads miljöpåverkan sker i byggfasen.
Växjö kommunkoncern ska bli bättre på att ställa miljökrav vid alla mark- och byggentreprenader och följa upp
dem. Växjö kommun vill utveckla modeller för beräkning
av miljö- och energieffekter i ett livscykelperspektiv vid
byggnation. Det kan gälla materialval, transporter, byggnadsutformning, energisystem mm. Miljökraven kommer att
skärpas vid alla upphandlingar och det kommer att bli enklare för inköpare att hitta de för miljön bästa produkterna.

Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeblock byggs, vilket ökar
produktionen av värme och grön el påtagligt och stärker
Växjös miljöprofil ytterligare. Ingen fossil olja används
därefter vid Sandviksverket! Andelen aska som återförs
till skogen ökar ytterligare. Möjligheter att i en framtid
producera gas till fordonsbränsle vid verket utreds. För att
stimulera småskalig elproduktion arbetar VEAB för att införa ett system för kvittning mellan inmatad och uttagen el
på nätet. Växjö kommun är också positiva till att småskalig
elproduktion i form av solceller, vindkraft och vattenkraft
kan byggas ut.

Varje bolag genomför under 2013 utvecklingsprojekt, med
fokus på nya tekniklösningar avseende energieffektivisering
i befintliga fastigheter, som stärker varumärket Europas grönaste stad. VKAB skapar förutsättningar för att fastighets-

Hushållens och företagens kostnader för el har under
senare år ökat. VEAB skall verka för att begränsa framtida
ökningar av taxor för bl.a. elnät.

Energi

Egna anteckningar
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Stöd och omsorg
Äldreomsorg, drog- och alkoholberoende, funktionsnedsättning, ekonomisk hjälp och stöd, råd,
stöd och behandling barn och familj, stöd till nya i Sverige, god man och förvaltare

Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och
social trygghet där arbete, utbildning och boende är
prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska
utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självständighet och vara utvecklande för individen.
• Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska
ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin
livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

• Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
• Kommunens hemtjänst och särskilda boenden ska
vara effektiva (kr per brukare och år)
• Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka
• Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska
• Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års
vistelsetid i Sverige ska öka

Prioriteringar
Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka, särskilt
gruppen över 85 år. Äldreomsorgen fortsätter att satsa på
ökat inflytande och insyn för såväl omsorgstagare som för anhöriga. Äldres självständighet och valfrihet ska gynnas bland
annat genom ökat fokus på möjlighet till inflytande över vilka
insatser man ska få, på vilka tider och av vem. Bra former för
inflytande och möjlighet till personlig service är viktigt.
Äldres möjlighet att bo kvar i sitt hem och kunna leva
ett självständigt liv ska främjas. Hemlinjen fortsätter som
inriktning. Fortsatta effektiviseringar gör att man kan öka
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tiden hos de man är till för. Personalkontinuitet är en viktig
aspekt av omsorgen och är ett prioriterat mål att jobba med
inom äldreomsorgen under 2013.
Växjö kommuns integrationspolitiska arbete inriktas på
att ge de individer som behöver möjlighet till stöd, egen
försörjning och delaktighet i samhället samt att värna
grundläggande demokratiska värden, verka för kvinnors och
mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.
Växjö kommun arbetar aktivt med samhällsorientering till
nyanlända.
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Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i riskzon
ska prioriteras samt att tidigt initiera samverkan utifrån en
helhetssyn på den enskildes behov. Fältassistenter ska synas
där unga befinner sig och störa ungdomar som befinner sig
i risk. Hemmaplanslösningar ska byggas ut för barn och
ungdomar samt för missbruksvård.
Kommunen har ett särskilt ansvar för individuella insatser
för människor med funktionsnedsättning. Alla stödinsatser
till enskilda personer ska främja förutsättningarna till ett
självständigt, meningsfullt och oberoende liv. Samverkan
rörande psykiatrifrågorna ska förbättras.
Växjö kommun ska arbeta för att motverka drogberoende
och missbruk. Insatser i form av stöd och behandling ska ges
utifrån individuella behov och utifrån ett helhetsperspektiv
för den enskilde. Barn och ungdomars behov av stöd och
insatser ska särskilt uppmärksammas.

