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SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2015
I delårsbokslutet efter tre månader görs sammanfattande kommentarer ifrån nämnderna under respektive målområde med
undantag av målområdena ekonomi och personal. Där görs uppföljningen utifrån lagen om god ekonomisk hushållning
med fastställda indikatorer. I delårsbokslutet efter åtta månader samt i bokslutet 2015 kommer alla kommunfullmäktiges
mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena
samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi – Den finansiella målsättningen uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år. Målet att alla
nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls inte i prognosen på grund av underskott inom flera nämnder.
Arbetsgivare- Efter tre månader har antalet sjukdagar per snittanställd sedan årsskiftet ökat med 0,9 dagar till 18,3 dagar.

OMVÄRLD
I regeringens vårproposition görs bedömningen att svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Det är
framförallt investeringar och hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Även den internationella tillväxten
i många av Sveriges viktiga handelsländer förväntas förbättras. Arbetslösheten bedöms minska i år och nästa år. Arbetsmarknaden förväntas nå balans 2017.

EKONOMI
Efter tre månader redovisar kommunen ett resultat på 58 mkr, vilket är 56 mkr bättre än periodiserad budget för 2015.
År 2014 uppgick resultatet för motsvarande period till 19 mkr. Helårsutfallet blev sedan 42 mkr.
Prognosen för kommunen 2015 indikerar ett helårsresultat på -6 mkr vilket är 12 mkr sämre än budget. Sammantaget
visar verksamheterna underskott med 57 mkr. I detta ingår disponering av eget kapital med 34 mkr att användas främst
inom skolans och omsorgens områden samt skogen. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar och biogas är också
orsak till underskottet bland verksamheterna. Prognosen för gemensam finansiering är 45 mkr bättre än budget vilket
främst beror på återbetalning från AFA, återbäring från Kommuninvest och de beräknade underskotten från biogas och
skog.
Enligt balanslagen finns ett överskott från tidigare år på 827 mkr att ianspråkta till eventuella underskott kommande år.
Till bokslut 2015 prognostiserar sex nämnder underskott; Nämnd för arbete och välfärd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd samt överförmyndarnämnd. Enligt gällande regler ska underskotten täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren. Alla nämnder utom nämnden för arbete och välfärd
och överförmyndarnämnden har eget kapital som täcker underskotten. Flertalet nämnders underskott är budgeterade och
kommer att tas i anspråk för engångsinsatser.
Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till + 85 mkr före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och
skatt. Kommunen står för ett underskott på -23 mkr och VKAB står för ett överskott på +109 mkr. Övriga bolag prognosticerar nollresultat eller mindre överskott. För motsvarande period förra året uppgick prognosen för kommunkoncernen
till + 48 mkr och helårsutfallet blev + 157 mkr.

OMVÄRLD

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket innebär ett högre krav på ett
långsiktigt positivt resultat än att endast ha balans mellan kostnader och intäkter.

Regeringens bedömningar i vårpropositionen
Den 15 april presenterade regeringen 2015 års vårändringsbudget för 2015 och 2015 års ekonomiska vårproposition. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en
konjunkturåterhämtning. Det är framförallt investeringar
och hushållens konsumtion som hittills bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i
synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Nu
bedöms den internationella tillväxten i många av Sveriges
viktiga handelsländer förbättras, varför exporten stärks.
Den politik som regeringen föreslår i vårpropositionen,
med bland annat högre offentlig konsumtion, bidrar, enligt
regeringen, till en högre tillväxttakt 2015. Även en expansiv penningpolitik och ett förbättrat internationellt konjunkturläge bedöms bidra till att tillväxten blir högre
2015. De låga räntorna samt ett förbättrat arbetsmarknadsläge bidrar också, enligt regeringen, till en starkare utveckling av hushållens konsumtion. Arbetslösheten har
varit hög, kring 8 procent i sex års tid. Men bedöms
minska i år och nästa år då sysselsättningen ökar, samtidigt som ökningen av antalet personer i arbetskraften
dämpas. Arbetsmarknaden förutsätts nå balans 2017 och
2018 räknar regeringen med att arbetslösheten är nere i
6,4 procent.

Ett positivt resultat krävs bland annat för att inflationen inte ska
urholka värdet av det egna kapitalet. Dessutom behövs en buffert
mot oväntade förändringar i omvärlden. God ekonomisk hushållning kan också definieras som att dagens skattebetalare ska
betala för dagens konsumtion.

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 finns ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning, 33 verksamhetsmål och 30 mål för god ekologisk hushållning. På grund av
eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa mål göras
först i delårsbokslutet efter åtta månader eller i bokslutet. I
några fall där statistik inte finns tillgänglig jämförs utvecklingen med tidigare år.
Efter tre månader uppfylls det finansiella målet till följd av
kommunens goda resultat tidigare år.
Sjukfrånvaron har ökat under årets första kvartal. Analys
och bedömning av målområde Växjö kommun som arbetsgivare se sida 13.
I bokslutet görs en samlad uppföljning av målen för god
ekonomisk hushållning.

Årlig procentuell förändring

2014

2015

2016

2017

Budget 2015
SKL, februari 2015
Regeringen, april 2015

2,2
1,9
2,3

2,8
2,9
2,4

3,0
3,2
2,5

2,9
2,3
2,7

Skatteunderlag
Budget 2015
SKL, februari 2015
Regeringen, april 2015

3,5
3,2
3,2

4,8
5,1
5,3

5,5
5,1
5,7

5,3
4,5
5,3

BNP, kalenderkorrigerad

Inflationstakten 0,2 procent
Inflationstakten var 0,2 procent i mars. Mellan februari
och mars 2015 ökade KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var konsumentpriserna oförändrade.
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Tekniska nämnden fortsätter med förbättringsarbetet avseende ekonomisstyrning och renodling av de administrativa processerna.

EKONOMI
____________________________________
Övergripande mål
Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens
nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.

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

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

Ett överskott om 0,5 % av summan av skatteintäkter och
utjämning innebär ett resultat på 20 mkr i genomsnitt för
åren 2011 – 2015. Vid delårsbokslut efter tre månader
uppfylls målet. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet uppgår till 1,7 % eller i genomsnitt 56
mkr.

God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Efter tre månader bedrivs nämnders och styrelsers verksamheter, +45 mkr, inom tilldelad budgetram. I bokslutet
beräknas däremot nämnderna sammantaget redovisa ett
underskott på -57 mkr.

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

Effektiv verksamhet
Arbetet med att bedriva kommunens verksamheter effektivt pågår kontinuerligt. Växjö kommun, liksom många
andra kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar
de kommande åren.

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - MARS 2015

Flera stora omorganisationer har gjorts och trätt i kraft
från årsskiftet. Ett omfattande omställningsarbete till en
ny utbildningsförvaltning har genomförts med fortsatt
förändringsarbete under våren.

RESULTAT OCH KAPACITET
Periodens resultat
Mkr

Den nya gemensamma måltidsorganisationen trädde också
i kraft från årsskiftet. Under året ska ett köp- och säljsystem med fokus på nöjda kunder och bra priser utarbetas.

Resultat

Period
Budget*

Resultat
2015-03

+1,5

+ 57,8

BudgetAvvikelse
+56,3

Förbättringsarbete enligt Lean fortsätter i hela kommunen
med utbildningar, nätverksträffar och spridning av goda
exempel och resultat.

* helårsbudget 2015 6 mkr, 3 månader = 1,5 mkr

Andra exempel på att upprätthålla effektivitet och klara
budget i balans är:

Resultatet efter tre månader uppgår till + 58 mkr, vilket är
bättre än budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 19 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 42 mkr.

Budgeterat resultat för 2015 uppgår till 6 mkr.