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är
viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Det övergripande målet är att alla som kan arbeta
ska göra det för sin egen och samhällets utveckling. Vi vet
att tillhörighet och inkludering ökar genom att komma in
i en arbetsgemenskap och att uträtta värdefulla uppgifter.
Kommunstyrelsen och Nämnden för Arbete och Välfärd får
i uppdrag att utveckla arbetet med praktik- och kompetensplatser i Växjö kommun.
Alla som har behov av god man eller förvaltare ska erbjudas
det. Växjö kommun behöver fler goda män/förvaltare därför
behöver rekryteringen av goda män och förvaltare stärkas
och kvalitetssäkras. Förvaltarna ska ges utbildning för att
verksamheten ska vara rättssäker och tillgodose huvudmännens behov.

Egna anteckningar
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Trygghet och säkerhet
Krisberedskap, räddningstjänst, brottsförebyggande verksamhet, hot och våld, akut hjälp,
hälsoskydd, livsmedelssäkerhet och tillsyn
Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker
• Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i
Växjö kommuns verksamheter

• Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka
• Responstid för räddningstjänst ska minska

Prioriteringar
Kronobergsregionen är en av Europas mest trygga regioner,
oavsett detta skapar brottslighet otrygghet. Brottsförebyggande
arbete är en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun.
I Växjö finns BRÅ - brottsförebyggande rådet som arbetar för
att förebygga brott genom att få olika parter inom samhället
att samarbeta för ett tryggare Växjö. Projekt som genomförs i
brottsförebyggande syfte är exempelvis Vackrare Växjö för att
minska skadegörelse och klotter, medvandrare och Citygruppen
mot våld. Belysning kring gång- och cykelvägar ska utformas
på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet.
Växjö kommun ska bedriva ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete som underlag för planering av säkerhetsarbetets
inriktning i vardagen och vid kris. Förebyggande insatser

och åtgärder för att minska olyckorna hos särskilt riskutsatta
grupper ska främjas bland annat genom samverkan.
Räddningstjänsten skall vara modern, effektiv och arbeta
med såväl stora som små enheter, som snabbt skall vara på
plats vid olycka. Olycksinformationen till riskgrupper skall
utvecklas ytterligare, som ett led i det förebyggande arbetet,
med speciell inriktning mot yngre personer och personer
med dåliga kunskaper i svenska. Värends räddningstjänst
kommer att investera i sina lokaler i Växjö tätort.
Tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet, livsmedel- och
hygienverksamheter samt säkert dricksvatten är viktigt i en expansiv stad med bland annat stort antal nyetableringar av företag.

Egna anteckningar
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Uppleva och göra
Evenemang, föreningar, kultur och nöje, bibliotek, konst, folkhälsa, idrott, friluftsliv,
turism, arenor, parker
Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat
och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter
och kultur.
• Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att
skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och
möjligheten att utöva idrott på olika nivåer.

• Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka
• Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och
fritidsutbudet ska öka
• Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18-80
år ska öka
• Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka

Prioriteringar
Växjö kommun ska vara en framträdande upplevelsekommun där man kan uppleva evenemang, aktiviteter, kultur,
konst och natur.
En rad satsningar är under utveckling och uppbyggnad som
bidrar till att utveckla Växjö som upplevelsestad exempelvis
Trummen Land Art, upplevelseparken Spetsamossen och
Arenastaden. Palladium ska vidareutvecklas till en kultur
arena för film med digitalisering. Växjö kommun arbetar för
att ha Sveriges bästa biblioteksverksamhet 2015.
Profilen som Europas Grönaste stad behöver ytterligare
utvecklas för att Växjös konkurrenskraft ska stärkas.
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En fortsatt satsning på gröna upplevelser, stadsmiljön och
dess konstnärliga gestaltning är betydelsefull för stadens
utveckling som helhet. Stadskärnan, stadsdelscentran och
tätorter ska bli ännu attraktivare genom att utveckla gröna
innergårdar och miniparker. För att få rum för det gröna i
täta bebyggelser kan andra nivåer än gatuplanet nyttjas; till
exempel uteplatser på taken och gröna väggar och tak.
Trummen land art innebär en tydlig satsning på friskvård
genom det ”Sportstråk” som utformas runt sjön Trummen
med möjlighet till aktiviteter och upplevelser för både
barn och vuxna. Växjös fina spår, leder och badplatser ger
möjlighet till motion, rekreation och andrum i vardagen där
konst och kultur är en del i upplevelsen. Kommunens natur
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tillgångar ska tas till vara och vara tillgängliga för rekreation
och upplevelser. Växjö ska, med sin närhet till natur- och
sjöområden, profilera sig som en framtida attraktiv frilufts
kommun för att locka till sig både nya invånare och till
fälliga besökare.
Kronobergsregionen är en av Europas mest hälsosamma
regioner. Växjö kommun är medlem i nätverket Healthy
Cities, som arbetar för att alla ska ha goda förutsättningar
till att ha en bra hälsa. Områden som Växjö kommuns
folkhälsoarbete särskilt ska uppmärksamma är barn och
ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet och alkohol, narkotika,
dopning, tobak. Växjö kommun erbjuder bland annat alla
föräldrar till barn 1-17 år möjlighet att gå en föräldrautbildning. Närheten till parker, grönområden och lekplatser och
möjligheten att röra sig utomhus och därmed få en bättre
hälsa är viktiga aspekter av både Växjö kommuns folkhälsoarbete som stadsutvecklingsarbetet.
Konst i det offentliga rummet ska försköna och ge spännande intryck och möjlighet till uttryck. Möjligheten att
skapa ett virtuellt konstmuseum i samverkan med regionala
och internationella aktörer gör att upplevelser av konst kan
komma att ske på ett helt nytt sätt i framtiden.
Växjö ska vara känt som fristad för författare, journalister
och andra professionella skribenter som lever under hot
i sina hemländer. Detta är viktigt ur ett internationellt
yttrandefrihetsperspektiv och inte minst för den litterära
offentligheten i Sverige och Växjö. Arbetet med att synliggöra Växjös författare pågår.
Växjö kommun använder sig av metoden Cultural Planning
för att synliggöra och växla upp Växjös kulturhistoria och
kulturarv. Andra städers arbete med att bli kulturhuvudstad
ska följas.

Genom Kulturparken Småland utvecklas Museiparken till
en mötesplats med många arenor. Utvandrarnas hus och
Kulturparken Småland ska förbindas med en passage mellan
byggnaderna för att möjliggöra en gemensam entré. Kulturarvscentrum södra Småland byggs upp med föremåls- och
konstsamlingar, arkiv mm som ska vara mer öppet och tillgängligt för allmänhet och forskare än tidigare institutioner
Ett rikt kulturliv i Växjö kommun sker genom stöd och
samverkan. Det ideella föreningslivet, studieförbund och
kulturinstitutioner har ofta huvudrollen. Växjö kommun tillhandahåller relevant stöd till föreningslivet i form av bidrag,
tillgång till anpassade lokaler och annan support.
För att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att ta del av
fritids- och föreningsaktiviteter får nämnden för Arbete och
Välfärd i uppdrag att utreda möjligheten att särskilja del av
det ekonomiska biståndet för fritidsaktiviteter. En satsning
ska göras på verksamheter med koppling till Araby Park
Arena. En idrottshall i Braås kommer att färdigställas under
2013.
Växjö kommun bedriver ett framgångsrikt arbete kring
mångfald och integration för barn- och ungdomsverksamhet i kultur och idrott. Växjö kommun vill få föreningar att
främja integration av nya svenskar, därför ska förenings
bidraget användas på ett sätt som ställer krav på föreningars
arbete med integration.
Fotbolls-EM 2013, High Performance Center, samarbete med Sveriges olympiska kommitté, invigning av ny
fotbollsarena och innebandyhall är några exempel på viktiga
händelser och anläggningar som bidrar till att utveckla
Växjös bredd- och elitidrott.

Egna anteckningar
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Växjö kommun som arbetsgivare
Arbetsmiljö, personalutveckling, kommunhälsan, ledarutveckling, rekrytering

Övergripande mål

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron
ska minska (sjukdagar per snittanställd)
• Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka
• Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin utveckling i arbetet ska öka

Prioriteringar
Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det politiska
ledarskapet ska peka ut kommunens riktning inom de områden man vill prioritera. Ledarskapet på tjänstemannanivå
ska se till att hitta vägar för att uppnå de politiska målen.
Ledare i Växjö kommun har en stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Som ledare är det särskilt viktigt med
helhetssyn och förstå hur olika verksamheter hänger ihop
och samverkar. Därför vidareutvecklar Växjö kommun ledarskapsprogrammet som stöd för ledarskapet i Växjö kommun.
Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt verka
för att tillvarata kompetens hos medarbetarna, ett hållbart
arbetsliv och för att attrahera framtidens medarbetare. Nyrekryteringsbehovet inom kommunkoncernen är betydande.
En strategi för framgångsrik kompetensförsörjning och
rekrytering ska tas fram.
Att ha medarbetare med olika bakgrund är en styrka. Att
rekrytera med ett mångfaldsperspektiv stärker Växjö kommuns servicegrad gentemot medborgarna.
Växjö kommun samordnar en lokal ansökan för vård- och
omsorgscollege med målsättningen att få god tillgång till
välutbildade personer för att säkerställa framtida rekrytering
till vård-och omsorgsarbete. Ett för bolagen och tekniska