Översyn av tekniska förvaltningen för att identifiera områden för entreprenadsättning.
Utvecklingsenheten håller på att ta fram program för uppföljning av privata utförare.
Nämnden för arbete och välfärd genomför flera åtgärder
för att dämpa kostnadsutvecklingen bland annat: samordnad vuxenutbildning, arbetssättet ”Barnens bästa” (Braås,
Lammhult), samarbete med försäkringskassan ”Nollklassade”, utbyggning av Intern service, fortsatt arbete med
projektet ”Framtid Kronoberg” samt hemmaplanslösningar.
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Avstämning mot balanskravet
I kommunallagen stadgas, förutom god ekonomisk hushållning, även om balanskrav. Balanskravet innebär att
resultatet i bokslutet ska vara positivt. Realisationsvinster
får inte inräknas vid balansavstämningen.

Årets resultat
Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

2011

2012

2013

2014

201503

+61

+ 52

+68

+42

+58

0
0

0
0

-8
+21

0
0

0
0

0

0

0

0

0

+61

+52

+81

+42

+58

Ackumulerade
överskott

+592

+653

+704

+785

+827

Samlat
resultat

+653

+704

+785

+827

+885

Utfallet efter tre månader ligger på 94 %, vilket är lägre
än utfallet vid bokslutet 2014.
Ökning från
föregående år, %, exkl.
jämförelsestörande
poster
Skatteintäkt,
statsbidrag, utjämning

I utfallet för tre månader uppfylls balanskravet. För helåret
2015 prognostiseras ett underskott med 6 mkr. Kommunen
har 827 mkr att ianspråkta avseende överskott från åren
2005 – 2014.

Nettokostnad inkl.
finansnetto

201103 201203 201303

201403

201503

3

4

4

4

1

6

8

3

4

-2

Jämfört med föregående år har skatteintäkter, statsbidrag
och utjämning ökat med 1 %. Nettokostnaderna har minskat med 2 %. Minskningen beror framförallt på att kostnader för kollektivtrafiken har tagits över av Region Kronoberg.

Bokslut per nämnd
Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på
+45 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas.
Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen redovisar en större positiv avvikelse. I övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad
budget.

Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter tre månader
till 1 247 mkr, en minskning med 21mkr, eller 2 % jämfört med motsvarande period från förra året. Intäkterna
ökar med 8 mkr, eller med 3 % och beror främst på ökade
driftbidrag.

Utveckling av nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt räcker det inte att intäkterna är lika stora utan
cirka 2 procent av de löpande intäkterna bör finnas kvar för att
finansiera årets nettoinvesteringar, för att ha en buffert för
oförutsedda händelser som exempelvis negativa skatteavräkningar och konjunktursvängningar samt för att kunna finansiera de pensionsåtaganden som anställda tjänat in före 1998.
Verksamhetens nettokostnader och finansnetto bör med andra
ord inte överstiga 98 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning. Det är positivt med ett så lågt tal
som möjligt.

Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Från och
med 2015 är den kommunala skattesatsen 20,19 %. Det är
en sänkning med 47 öre jämfört med 2014. 39 öre avser
skatteväxling med Region Kronoberg avseende kollektivtrafik med mera. I jämförelse med mars 2014 ökade skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning med 14
mkr eller 1 % till 1 045 mkr.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 13 mkr efter
tre månader, vilket är något lägre än vid delårsbokslutet
201403.
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Kommunen måste ha ett positivt resultat i kombination
med en reglerad investeringsvolym för att klara av att
bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt.
Om inte detta sker lämnas en skuldsättning som måste
finansieras av framtida generationer.

Investeringar
Bokslut
Nettoinvest. Mkr

2011 2012 2013 2014 201503
330 280 293 223
19

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 39 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 19 mkr. Inom VA har 8 mkr investerats och i
biogasanläggningen 0,5 mkr. 4 mkr har investerats i gator,
vägar och parker. Inventarier, maskiner och IT har köpts
för 8 mkr. Exploateringsutgifterna uppgick till 14 mkr.
Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och
tomtförsäljning uppgick till 17 mkr.

Procent
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0

Dessutom görs investeringar i verksamhetslokaler av de
kommunala bolagen och andra aktörer.

18,5
11

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Skattefin. invest %

201503

År

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital
brukar benämnas skuldsättningsgrad och beskriver kommunens
finansiella risk eller räntekänslighet. Beräkningen görs genom
summan av kort- och långfristiga skulder samt avsättningar i
relation till totala tillgångar.

2011 2012 2013 2014 201503
148

56

74

83

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (45 %) på
grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna.
Kommunens låneskuld uppgick till 1072 miljoner kronor
per 31 mars 2015. Lånen avser Arenastaden, VAverksamheten och Växjö Energis nya kraftvärmeblock,
Sandvik 3. Upplåning har gjorts med 600 mkr under 2014
avseende finansiering av kraftvärmeblocket.

463

Finansieringsgraden är hög i delårsbokslutet till följd av en
låg investeringstakt under årets första kvartal.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Nettoinv / avskrivn %

14

Skuldsättningsgrad

(Årets resultat + avskrivningar) / (nettoinvesteringar + försäljning av
anläggningstillgångar))

Bokslut

13

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före
1998/totala tillgångar. 2011-2014 avser bokslut per 31/12

När den löpande driften har finansierats bör det återstå en
tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att
investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En
finansieringsgrad över 100 procent innebär att kommunen kan
egenfinansiera investeringarna utan att låna eller att minska
likviditeten. En hög finansieringsgrad innebär också att det
finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden.

Bokslut

12

Balanslikviditet

2011 2012 2013 2014 201503
340

269

184

155

Bokslut

63

Balanslikviditet, %

2011 2012 2013 2014 201503
111

137

165

158

131

(omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder – skuld för intjänad
semester och okompenserad övertid))

Nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna
visar att avskrivningarna översteg investeringarna.

Balanslikviditet beskriver betalningsförmågan inom det
närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden. Skulden för intjänad semester och
okompenserad övertid har exkluderats eftersom skulden
inte bedöms resultera i några större utbetalningar det närmaste året.

RISK OCH KONTROLL
En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i
ett kort och långt perspektiv inte behöver vidta drastiska
åtgärder för att möta eventuella finansiella problem.

Soliditet

Likviditet krävs för att klara av stora utbetalningar under
året exempelvis löner, hyror och större investeringar. Överlikviditet i övrigt placeras enligt de finansiella riktlinjerna.
Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms vara
mycket god. Kommunen kan betala sina kortfristiga skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar,
dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot.

Den långsiktiga betalningsförmågan mäts genom soliditeten, som
visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats
med eget kapital. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen
och förändringen av tillgångarna. En försämrad soliditet är en
varningssignal som måste beaktas.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner
uppgick till 20 % per 2015-03-31. Det ligger på samma
nivå som vid årsskiftet.
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Utlåning
Efter tre månader 2015 uppgick den totala utlåningen till
1 966 mkr varav till de kommunala bolagen 769 mkr, SEB
604 mkr och till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 571 mkr. Den kortfristiga delen av utlåningen
uppgår till 110 mkr.

GEMENSAM FINANSIERING +45 MKR
I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns
under gemensam finansiering. Den positiva prognosen
beror främst på återbetalning från AFA försäkring, återbäring från Kommuninvest samt de beräknade underskotten
för biogas och skog. Skatteintäkterna är beräknade efter
Regeringens prognos från vårpropositionen vilket ger en
negativ avvikelse. I finansnettot ingår en uppskattad reavinst på 40 mkr avseende Bixia. Förhandlingar om försäljningen pågår. Löneavtalen är beräknade till 2,8 procent. Från och med augusti höjs arbetsgivaraviften för
ungdomar. För att kompensera kommunerna 2015 får
kommunerna ett särskilt bidrag.

Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtagande
Koncernens resultat

2011
5594
180

2012 2013 2014 201503
5652 6405 6782
7555
463 145 124

Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt
risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagandet för
kommunen betydligt högre än genomsnittet i landet. Den
goda ekonomin i de kommunägda bolagen medför dock
ytterst liten risk för kommunens åtagande. Borgensåtagandet har ökat de senaste åren till följd av nyupplåning i
samband med nybyggnation. Det föreligger också en osäkerhet om de kommunala bolagen har skattemässig avdragsrätt för räntor på interna lån från kommunen vilket
har ökat den externa upplåningen.