förvaltningen gemensamt traineeprogram för unga civilingenjörer startar under hösten 2012.
Projekt studentmedarbetare är en satsning som kopplar ihop
studenter med Växjö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarundersökningen genomförs regelbundet i Växjö
kommun. Prioriterat utvecklingsområde från medarbetarundersökningen 2011 är ”ett hållbart arbetsliv”. Förvaltningarna kan även välja att komplettera inom de områden där
så behövs. Resultatet av medarbetarundersökningen är ett
viktigt bidrag vid revidering av personalpolicyn och ett led
i att förbättra arbetsmiljön samt vara en framgångsrik och
attraktiv arbetsgivare.
Friskvårdsersättningen syftar till att öka frisknärvaron och
förebygga sjukskrivningar. Hälsoarbetet utgår från ett delat
ansvar mellan chef och medarbetare. Chefen stödjer och
uppmuntrar friskvården i arbetsgruppen, medarbetaren tar
ansvar för sin hälsa.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över friskvårdsersättningarna i kommunkoncernen och föreslå eventuella
förändringar.
Sjukfrånvaron ska bevakas och inte minst ska korttidsfrånvaron ska följas upp.

Egna anteckningar
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Växjö kommuns ekonomi och effektivitet
Budget, rapportering och uppföljning, effektivitet
Övergripande mål

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

• Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens
nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram.
• Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt.

• Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5% av summan av skatteintäkter och
utjämning.
• Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska
över tid till 100% täckas genom avgifter

Prioriteringar
Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver tilldelad budgetram kan nämnder
och styrelser använda positivt eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse.
Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot målen för verksamheten det vill säga
graden av måluppfyllelse i relation till det ekonomiska resultatet.
Verksamheten befinner sig i ständig utveckling. Därför
är det viktigt att medarbetare och arbetsplatser hela tiden
utvecklas och förbättras. Under 2013 fortsätter arbetet
med systematiskt effektivitets- och kvalitetsarbete enligt
grundtankarna i Lean. Målet med arbetet är att skapa en
organisation som är kundfokuserad, eliminerar slöseri och är
förändringsorienterad.
Växjö kommun ser valfrihet och en mångfald av olika utförare som något positivt, för medborgarna och för effektiviteten. Arbetet med konkurrensutsättning, avknoppning och
outsourcing av kommunal verksamhet utvecklas vidare för
god medborgarservice. Alla nämnder och styrelser ska jobba
för ökad konkurrensutsättning inom sina respektive ansvarsområden. Genom utmanarrätten kan företag och enskilda
utmana kommunalt driven verksamhet. Utmaningarna ska i
varje enskilt fall prövas av berörd nämnd.
De omfattande investeringar som görs i kommunens skolor i
form av renoveringar måste göras med en plan för ökat lokal
utnyttjande. Incitamentsystem för effektivare lokalutnyttjande
ska utarbetas i samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst.

Effekterna av satsningen på nystartsjobb utvärderas och ska
redovisas under 2013 för att ligga till grund för beslut om
eventuell fortsatt satsning.
Växjö kommun vill samarbeta med andra kommuner för
att uppnå stordriftsfördelar vid leveransen av tjänster och
för att spara på utgifter genom att exempelvis rationalisera
administrativa funktioner.
Växjö kommun vill fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet och andra lärosäten, bland annat genom att knyta
forskning till kommunala verksamheter, koppla studenter och
Växjö kommun närmare varandra genom verksamhetsförlagd utbildning, studentuppsatser kopplade till kommunala
verksamheter mm för att på så sätt bidra till verksamhets
utveckling.
Nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom den egna verksamheten. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen efter andra kvartalet 2013.
Kostnaderna för LSS som bedrivs i kommunal regi ska
analyseras.
Kostnader, kvalitet och effektivitet med en gemensam kostorganisation ska utredas.
För- och nackdelar med ett tekniskt bolag med energi, vatten, avlopp och renhållning ska utredas.
Ett års hyresstopp införs för allmännyttiga lokaler som ägs
och förvaltas av Vöfab.
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Budget växjö kommun 2012