Mkr
Skatter

3 418

-3

688

690

2

-129

-132

-3

Införandebidrag

32

32

0

Reglbidr/avgift

16

-3

-19

Strukturbidrag

9

9

0

LSS-utjämning

41

39

-2

Fastighetsavgift

140

139

-1

-125

-125

0

109

109

0

0

-1

-1

Löneavtal mm

-94

-94

0

Höjda arbetsgivaravgifter

-10

0

10

Återbäring Kommuninvest

10

30

20

0

32

32

-10

0*
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Kostn.utjämn
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att intjänade pensionsförmåner
före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Enligt beslut betalar kommunen ut hela den
avgift som får avsättas som individuell del avseende pensioner.

Pensioner

Ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur risksynpunkt
eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren.
Vid årsskiftet 2014/15 uppgick ansvarsförbindelsen för
pensioner till 1 846 mkr.

Finansnetto
Förv. fastigheter

PROGNOS FÖR HELÅR 2015

Återbetalning AFA
Budgeterat resultat för 2015 uppgår till +6 mkr. Nämnder
och styrelser har därutöver beslutat att disponera 34 mkr
av eget kapital. I resultatet ingår beräknat underskott för
biogas och skog med 10 mkr. Dessa anslag ingår inte i
tekniska nämndens budget utan ingår i gemensam finansiering. Prognosen för helåret 2015 baseras på nämndernas bedömningar efter tre månader och indikerar ett resultat på -6 mkr. Prognosen är 12 mkr sämre än budget.

+/-

3 421

Ink.utjämn

Pensioner

Budget Prognos

Anslag för beräknat underskott biogas och skog

Summa
* Underskottet redovisas hos tekniska nämnden
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SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
- 57 MKR

Sammantaget visar verksamheterna underskott med 57
mkr. Av de beslutade disponeringarna av eget kapital
prognostiseras 27 mkr att användas inom skolans och
omsorgens områden samt skogen. Ekonomiskt bistånd,
institutionsplaceringar och biogas är också orsak till underskottet bland verksamheterna. Överskottet inom gemensam finansiering beror främst på återbetalning från
AFA, återbäring från Kommuninvest och de beräknade
underskotten från biogas och skog.

Den skattefinansierade verksamheten, exklusive gemensam finansiering, beräknas ge underskott jämfört med
budget med 56,7 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande, mkr:
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Prognos
avvikelse
Nämnd för arbete & välfärd
varav ek.bistånd

Teknisk nämnd

Beslut disp
eget kapital

-25

Kultur- och fritidsnämnd

(-12,0)

(-5,3)

varav skog o natur

(-4,2)

-4,2

-15

-15

Omsorgsnämnd

-7

-14

Kommunstyrelse

1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-0,6

Överförmyndarnämnd

-0,9

Övriga nämnder

Summa skattefinansierat

Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett eget kapital
på 2,6 mkr som kan medverka till att finansiera mindre
budgetavvikelser av engångskaraktär.

-0,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Prognosen är enligt budget för den ordinarie verksamheten.

0

-56,7

Teknisk nämnd VA

0

Teknisk nämnd Avfall

0

Summa totalt

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning arbetar
målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara
intentionerna om ett balanserat resultat för 2015 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.

-9,5

varav biogas

Utbildningsnämnd

på grund av besparingskravet och i dagsläget beräknas ett
underskott för helårsprognosen. För övriga kontor och
enheter inom förvaltningen beräknas budget kunna hållas.

-56,7

-33,8

Under första kvartalet har en stor del av verksamhetsintäkter från årsavgifter inkommit, därför är nettoutfallet lågt.
Kostnaderna följer dock upprättad budget.
-33,8

En ny timtaxa för miljöbalkstillsynen började gälla första
januari. Detta innebär goda förutsättningar för att minska
resursbristen inom miljöbalkens tillsynsområde.

Byggnadsnämnd
Prognosen visar ett nollresultat.

Nämnden beslutade under 2014 att föra vidare 0,3 mkr av
det egna kapitalet till 2015 för två projekt, Förebyggande
bostadstillsyn samt VA-plan. Man har vid februarisammanträdet beslutat om ett avfallsprojekt som ska finansieras av eget kapital, 0,3 mkr. Totalt beräknas 0,6 mkr av
det egna kapitalet att användas under 2015.

Vid delårsbokslutet föregående år var intäkterna 1,4 mkr
över budget. I år ligger de 0,6 mkr under budget. Orsaken
till avvikelsen beror bland annat på förra årets ovanligt
stora antal bygglov för nybyggnation och att intäkterna på
KLM var ovanligt höga. Detta får även sättas i relation till
att årets intäktsbudget ökats upp.

Kommunfullmäktige och Kommunens revisorer prognostiserar att hålla sig inom anvisad budgetram.

1
2
3

Kommunstyrelse
Prognosen är beräknad till +1,3 mkr sammantaget för
kommunstyrelsens verksamheter.

Förebyggande bostadstillsyn
VA-plan
Avfallsprojekt
SUMMA

Beslut
(mkr)
0,2
0,1
0,3
0,6

Nämnd för arbete & välfärd
Totalt räknar nämnden med ett underskott på helår med 25
mkr.

För politisk verksamhet beräknas ett mindre underskott
för helårsprognosen beroende på bland annat hyreskostnader samt inköpskostnader via serviceportalen till nya politiker. Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett överskott på +1,6 mkr vilket beror på överskott för anslaget
inom Växjö Teater. För särskild kollektivtrafik beräknas
en nollprognos.

En minskning av budgetramen för ekonomiskt bistånd
innebär en underbudgetering för 2015. Nivån på utbetalningarna ligger dock 1,0 mkr lägre än motsvarande period
föregående år, vilket visar att den positiva trenden är bibehållen. Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd
uppgår till 1081 i mars, att jämföra med 1 165 i mars
föregående år. Trots den positiva utvecklingen av biståndet som skett bedöms prognosen landa på -12 mkr för år
2015.

Kommunledningsförvaltningen sammantaget bedöms
kunna hålla budget och beräknar en nollprognos. Några
avvikelser finns inom förvaltningen, bland annat inom
anslaget för klimatåtgärder där ett överskott beräknas för
investeringar upp till 6 mkr som ännu inte är verkställda.
Kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. Helårsprognosen för måltidsenheten är osäker

Underskottet för externa institutionsplaceringar uppgår till
drygt 4,0 mkr för perioden och en ökning av antalet vårddygn kan konstateras. I jämförelse med första kvartalet
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föregående år noteras att antalet vårddygn avseende institutionsplaceringar har ökat med 750 (13 %).

ligare insatser som behövs för att kunna erbjuda alternativ
till institutionsplacering.

Prognosen för institutionsplaceringar är svårbedömd bland
annat beroende på antalet personer som bedöms bli aktuella för placering under året samt hur mycket av kostnaderna som kan återsökas från migrationsverket. Om nuvarande kostnadsnivå består och hänsyn tas till budgetökning till följd av entreprenadlöneökningar bedöms prognosen till -13 mkr för externa institutionsplaceringar.

Även Barnens Bästa, utbyggnad av Intern service, Framtid
Kronoberg och samordnad vuxenutbildning bidrar till att
kostnadsutvecklingen dämpas.

Omsorgsnämnd
Nämnden har beslutat att disponera eget kapital med 14
mkr till bland annat diverse utbildningar, ledarskaps- och
teknikutveckling. Nämnden beräknar dock att endast 7
mkr kommer att disponeras under 2015.

Verksamhet
Mkr
Politisk vht
Arbetsmarknad och integration
Ekonomiskt bistånd och sysselsättning
Barn och ungdomsvård
Missbruksvård
Vuxnas lärande
Adm och utveckling
Förvaltningskontor
Ers för nyanlända och asylsökande

Prognos budgetavvikelse 2015
0
0
-12,0

I omsorgsnämnden övergripande återfinns en budget för
volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera
på något av områdena. I dagsläget görs bedömningen att
omsorgsnämnden kommer att behöva ta hela denna budget i bruk. I prognosen har fördelats ut cirka 5 mkr i ökade
förvaltningsbidrag till enheterna. Området omsorg funktionsnedsättning kommunal regi visar ett underskott på 1,5
mkr men detta vägs upp av ett överskott om 1,5 mkr inom
centralförvaltningen. Överskottet är relaterat till vakanta
tjänster. Rekryteringar är igångsatta och befinner sig i
olika stadier.