23

BUDGET 2013

Ekonomisk redogörelse:
budget år 2013 med plan för 2014-2015
Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag mm
Skatteintäkter åren 2013-2015
Utdebiteringen till Växjö kommun uppgår 2013 till 20:66.
För åren 2014-15 beräknas oförändrad utdebitering.
Genomsnittlig utdebitering i riket är 20:74 för 2012.
Skatteintäkterna är beräknade efter Regeringens prognos i
vårpropositionen 2012.
Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar:
Årlig procentuell förändring
		
2011 2012 2013 2014 2015
Timlöner

2,4

3,2

3,1

3,3

3,7

Arbetade timmar

3,0

-1,3

0,5

1,6

1,5

Arbetslöshet 15-74 år 7,5

7,8

7,7

6,9

5,7

Sysselsatta 15-74 år 2,1

-0,1

0,3

1,4

1,7

BNP

4,0

0,7

3,3

3,9

3,4

KPI

3,0

1,2

1,3

1,6

2,5

Skatteunderlag

3,5

3,4

3,8

4,3

4,9

Avgiften beräknas uppgå till 80 mkr 2013. Erfarenhetsmässigt har budgeterats en ökning av avgiften med 4 mkr/år
2014-15.
LSS-utjämning
Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i
den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda
till att bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen
för 2013 och framåt är budgeterade enligt den prognos som
SKL redovisat i april 2012.
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):

Mkr

2012

2013 2014

2015

Kommunalekonomisk utjämning

Allm. kommunalskatt

3 134

3 234 3 373

3 538

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).

Statligt utj.bidrag

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 2013-15 bygger på en
befolkningsökning med 1 100 personer/år 2012-14 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.

24

584

638

691

752

Regl. bidrag/avgift

41

20

1

-26

Kostnadsutjämning

- 98

- 80

- 84

- 88

Kom. fastighetsavgift

127

128

129

130

47

22

22

22

3 835 3 962 4 132

4 328

LSS-utjämning
Summa

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
procentenhets 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 527 mkr.
Fr o m 2012 höjdes borgensavgiften med 0,1 procentenhet
till 0,5 procent. I beräkningen ingår exploateringsintäkter
med 5 mkr vardera åren 2012-14. År 2011 var aktieägartillskottet till VKAB tillfälligt sänkt med 5 mkr.
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UTFALL PROGNOS BUDGET PLAN PLAN

Mkr

2011

2012

Finansnetto

50

54

46

46

46

Borgensavgifter

20

24

24

24

24

Explateringsintäkt 0

5

5

5

0

83

75

75

7

TOTALT

70

bokslutet 2011 och de utfallsprognoser som föreligger
innevarande år.

2013 2014 2015

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 år 2013

Personal- och kostnadsutveckling
Personalkostnaderna, som för 2013 beräknas uppgå till 2,6
mdr, utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens samlade
budget och svarar för ca 67 % av nettokostnaden. På den
kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare, medan merparten löper fram till april
2012. Beräkningarna för 2013-2015 är enligt regeringens
bedömning i vårpropositionen, drygt 3 % per år. Totalt har
95 mkr avsatts till löneökningar mm 2013.
Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag med hänsyn till inflation har inte gjorts. Nämnderna ska bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av
varor och tjänster och beakta i sina internbudgetar.

Som grund för den nämndvisa planeringen framställs vissa
gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande, lönerevision, lokala planer
mm. Utgångspunkt för budgeten år 2013 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
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Förändringar år 2013 jämfört med 2012
Nämnder och styrelser tillförs ca 140 mkr för demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för
ökade lönekostnader. Generella besparingar har lagts ut med 16 mkr, ca 0,5 %. Nettotillskottet 2013 till de olika verksamheterna uppgår till 124 mkr enligt följande fördelning:
Förändring jmf med 2012, tkr

2013

2014

2015

- = tillskott till nämnd/styrelse
Byggnadsnämnd						
Generell besparing
43
43
43
						
Fritidsnämnd						
Generell besparing
273
273
273
Resurstillskott
-8 000
-8 000
-8 000
-7 727

-7 727

-7 727

Gymnasienämnd						
Generell besparing
1 404
1 404
1 404
Effektivisering GY 11
1 000
5 000
5 000
Demografi
5 000
10 000
10 000
Kungsmadskolan
4 000				
Hantverk/Design
500
500
500
Lokaler		
-3 000
-3 000
Resurstillskott/friskolor
-8 000
-14 000
-14 000

Kommunfullmäktige

3 904

-96

-96

0

0

0

Kommunstyrelse						
Generell besparing
767
767
767
Projektanslag
2 000
2 000
2 000
Klimatcentrum
1 000
2 000
2 000
Markdispositionsavgift
6 000
6 000
6 000
Kollektivtrafik
-11 000
-20 600
-27 800
Arenastaden
-5 000
-7 000
-7 000
Kontaktcenter
-500
-500
-500
Omb Ansgarius
-900
-900
-900
Växjö teater
-500
-500
-500
Kulturarvscentrum
-1 600
-1 600
-1 600
IT infrastrukturnät
-1 000
-2 000
-2 000
EM fotboll 2013
-4 100
800
800
Demografi KLF
-1 000
-1 000
-1 000
Markköp
-600
-1 200
-1 200
Vision Braås
-1 500
-1 500
-1 500
HPC
-1 000
-1 000
-1 000
Huseby Bruk AB
-300
-300		
Lammhults byggnadsförening
-2 400				
Kulturparken Småland AB
-1 400
-2 400
-2 400
Samverkan Glasriket
-200
-200
-200
Inkubatorn
-250
-250
-250
Öppna kanalen
-400
-400
-400
E-arkiv, e-förvaltning
-1 000
-2 000
-3 000
Företagshotell
-1 500
-1 500
-1 500
forts. sid 26
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2013

2014

2015

-400
-200
-1 000

-400
-200

-300
-200

-27 983

-33 883

-41 683

forts.
Cykelled Växjö-Simrishamn
Tågstopp Gemla
Konferens Energy Cities

Kulturnämnd
Generell besparing
Resurstillskott

269
-3 000

269
-3 000

269
-3 000

-2 731

-2 731

-2 731

Miljö- och hälsoskyddsnämnd						
Generell besparing
41
41
41
Nämnd för arbete & välfärd						
Generell besparing
1 209
1 209
1 209
Resurstillskott
-40 000
-40 000
-30 000
-38 791

-38 791

-28 791

Omsorgsnämnd						
Generell besparing
5 637
5 637
5 637
Demografi
-19 000
-19 000
-19 000
-13 363

-13 363

-13 363

Skol- och barnomsorgsnämnd						
Generell besparing
5 847
5 847
5 847
Demografi
-24 000
-24 000
-24 000
Skolskjutsar
-4 000
-6 000
-6 000
Skollokaler/Norregård
-7 000
-10 000
-10 000
Bergunda skola			
-6 000
Resurstillskott
-3 600
-5 800
-5 800
-32 753

-39 953

-45 953

Teknisk nämnd						
Generell besparing
489
489
489
Helgasjön--Trummen		 -500
-500
Land Art Trummen
-300
-700
-700
Växjösjön--Trummen
-1 000
-1 000
-1 000
Resurstillskott
-3 000
-3 000
-3 000

Valnämnd

-3 811

-4 711

-4 711

0

0

0

Värends Räddningstjänst						
Generell besparing
231
231
231
Resurstillskott
-700
-900
-900
-469

-669

-669

0

0

0

Besparing 1% 2014*		
Demografi		

32 000
-40 000

64 000
-80 000

Årets resultat	

-39 000

14 000

Överförmyndarnämnd

-67 000

* Ytterligare 1% 2015
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Nedanstående tabell redovisar driftbudgetramarna per nämnd/styrelse år 2013 jämfört med 2012. 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
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för Arbete & Välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends räddningstjänst

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2013

9 384
82 357
308 934
9 971
242 260
74 259
8 742
350 669
1 221 876
1 267 676
106 125
115
3 614
50 357

9 429
90 132
306 067
9 971
270 660
77 128
8 701
375 230
1 239 464
1 304 316
110 463
115
3 614
50 826

9 625
92 242
314 774
10 177
276 275
79 137
8 882
389 726
1 268 305
1 332 632
113 654
117
3 689
51 880

3 736 339

3 856 116

3 951 116

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 verksamhets
lokaler och investeringar som görs av kommunen på minst
5 mkr ska beslutas av KF.
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.