-7,0
-6,0
0
0
0
0
-25,0

Resursenhet visar i prognosen på en ekonomi i balans. För
att nå dit behövs en del åtgärder inom sjuksköterskeorganisationen kopplat till bemanning. Det är generellt svårt
att rekrytera sjuksköterskor och under våren har man tillåtit sig en viss överbemanning för att möta kända avgångar
samt för att täcka semesterperioden. Över tiden bör detta
jämna ut sig men hållas under uppsikt.

Åtgärder för att nå budget 2015
Kommunfullmäktiges övergripande mål att kommunens
nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram kommer inte att uppnås under året. Utöver årets
beräknade underskott ska enligt gällande övergripande
riktlinjer för ekonomistyrning, i de fall nämnden/styrelsen
uppvisar ett negativt eget kapital i bokslutet, detta täckas
med motsvarande överskott de närmast följande tre åren.
Om inte kommunfullmäktige beslutar annat uppgår det
negativa egna kapitalet från tidigare års bokslut till 29,5
mkr. Det ackumulerade underskottet är helt att hänföra till
lagstadgad verksamhet. Nämnden för arbete och välfärd
bedömer det inte som möjligt att, inom en sektor som
redan idag har svårt att uppfylla lagkraven, arbeta in 54,5
mkr under en treårsperiod.

Äldreomsorg visar i prognosen på en stabil verksamhet
utan några volymförändringar och med en ekonomi i balans. För att nå detta krävs några justeringar i bemanning
gällande i första hand hemtjänst. Inom särskilt boende
finns det några enheter som visar på ett underskott men de
vägs upp av några enheter som visar överskott. Det särskilda boende som under flera år visat ganska stora underskott ser nu ut att kunna nå en ekonomi i balans under
2015. Förvaltningen har arbetat med att stötta denna verksamhet med kunskaper och verktyg men inte ändrat resursfördelningen vilket nu ger resultat.

Arbete och välfärds strategi är att minska kostnadsutvecklingen genom långsiktiga beslut och insatser.

Äldreomsorg entreprenad visar stabila volymer och en
ekonomi i balans.

Arbetet med interna processer och flöden fortsätter att
förfinas och vad gäller det ekonomiska biståndet resulterar
detta i att många ungdomar snabbare kommer i självförsörjning. Vidare fortsätter arbetet med Nollklassade och
detta förklarar en del av minskningen av det ekonomiska
biståndet. Genom att ett antal personer får sin försörjning i
form av sjukersättning från rätt huvudman, avslutas det
ekonomiska biståndet.

Omsorg funktionsnedsättning visar på en svag minskning
i volymer i resursfördelning. Prognosen visar på ett underskott om 1,5 mkr. Underskottet är kopplat till särskilt
boende och om man inte vidtar åtgärder kan detta underskott bli betydande. Förra året ökades budgeten för området och nu måste åtgärder vidtas inom bemanning för att
nå en ekonomi i balans för resten av året.

Fortsatt arbete pågår med att se över varje extern placering kontinuerligt för att bedöma om alternativ till placering finns, exempelvis familjehem eller öppenvårdsinsats.
Verksamhetens nuvarande öppenvårdsinsatser används
maximalt och arbete pågår med att identifiera vilka ytter-

Omsorg funktionsnedsättning har sedan 2013 visat en
nedåtgående trend i hur enskilda enheter når en ekonomi i
balans. Trots det har området som helhet nått balans. Re-
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sursfördelning kommer att ses över och finjusteras. Enheterna är så små att även en mycket liten förändring skapar
en relativt stor obalans.

Investeringar
Från och med 2014 beslutar nämnden om projektens totalutgift. Projektportföljen består av projekt initierade under
perioden 2014-2016. Det ekonomiska utfallet ska ses i
förhållande till budgeterad totalutgift.

Omsorg funktionsnedsättning entreprenad har fått två nya
omsorgstagare, på externa placeringar, som har svåra
självskadebeteende och i dagsläget behöver mycket resurser. Detta gör att förvaltningsbidraget har ökat och volympengar har använts. Det finns dock förväntningar på
att med rätt vård och omsorg kunna ställa om insatserna
till något mindre resurskrävande under andra halvåret.

Mkr
Skattefinansierat
Biogas
Teknisk produktion

Teknisk nämnd

Totalutgift
2014-2016
205,1
165,0
8,8

Utfall
201503
60,9
144,5
4,1

Utbildningsnämnd

Prognosen indikerar ett underskott på 9,5 mkr vilket hänför sig till biogas samt skog och natur.

Nämnden disponerar eget kapital för att möta kostnader
som har koppling till specialdestinerade statsbidrag. Om
hänsyn tas till förbrukning av eget kapital är helårsprognosen ett underskott motsvarande 15,0 mkr. Minskningen av det egna kapitalet är i enlighet med vad som planerats.

En översyn av tekniska förvaltningens verksamheter görs i
syfte att utreda vilka verksamheter som kan vara lämpliga
för konkurrensutsättningen. Slutsatserna är ännu inte
kända. Utredningen beräknas vara klar under sommaren
2015.

Den ekonomiska uppföljningen på områdesnivå visar att
fem områden och intraprenaden har budget i balans i förhållande till helårsprognosen. Prognosen för området
Centrum är ett underskott.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 4 mkr. En väsentlig orsak till det
positiva resultatet är den milda vintern och frånvaron av
stora snömängder. Personalkostnaderna har inte heller
uppnått budgeterad nivå på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd har ökat
under de senaste åren. Skolledarna beskriver i sina delårsrapporter dessa kostnader som förklaring till befarat underskott. IT-kostnaderna är ett annat område som lyfts
fram. Utvecklingen har medfört större efterfrågan av utbildningsdatorer och läsplattor.

Verksamheterna för teknisk produktion samt skogsvård
och natur löper enligt plan och redovisar per den 31 mars
2015 inga förändringar i prognosticerat utfall på helårsbasis. Skog och natur beräknas ge ett underskott på 4,2 mkr,
som täcks av tidigare års ackumulerade överskott och
minskar det egna kapitalet, som vid årsskiftet uppgick till
15,2 mkr.

Ökningen av nyanlända barn och elever är en stor utmaning att klara av, både när det gäller planering av verksamheterna, ekonomiskt och det pedagogiska arbetet. I ett
område som är mångkulturellt och där flertalet nyanlända
bor behövs det mer resurser än i andra områden och ett
annat sätt att tänka kring organisation. För att kunna möta
varje enskilt barn behöver barnen delas i mindre grupper
för att kunna möta dem där de är och utefter deras behov.

Beslutad helårsbudget för biogasen innebär ett underskott
med 5,3 mkr. Det egna kapitalet uppgick till -11,1 mkr
den 31 december 2014.
Biogasen redovisar för perioden ett överskott på 0,4 mkr
beroende på främst högre intäkter för försåld gas än budgeterat. Kapitalkostnaderna är härutöver redovisade till en
lägre nivå än budgeterat.

Små förskolor och de små landsbygdsskolorna har svårigheter att klara sina uppdrag organisatoriskt, ekonomiskt
och pedagogiskt.
Nämnden ska utarbeta enhetliga övergripande ekonomistyrningsprinciper inför 2016. Detta i syfte att utveckla
befintliga resursfördelningssystem och reglering av
nämndens över- respektive underskott. Uppföljning av
nuvarande resursfördelningssystem genomfördes under
hösten 2014. Erfarenheter inhämtas från andra kommuner
och seminarium för att skapa en grund för uppdragsbeskrivning.