Årets resultat
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Den procentuella ökningen av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningssystemet har under många år
överstigit nettokostnaderna, vilket har berott på stora slutavräkningar på skatten. 2008 ökade kostnaderna betydligt
mer än intäkterna, vilket främst berodde på expansion inom
verksamheterna. Till följd av konjunkturavmattningen 2009
avstannade ökningen av skatteintäkter. För 2010 ökade åter
igen intäkterna mer än kostnaderna, vilket berodde främst
på det tillfälliga konjunkturstödet samtidigt som nämnderna
hade besparingskrav. År 2011 och hittills under 2012 ökar
nettokostnaderna mer än intäkterna, Det är en utveckling
som inger oro och måste brytas. Resultaten för 2011-13
prognostiseras till -46 mkr.
Nettokostnadsutveckling

Procent

Resultat och kapacitet
Årets resultat
Mkr

Växjö kommun budgeterar år 2013 ett underskott, - 67
mkr. Kommunen har 653 mkr avseende överskott från åren
2005 – 2011 att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller
kostnadsökningar.

Vht/skatt+stb

Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

+61

-40

-67

Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

98,3

101,0

101,7

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 knappt 102 procent i
anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år 2013. Det är 0,7
procentenheter högre än prognosen för 2012 och 3,4 procent-
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enheter högre än bokslut 2011. Nettokostnaderna kan vara
högre ett par år men sedan måste denna utveckling brytas.
Kommunfullmäktiges finansiella mål är att över en rullande
femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5 procent
av summan av skatteintäkter och utjämning. Om AFA
försäkring beslutar att återbetala 2007 och 2008 års avgift så
uppfylls målsättningen för 2013.
Investeringsvolym
Under perioden 2012-15 beräknas nettoinvesteringar om
250-200 mkr/år, vilket är att jämföra med utfallet för 2011
som uppgick till 330 mkr. Anledningen till de stora 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.

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

Den högre investeringstakten innebär en likviditetsbelastning och försämrat finansnetto.
Procent
Skattefinansiering av investeringar
När den löpande driften har finansierats bör det återstå
tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att
större delen av investeringarna ska kunna finansieras med
egna medel. Kan kommunen egenfinansiera investeringarna
under året så stärks den långsiktiga betalningsberedskapen i
form av förbättrad soliditet.

Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

+61
+97
+158

-40
+100
+60

-67
+102
+ 35

Nettoinvesteringar
330
Försäljn anl, tillg		
Summa
330
Skattefin.grad %
47,9

250
2
252
23,8

200
2
202
17,3

Mkr
Årets resultat
Årets avskrivningar
Summa

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

Procent
Soliditet
Soliditet inkl
ansvarsförbindelse
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Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

63,5

62,9

62,1

19,4

18,2

16,3

Balanslikviditet
Balanslikviditet
exkl sem.löneskuld

Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

89,6

67,8

49,1

111,1

84,1

61,0

Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, d v s
omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder,
budgeteras till ca 49 procent år 2013. 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 61
procent.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot.
Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder

Procent
Total skuldsätt.grad
- varav avsättn.grad
- varav kortfr.
skuldsättningsgr.
- varav långfr.
skuldsättningsgr.

Bokslut
2011

Prognos
2012

Budget
2013

36,5
5,2

37,1
5,7

37,9
6,2

18,9

19,0

19,3

12,4

12,4

12,4

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
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investeringar, har främst finansierats genom lån med kommunal borgen som säkerhet. De senaste åren har skuldsättningsgraden ökat och beräknas uppgå till 37,9 % 2013.
Orsaken till ökningen är att långfristiga lån har upptagits
avseende den nya vattenförsörjningen ifrån Bergaåsen samt
för utlåning till föreningar inom Arenastaden för byggnation av nya arenor m.m.

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

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande är betydligt över genomsnittet i landet och uppgår till ca 5,6 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.

Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar
till staten i utjämningssystemen är beroende av befolkningens
storlek. För 2013 är det befolkningen den 1 november 2012
som avgör resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet
per invånare år 2013 sammanfattas i nedanstående tabell.

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

Belopp
31
156
32
17
4
1

         44 750
242
- 953
266
1 510
45 815

En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än
prognostiserat förändrar resultatet med ca 4,6 mkr.
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i Mkr)
Utfall
2011

Prognos
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Verksamhetens kostnader och intäkter
Avskrivningar

-3 623
-97

-3 859
-100

-4 003
-102

-4 142
-104

-4 278
-106

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-3 720

-3 959

-4 105

-4 246

-4 384

3 030
681
70

3 134
702
83

3 234
729
75

3 373
759
75

3 538
790
70

61

-40

-67

-39

14

0

0

0

0

0

61
(2)

-40
(-9)

-67
(-14)

-39
(-16)