Under 2015 kommer anläggningarna att vara färdigställda
och projektet övergår successivt från utveckling till ren
drift. Genom att projektet gradvis förändras till driftsverksamhet kommer verksamheten att ställas inför nya utmaningar inom såväl ekonomi, organisatorisk struktur och
utveckling. Liksom andra tekniska anläggningar uppstår
efter hand behov av åter- och nyinvesteringar i syfte att
bibehålla och utveckla anläggningarnas höga prestanda.

Nämnden arbetar för ökad konkurrensutsättning. Under
våren behandlar nämnden ärenden om att förlänga och
fortsätta konkurrensutsättningen av städverksamheten
inom förvaltningen. Fristående verksamhet ska erbjudas
möjlighet att bedriva förskola i Försvarsgårdens lokaler.

Mängden matavfall är väsentlig för verksamhetens driftresultat och insatser vidtas för att utveckla samarbeten med
andra kommuner och aktörer inom området.
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Eget kapital får inte användas för att uppnå detta, det ska
vara balans mellan kostnader och intäkter.

Genom att anpassa utbildningsförvaltningens organisation
efter kommunfullmäktiges effektiviseringskrav skapas
möjlighet att nå en budget i balans. Ett omfattande omställningsarbete till en ny förvaltning och en ny ledningsorganisation har genomförts. Förändringar genomförs
även under våren för att uppnå effektiviseringskravet.

VA-verksamheten
Verksamheten för vatten- och avloppshantering redovisar
för perioden ett överskott på 1,6 mkr. Ett flertal mindre
positiva budgetavvikelser föranledda av såväl kostnadsbesparing som säsongsavvikelser ackumulerar till ett positivt
resultat. Prognosen är ett nollresultat.

Överförmyndarnämnd
Årets resultat bedöms bli ett underskott på 0,9 mkr. Förra
årets underskott låg på 1,4 mkr. Nämnden fattade i februari beslut om att ändra inkomstgränsen. En uträkning har
gjorts som visar att beslutet beräknas spara 0,5 mkr. Ramen utökades 2015 med 0,1 mkr, vilket kan motsvara
verksamhetens årliga tillväxt.

Avfallshantering
Renhållningen redovisar för perioden ett mindre underskott på 0,2 mkr och följer i princip gällande budget.

Investeringar
Mkr

Arbetet med granskningarna och arvodesutbetalningarna
är inte jämnt fördelade under året, vilket försvårar nämndens ekonomiska uppföljning. Istället görs jämförelser
med föregående års utfall. Bedömning av årets resultat
görs efter hur förhållanden tros skilja sig från föregående
år.

Vatten och avlopp
Avfallshantering

Verksamheten ökar; under 2013 fanns 663 årsräkningar
att granska, under 2014 683 stycken och under 2015 ca
700 stycken.
Sedan årsskiftet har 63 nya ställföreträdarskap (godman-,
förvaltar-, förordnade förmynderskap) anordnats och 47
ställföreträdarskap har avslutats.
Åtgärder för att nå budget 2015
Den i huvudsak största utgiftsposten är arvode till gode
män och förvaltare. För att minska budgetöverskridandet
beslutade nämnden i februari att sänka inkomstgränsen till
den nivå som föräldrabalken anger, för när huvudmannen
betalar, vilket beräknas spara 0,5 mkr. Nämndens beslut är
överklagat och kan komma att påverka årets resultat. För
att ytterligare komma tillrätta med nämndens prognostiserade budgetöverskridande skulle nämnden kunna sänka
arvodena. Det riskerar dock att försvåra rekryteringen av
ställföreträdare. För att minska arvodesutbetalningar kan
nämnden arbeta med att vara restriktiva med att tillstyrka
samtliga delar i ett ställföreträdarskap. Detta är ett långsiktigt arbete för att komma tillrätta med budgetunderskottet men är något som nämnden har påbörjat.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
+/- 0 MKR
Kommunfullmäktige uttalade i budget 2015 att taxor för
VA och renhållning ska vara frysta under 2015 0ch 2016.
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Totalutgift
2014-2016
299,4
29,0

Utfall
201503
130,8
11,7

NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201503) har ej tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201503 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner
och okompenserad övertid. När de anställda tar ut semester under sommaren innebär det lägre kostnader för
löner, vilket gör att kolumnen för Bud - Bok Avvikelse är för negativ. I kolumn Bud - Bok avv. exkl.. sem.
har förändringen av intjänad/uttagen semester m.m. helt tagits bort.
Mkr

Eget
kapital

Budget
201503

Bokslut
201503

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Färdtjänst
Arenastaden
Stadsförnyelse, klimatåtg.
Samlingslokaler
Kommunens revisorer
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för arbete & välfärd
Ekonomiskt bistånd

0,8
17,0
7,4
-3,1
11,4
1,4
0,9
38,4
79,1
-13,6
-15,9

2,4
74,4
4,6
6,9
1,1
0,7
0,6
414,4
329,8
83,1
16,3

3,6
73,3
5,0
6,9
0,7
0,7
0,5
438,9
331,2
91,1
19,1

-1,2
1,1
-0,4
0,0
0,4
0,0
0,1
-24,5
-1,4
-8,0
-2,8

-1,2
11,7
-0,4
0,0
0,4
0,0
0,1
11,1
17,0
-2,2
-2,8

0,0
0,8
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
-15,0
-7,0
-13,0
-12,0

TN teknisk förvaltning
TN skogsvård och natur
TN parkeringsköp
TN teknisk produktion
TN biogas
TN avfallshantering
TN VA-verksamhet

3,8
15,2
1,3
10,0
-11,1
24,0
22,9

32,2
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28,0
1,1
0,0
0,0
-0,4
0,2
-1,6

4,2
-1,2
0,0
0,0
0,4
-0,2
1,6

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

0,0
-4,2
0,0
0,0
-5,3
0,0
0,0

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

3,6
43,7
2,4
0,0
0,9
13,8

3,9
42,7
-0,1
0,1
1,1
14,2

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

0,2
2,2
2,8
-0,1
-0,2
-0,4

0,0
0,0
-0,6
0,0
-0,9
0,0

0,0
0,0

0,0
-1 032,3

0,3
-1 043,6

-0,3
11,3

-0,3
11,3

-1,0
46,0

SUMMA

201,9

-1,5

16,9

-18,4

56,3

-11,7

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

155,0
46,9

-1,5
0,0

18,3
-1,4

-19,8
1,4

54,0
2,3

-11,7
0,0

Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Rtj
Fastigheter förvaltade av
Vöfab
Gemensam finansiering
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Bud - Bok
Bud - Bok
Avvikelse Avv.exkl sem

Prognos
budgetavv.

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (78,8 %)
Prognosen för 2015 visar på ett negativt resultat, -2,0 mkr
vilket är i nivå med budget. I budget 2015 har direktionen
beslutat att avsätta 2 mkr av eget kapital för strategiska
satsningar.

PROGNOS
KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen består av kommunen, de kommunala
bolagen och ett kommunalförbund. Koncernrapporten ska
spegla kommunkoncernens relationer till omvärlden, därför
elimineras alla interna mellanhavanden.

VÄXJÖ TEATERAKTIEBOLAG (100 %)
Prognosen för 2015 visar ett nollresultat vilket är i nivå
med budget. Bolagets verksamhet är vilande.

PROGNOS FÖR HELÅR 2015

AB REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG
(22 %)
Prognosen för 2015 visar ett underskott om -0,4 mkr vilket är i nivå med budget.

I tabellen nedan redovisas bokslut 2014 och prognos 2015
före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt.
Beloppen avser kommunens ägarandel i bolagen och i
Värends Räddningstjänstförbund. Notera att de verkliga
årsresultaten kan avvika från prognoserna, som redovisas i
tabellen nedan, då bokslutsdispositioner och skatt kan hanteras på olika vis.

Mkr
Växjö kommun
VKAB
Smaland Airport AB
Värends Räddn.tj.förb.
Övriga *
Totalt

Prognos

Bokslut

helår 2015
-23
109
1
-2
0

helår 2014
25
136
-3
-2
0

85

157

KULTURPARKEN SMÅLAND AB (41 %)
Prognosen för 2015 visar ett underskott på drygt -0,8 mkr
varav kommunens del uppgår till 0,3 mkr.

* Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
Kulturparken Småland AB.

Före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt
uppgick resultatet för kommunkoncernen 2014 till + 157
mkr. Prognosen 2015 för kommunkoncernen uppgår till
+ 85 mkr.
KOMMUNEN
Kommunens prognos för 2014 uppgår till -23 mkr. Resultatet har minskats med 17 miljoner kronor avseende utdelning
inom koncernen.
VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB, VKAB (100 %)
Prognosen för 2015 visar ett resultat om 109 mkr vilket är
en försämring jämfört med budget om 20 mkr.
Budgetavvikelsen är framförallt hänförlig till prognosisterat
resultat i VEAB. Avvikelsen beror främst på försening av
Sandvik 3 och ett mycket varmare första kvartal än de genomsnittsvärden som används i budgeten. Lägre produktion
av fjärrvärme medför lägre elproduktion. Elpriserna är låga
och förseningen av Sandvik 3 medför att elcertifikaten blir
förskjutna tre månader framåt i tiden.
SMALAND AIRPORT AB (42 %)
Prognosen för 2015 visar ett resultat om 1,8 miljoner
kronor vilket är i nivå med budget. I resultatet ingår driftbidrag om 10 mkr som bolaget erhåller från sina ägare.
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Inom några delar av målet bedöms Växjö kommun som
konkurrenskraftig i sin marknadsföring, men för att nå
målet krävs ytterligare insatser i form av samverkan inom
organisationen och mellan aktörer.

VÄXJÖ KOMMUN SOM
ARBETSGIVARE

Växjö kommun ska ha en samlad personalpolitik som
med mångfaldsperspektiv främjar delaktighet och
hälsa
För att marknadsföra Växjö kommunkoncern som konkurrenskraftig arbetsgivare i regionen och ge en tydlig inriktning för personalpolitiken har en revidering av personalpolicyn genomförts och antagits i kommunfullmäktige, 201503-17. Ett implementeringsförfarande håller på att arbetas
fram för hela kommunkoncernen. Flera års arbete med
upphandling av nytt HR-system blev slutfört under februari
månad. Upphandlingen vanns av Aditro. Ett och samma
kvalitativa HR-system kan nu erbjudas för hela koncernen.
Under 2015 kommer personalkontoret att ha en fortsatt
samordnande roll även för länets övriga kommuner och
bolag inför successivt införande med start 2016. Grupper
för samverkan inom gemensamma personalområden finns
för kompetensförsörjning, lönebildning, rehabilitering och
arbetsmiljö, där gemensamma planer för hela kommunen
arbetats fram. En utbildning för nya politiker har gjorts
under det första kvartalet för att bland annat skapa kunskap
om arbetsgivarrollen.

Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare i regionen med en kvalitetssäkrad rekrytering, utvecklade karriärvägar och god ledarförsörjning.
Växjö kommun ska ha en samlad personalpolitik som med
mångfaldsperspektiv främjar delaktighet och hälsa.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtid sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
Växjö kommun ska ha en position som topp 20 vad
gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland
landets kommuner.
Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME).

Insatser har gjorts både kommunövergripande och bolagsoch förvaltningsspecifikt för att nå måluppfyllelse inom de
två övergripande målen.

Andelen män inom vården ska öka.
Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska
öka.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska och
Växjö ska ha en position som topp 20 vad gäller låg
sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland landets
kommuner.
För att främja hälsan hos Växjö kommuns anställda pågår
exempelvis projekt/aktiviteter som ”Gör en hälsoplan” och
”Olympisk utmaning”. Årets arbetsplats är ett annat exempel på hur fokus läggs på goda förebilder där en god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och sänkt sjukfrånvaro.
Årets arbetsplats 2014, förskolan Kometen, har arbetat
framgångsrikt med att minska stress och sjukfrånvaro bland
annat genom utvecklad delaktighet i verksamhetsplanering
och inrättande av pooltjänster. Kommunhälsans arbetsinsatser är fortsatt viktiga och tar sin utgångspunkt i arbetslinjen och hållbar produktivitet. Att arbeta med ledarskapsfrågor och arbetsmiljö gynnar medarbetarens inflytande och
stärker individens hälsa. Kommunhälsan har under våren
fortsatt arbetet med utbildningar för att motverka stress och
genomför projekt tillsammans med förvaltningarna i linje
med detta.

Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö kommun
ska minska.
Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft
Växjö kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv och
konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är flera insatser och en
samsyn i verksamheterna som verkar för det övergripande
målet. Under första kvartalet har bland annat nedanstående
åtgärder gjorts för att uppnå en kvalitetssäkrad rekrytering,
utvecklade karriärvägar och god ledarförsörjning samt
skapande av en samlad personalpolitik som med mångfaldsperspektiv främjar delaktighet och hälsa. Växjö kommun fortsätter sitt engagemang i regionala och lokala styrgruppen för VO-college och arbetar med att ta emot studentmedarbetare, prao och praktik. Kommunen deltar aktivt
i arbetsmarkandmässor och samverkar nu i högre grad
mellan kontor och förvaltningar för att nå målet. Att kunna
erbjuda ett gott ledarskap är också en konkurrensfördel.
Ledarskapet ska stärkas genom en fortsatt samordning av
ledarskapsutbildningar. Två fasta dagar för chefsutbildning
har fastslagits för 2015, ett tillfälle i juni och ett i november. Växjö kommun deltar i utvecklingen av ledarrollen i
regionen i det samarbete kring ledarfrågor som samordnas
av länsstyrelsen.

En uppföljning av användandet av det nya gemensamma
friskvårdsbidraget har nyligen gemomförts och den visade
att drygt 40 procent av de tillsvidareanställda utnyttjat möjligheten.
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från och med mars kursen Ny som chef, en utbildning som
ger kunskap om Växjö kommuns verksamhet. Målet bedöms som nåbart.

Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME).
För att Växjö ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang har en årlig kommunövergripande handlingsplan
utifrån resultat av medarbetarundersökningen kopplad till
ordinarie verksamhetsplan och budgetarbete upprättats. Den
omfattar bland annat insatser för att analysera orsaker till
och minska upplevd stress hos medarbetarna. Målet bedöms
som möjligt att nå. Ämnen som tas upp i handlingsplanen
är verktyg för bra arbetsplatsträffar, måluppföljning, fortsatt
utveckling av det goda ledarskapet och återhämtning och
stress.

Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö kommun
ska minska.
Som ett led i arbetet med att minska osakliga löneskillnader
mellan män och kvinnor arbetsvärderas nya befattningstyper löpande. En löneutbildning har under våren getts till
Växjö kommuns alla chefer, där kopplingen mellan verksamhetsstyrning och lön tydliggjordes. Under 2014 och
2015 har stora prioriteringar gjorts på kvinnodominerade
yrkesgrupper. Samtliga anställda, inklusive medlemmar i
Kommunals avtalsområde, har under första kvartalet 2015
haft lönesamtal och pratat ny lön i kronor.

Andelen män inom vården ska öka
Frågan om ökad andel män inom vården diskuteras flitigt i
såväl den lokal som regionala styrgruppen för Vård- och
omsorgscollege. Det handlar i stor utsträckning om att
förbättra marknadsföring och skapa karriärvägar för undersköterskor. Frågan drivs i nära samarbete med privata
och offentliga utbildare och arbetsgivare.

Mål och resultatuppföljning
Antalet tillsvidareanställda i Växjö kommun uppgår till 6 005, vilket innebär en ökning med 77
personer jämfört med bokslut 2014. Antalet anställda är fördelat på 4 795 kvinnor och 1 210 män.
Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider
blir 5 779 anställda. Eftersom utbildningsförvaltningen är en ny förvaltning sedan första januari
2015, finns inga jämförande siffror från bokslutet
för 2014. Utbildningsförvaltningen är med sina 2
474 tillsvidareanställda den största förvaltningen i
kommunen. En ny måltidsorganisation startade vid
årsskiftet och ingår nu i kommunledningsförvaltningen.

Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare
ska öka.
Sedan den första januari har Växjö kommun ett rekryteringscenter som ska säkerställa en kvalitativ rekrytering av
chefer och specialister, där ökad rörlighet, mångfald och
likartad introduktion eftersträvas. Rekryteringscenter, lokalmässigt placerade vid VKAB, har startat upp sin verksamhet och inlett året med 20 chefsrekryteringar. Målet
bedöms som möjligt att nå.
För att erbjuda möjligheter till utveckling och säkerställa
framtida rekrytering av chefer ges det förberedande ledarprogrammet. Programmet är ett samarbete mellan kommunerna i regionen och omfattar 31 platser. För nya chefer ges
Antal anställda

Tillsvidareanställd

Omräknad heltid

Kön 1503

Kön 2014

Nämnd, styrelse

1503

Jmf
2014

1503

Jmf
2014

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Omsorgsnämnd

2 241

2 320

2 193

2 271

1 986

255

2 059

261

Skol- och barnomsorgsnämnd

-

2 212

-

2 076

-

-

1 876

336

Gymnasienämnd

-

407

-

383

-

-

245

162

2 474

-

2 341

-

1 987

487

-

-

Teknisk nämnd

237

235

236

234

60

176

60

175

Kommunstyrelse

482

210

454

206

368

114

121

89

Kultur- och fritidsnämnd

96

94

92

90

61

35

62

32

Nämnd för arbete & välfärd

409

390

398

379

293

116

283

107

Byggnadsnämnd

42

38

41

37

24

18

23

15

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

24

22

24

22

16

8

15

7

6 005

5 928

5 779

5 698

4 795

1 209

4 744

1 184

VKAB

432

432

423

422,75

131

301

130

302

Värends Räddningstjänst

60

60

60

60

5

55

5

55

Utbildningsnämnd

Totalt Växjö kommun
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sjukdagar har ökat med 5 832 dagar. Den långa sjukfrånvaron, d.v.s. över 60 dagar, har ökat med 4 235 dagar
medan den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar har ökat med
1 665 dagar. Kvinnorna har en frisknärvaro på 35,6 procent och männen på 48,5 procent. Kvinnornas andel har
försämrats med 0,7 procentenheter jämfört med 2014 och
männens har försämrats med 1,4 procentenheter. Den
totala frisknärvaron har minskat med 0,8 procentenheter
till 38,2 procent.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
Växjö kommun ska ha en position som topp 20 vad
gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, bland
landets kommuner.
Totalt för Växjö kommun har antalet sjukdagar/snittanställd ökat med 0,9 dagar från 17,4 till 18,3
under de första tre månaderna 2015. För kvinnor har antalet sjukdagar ökat med 0,8 till 19,6 dagar. Även männens
sjukdagar har ökat med 1 till 13,0 dagar. Totala antalet
Sjukdagar/snittanställd

2011

2012

2013

2014

1503

Kvinnor
1503

Män
1503

Omsorgsnämnd

17,7

19,8

21,1

22,1

23,0

24,5

10,5

Skol- och barnomsorgsnämnd

13,9

15,4

16,4

14,6

-

-

-

Gymnasienämnd

10,9

14,2

13,8

12,7

-

-

-

-

-

-

-

15,4

16,1

12,9

Teknisk nämnd

18,2

14,5

14,5

14,5

14,2

15,0

13,9

Kommunstyrelse

12,1

12,5

12,1

9,4

15,5

17,3

9,9

Kultur- och fritidsnämnd

7,4

8,2

6,7

15,3

16,8

14,4

21,5

Nämnd för Arbete och välfärd

15,3

16,3

16,3

17,2

16,7

15,9

18,8

Byggnadsnämnd

12,3

7,5

13,3

20,1

18,6

22,8

12,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

4,1

6,4

5,2

5,3

5,1

4,5

6,3

Totalt Växjö kommun

15,2

16,7

17,6

17,4

18,3

19,6

13,0

VKAB

7,4

8,4

10,0

11,3

11,0

16,0

9,4

Värends Räddningstjänstförbund

6,5

7,5

7,9

5,7

8,1

3,1

8,5

Utbildningsnämnd

Andel ej sjukfrånvarande, %

2011

2012

2013

2014

201503

Omsorgsnämnd

36

35,5

33,2

33,7

34,1

Skol- och barnomsorgsnämnd

42

40,9

39,4

43,0

-

Gymnasienämnd

49

46,7

49,5

50,8

-

-

-

-

-

42,1

Teknisk nämnd

46

49,1

40,8

43,4

41,5

Kommunstyrelse

48

42,5

38,2

40,9

38,9

Kultur- och fritidsnämnd

43

40,2

28,9

38,8

35,6

Nämnd för Arbete och välfärd

34

38,0

36,0

39,1

38,7

Byggnadsnämnd

33

44,7

31,8

40,9

45,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

26

27,3

27,3

43,5

38,5

Totalt kommunen

40

39,3

37,0

39,1

38,2

VKAB

-

48,5

49,7

52,55

47,0

Värends Räddningstjänstförbund

-

41,7

43,6

42,6

38,7

Utbildningsnämnd
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Antal frånvarodagar

Dagar 201503
(rullande tolvmånader)

Dagar 2014

Differens antal
dagar

-14 dagar

27 111

25 446

1 665

-59 dagar

14 465

14 534

- 69

66 919

62 684

4 235

108 495

102 663

5 532

60- dagar
Totalt

Utbildningsinsatser anpassade efter behov i organisationen och individen bör fortsätta, detta tillsammans med
insatser för att stärka resultatet gällande ledarskap, där en
hjälp är tydlighet kring mål och samverkansformer och
möjlighet till utbildning och mötesplatser.

Nedanstående verksamhetsmål följs upp i årsredovisningen då de undersökningar och analyser som krävs
för detta inte finns att tillgå förrän i slutet av året.
• Växjö kommun ska uppvisa ett hållbart medarbetarengagemang (HME)
• Andelen män inom vården ska öka
• Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka
• Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö
kommun ska minska

I uppföljningen av arbetsgivarpolitiken används SKL:s
modell som handlar om att skapa ett underlag för styrning
av arbetsgivarpolitiken genom att stärka medarbetarengagemanget inom områdena motivation, ledarskap och styrning.

Analys och bedömning/slutsats och rekommendation
Den ökande sjukfrånvaron beror förmodligen på ett stort
antal fall av infektionssjukdomar under årets tre första
månader. Oroväckande är den fortsatt höga sjukfrånvaron
avseende långtids- och korttidssjuka inom framförallt
omsorgsförvaltningen. Nya offensiva insatser måste till
för att bromsa utvecklingen. Det krävs också mer djupgående analyser och jämförelser på enhets-/arbetsplatsnivå
för att få fram skillnader mellan likartade verksamheter
och även goda exempel.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL
I delårsbokslutet efter tre månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2015. En mer detaljerad
måluppföljning kommer att göras i delårsbokslutet efter åtta
månader samt i bokslutet.

Områden som bör fortsätta att prioriteras är hälsa och det
goda ledarskapet, dessa två faktorer är kopplade till att
vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att bevaka
sjukfrånvaron och då inte minst följa upp korttidsfrånvaron. Trots en generell ökning av sjukfrånvaron i landet har
Växjö kommun bibehållit relativt låga sjukfrånvarotal,
detta beroende på fortsatt struktur inom rehabiliteringsarbetet samt olika hälso- och friskvårdsaktiviteter för personalen. Årets första månader visar dock på en ett stigande
sjukfrånvarotal.

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

Rekryteringsbehovet i organisationen är fortsatt stort och
samverkansmöjligheter mellan aktörer inom det offentliga
området bör utökas, detta för att möta behovet av utbildning och kompetensförsörjning i organisationen. Vårdoch omsorgscollege måste fortsätta utveckla samverkan
mellan offentliga och privata arbetsgivare och utbildare
för bättre marknadsföring av vårdyrken. Kommunen
måste också hitta sätt att kunna vidareutbilda lämpliga
medarbetare som saknar formell utbildning till undersköterska eller barnskötare.