14
(-16)

Utfall
2011

Prognos
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

3 529
1 593
1 936

3 679
1 743
1 936

3 777
1 841
1 936

3 873
1 937
1 936

3 967
2 031
1 936

Omsättningstillgångar

720

545

395

275

210

SUMMA TILLGÅNGAR

4 249

4 224

4 172

4 148

4 177

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

2 697
61

2 657
-40

2 590
-67

2 551
-39

2 565
14

221

241

261

281

301

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

1 331
527
804

1 326
522
804

1 321
517
804

1 316
512
804

1 311
507
804

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 249

4 224

4 172

4 148

4 177

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

BALANSRÄKNING
(Belopp i Mkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
Finansiella

Avsättningar
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i Mkr)
Utfall
2011

Prognos
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

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

61

-40

-67

-39

14

97
-18
0
140
-101
2
22
63

100
20
0
80
0
0
0
80

102
20
0
55
0
0
0
55

104
20
0
85
0
0
0
85

106
20
0
140
0
0
0
140

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

-330
0
0
-330

-252
2
0
-250

-202
2
0
-200

-202
2
0
-200

-202
2
0
-200

351

-5

-5

-5

-5

Nyupptagna lån/ amortering
Förändring långfristiga fordringar

-122

0

0

0

0

MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

229

-5

-5

-5

-5

ÅRETS KASSAFLÖDE

-38

-175

-150

-120

-65
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DRIFTBUDGETRAMAR 2013-15
(Belopp i tkr)
NÄMND/STYRELSE

Utfall
2011

Prognos
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunfullmäktige

11 473
78 369
304 131
7 764

9 384
82 357
308 934
7 830

9 429
90 132
306 067
9 971

9 429
90 132
310 067
9 971

9 429
90 132
310 067
9 971

Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

2 405
212 156
72 728
8 957

2 141
242 260
74 259
8 693

**
270 660
77 128
8 701

276 560
77 128
8 701

284 360
77 128
8 701

Nämnd för Arbete & Välfärd
Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd

368 656
1 202 446
1 236 353

350 669
1 221 876
1 267 676

375 230
1 239 464
1 304 316

375 230
1 239 464
1 311 516

365 230
1 239 464
1 317 516

108 289
-21
250
-387
2 331
-4 735
293

106 311
0
0
-186
0
0
0

110 463
0
0
-152
0
0
0

111 363
0
0
-152
0
0
0

111 363
0
0
-152
0
0
0

51 753
96
4 008

50 357
115
3 614

50 826
115
3 614

51 026
115
3 614

51 026
115
3 614

3 667 315

3 736 290

3 855 964

3 874 164

3 877 964

40 000

80 000

-32 000

-64 000

3 882 164

3 893 964

TN Teknisk förvaltning
TN Parkeringsköp
TN Teknisk produktion
TN mark,exploatering, skog, natur*
TN Biogas
TN Avfallshantering
TN VA-verksamhet
Värends räddningstjänst
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Demografi 2014-15
Besparing 1% 2014, 2% 2015
3 667 315

3 736 290

3 855 964

* TN biogas,mark och skog, VA och avfall beräknas ge underskott med 20-21 mk/år under perioden och tar av sitt eget kapital.
** KF och revisorerna redovisas tillsammams från 2013
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Några fakta om
Växjö kommun
Utdebitering, procent
Växjö

Riket

2012

2013

2012*)

2012

Primärkommun
Landsting

20,66
10,65

20,66
10,65

20,74
10,87

20,59
11,01

TOTALT

31,31

31,31

31,60

31,60

*) Justerat för skatteväxlingar i nio län där landstingen tagit över kollektivtrafiken i egen regi, från att det
tidigare varit ett gemensamt uppdrag mellan kommunerna och landstinget i länet. Ett län har även skatteväxlat för hemsjukvård där kommunerna har tagit över ansvaret från landstinget.
Kommunens skattekraft i procent av riket enligt taxeringen 2011 (inkomståret 2010): 96,4 %. Taxeringen
2010 (inkomståret 2009): 97,1 %
Antal invånare per 30 juni 2012: 83 992
Ekonomisk information under 2013
Delårsrapporter
Januari – mars:
Januari – augusti:

maj
oktober

Årsredovisning 2012
Budget 2014

mars
juni

Har du frågor?
Välkommen att kontakta något av kommunalråden:
◗ Bo Frank (m), tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
◗ Per Schöldberg (c), tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25
◗ 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
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