Det går att se en klart ökad aktivitet i näringslivet där det
just nu är mycket expansionsärenden och förfrågningar
kring mark och lokaler. Sysselsättningen har sammantaget
ökat de senaste månaderna och väntas även fortsätta öka
under kommande tremånadersperiod.
Industriföretagen rapporterar om ökad orderingång, från
såväl hemma- som exportmarknaden. Företagen inom
bygg- och anläggningsverksamhet redovisar att orderstockarna ökat de senaste månaderna. Samtliga sektorer
inom handeln rapporterar en positiv utveckling av försälj-
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ningsvolymerna. Bedömningen av försäljningssituationen
är sammantaget mer positiv än tidigare.

och företag samverkar för att öka attraktionskraften och
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Nämnda
program ingår i GoTech som i hög grad samarbetar med
Teknikcollege Kronoberg. Vård- och omsorgsprogrammet
ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg som är ett
samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare
som ska öka intresset för utbildningar och yrken inom
vård och omsorg.

Starkast utveckling syns inom IT-sektorn. Med Växjö som
centrum för utvecklingen är länets andel anställda inom
näringslivet verksamma i IT-relaterade tjänsteföretag näst
högst i landet. Även antalet logistiketableringar ökar och
där problemet nu är alltför liten tillgång på lediga ytor,
vilket gör att kommunen tvingats tacka nej till större etableringsförfrågningar. Kontakt har inletts med fastighetsägare för att bygga nya logistikytor.

Alla gymnasieskolorna fortsätter med satsningen på att
eleverna ska driva UF-företag inom ramen för kursen
entreprenörskap. På varje gymnasieskola finns det lärare
vars tjänster till viss del består av att fungera som UFkoordinatorer.

Nätverket Expansiva Växjö har en fortsatt starkt position
och årets första frukostträff lockade 270 deltagare med
kölista. Utvecklingsgruppen kring logistik befäster Växjöregionen som starkt Nordennav. Näringslivsaktiviteterna
under Earth Week mot målgruppen miljö-teknikföretag
var välbesökta.

För ett starkt och attraktivt regioncentra är den kulturella
verksamheten i en region av stor betydelse enligt olika
undersökningar. Därför ligger den regionala satsningen på
en gemensam kultursamverkan väl i linje med ovanstående mål. Exempel på detta är regionsamverkan kring
Skapande skola.

Två tuffa avvecklingsärenden har hanterats. I princip
samtliga som varslades av HCL har fått nya jobb. Näringslivskontoret hjälper också till att inventera behovet
av arbetskraft i regionen för att kunna matcha det mot den
kompetens som friställts på Getinge.

Attendo har slutligen fått inspektionen för vård och omsorgs tillstånd att driva verksamheten på Evedal 9. Övergången skedde den första mars 2015.

Antalet inskrivna arbetslösa minskar bland både män och
kvinnor och i samtliga åldrar. Minskningen är helt koncentrerad till inrikes födda. Bland utrikes födda ökar antalet inskrivna arbetslösa. En anledning är att fler nyanlända
kommer till Sverige och skriver in sig på landets arbetsförmedlingar. Här behövs ett starkare åtgärdsbatteri för att
minska utanförskapet och ett utökat samarbete sker mellan
näringslivskontoret och Nämnden för arbete och välfärd.
Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Kronobergs län
höll i sig under februari månad. Arbetslösheten minskar
både totalt och för ungdomar.

Arbetet pågår med handlingsplanen för införande av lagen
om valfrihet (LOV) i särskilt boende. Redan nu kan nya
boenden godkännas enligt LOV, förfrågningsunderlaget
ligger ute sedan i november 2014. Ännu har inga ansökningar inkommit.
Två ansökningar från företag som vill bedriva hemtjänst i
form av serviceinsatser är under utredning.
I december genomfördes en visionsträff med deltagare
från samtliga föreningar som har sin hemvist på Arenastaden. Det resulterade i ett antal punkter man ville arbeta
vidare med för att förädla området och dess verksamhet. I
mars genomförs ett uppföljande möte för fortsatt dialog
och konkretisering av nästa steg och ansvarsfördelning.

I samverkan med Arbetsförmedlingen anställs de personer
som prioriteras av avd. ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Målet för antal arbetsmarknadsanställningar för hela
2015 är redan uppnått. Under januari till mars har 229
personer haft en arbetsmarknadsanställning, många av
dessa påbörjade dock sin anställning under 2014.

Barn och utbildning

Inför sommaren genomför Framtid Kronoberg en satsning
tillsammans med näringslivet i regionen – 3 steg mot
sommarjobb – som syftar till att utöka samverkan med
privata arbetsgivare och bidra till rekryteringen av semestervikarier.

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

I ett entreprenöriellt förhållningssätt och lärande finns
idén om att barn och elever ska utbildas för ett kommande
arbetsliv. Samarbete med företag och branschorganisationer finns för arbetsplatsförlagt lärande och för att locka
ungdomar till utbildningar som leder till arbete i regionen.

I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda
levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och
personlig utveckling.

Förskola
En stor andel av barnen inom förskolans verksamhet känner trygghet och trivsel. Möjligheterna att kunna ha en
god dialog och ge relevant information till vårdnadshavare, strategier för att kunna organisera barnen i mindre

Gymnasieskolornas samverkan med arbetsmarknaden sker
på en rad olika sätt. Teknikprogrammet, industritekniska
programmet samt el- och energiprogrammet inriktning
automation ingår i Teknikcollege som är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare
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•

grupper, tillsammans med medvetna och närvarande pedagoger, är faktorer som leder till trygghet och trivsel.

•
•

Områdena uppger att de till största delen har möjlighet att
ge barnen det stöd och stimulans som krävs. En ständig
diskussion om hur förhållningssätt och miljö ska förändras
tillsammans med möjligheter att organisera i mindre barngrupper utifrån barnens behov samt tillgång till handledning av specialpedagog påverkar måluppfyllelsen. engagemang, kreativitet och nyfikenhet.

utbildade och kompetenta speciallärare och specialpedagoger
studiestöd och god studiemiljö
väl fungerande arbetslag som tar stort ansvar för
elevernas hela studiesituation och alla hjälps åt
att ge eleverna stöd

Arabyprojektets flerspråkighetssatsning på Centrumskolan
behöver lyftas i ett kommunövergripande sammanhang.
Den kompetens man byggt/bygger upp tillsammans med
Linnéuniversitetet kommer göra skillnad för våra flerspråkiga elever. Parallellt med detta organiseras verksamheten
för att pedagogerna ska ges möjligheter att, tillsammans
och under ledning av skolledning och förstelärare, reflektera över det pedagogiska arbetet.

Att utrusta den pedagogiska miljön med utforskande
material, och göra hela lärmiljön mera tillgänglig, är
framgångsrikt och har ökat engagemanget, kreativiteten
och nyfikenheten hos alla barn.
Arbetslagsutbildningen har gett stöd för att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet genom kontinuerliga möten
och strategier för att stärka barnens förmågor. Arbetet är
påbörjat men är inte ännu helt förankrat.

Uppföljningar visar att eleverna upplever trygghet och
trivsel i grundsärskolans fritidshemsverksamhet. Eleverna
får det stöd och stimulans som krävs och inga åtgärdsprogram är utformade. Verksamheten planeras, genomförs
och följs upp både utifrån ett individ- och grupperspektiv.
Detta gör att elevernas förmågor utmanas i verksamheten
utifrån elevens behov och förutsättningar.

Förskoleklass
Utifrån enkäter, övergångsdokument och värdegrundsdokument som gjorts det senaste året framkommer det att en
stor andel av eleverna upplever trygghet och trivsel. Ett
fortsatt arbete med att identifiera aktiviter som stödjer
arbete för att stärka känsla av trygghet och trivsel pågår. I
arbetet med att ge varje elev det stöd och stimulans som
krävs, visar uppföljningarna på bristande likvärdighet.
Tillgång på specialpedagoger och kunskaperna om regelverk för särskilt stöd tillsammans med att fler barn i behov
av särskilt stöd identifieras kräver ytterligare uppföljning.

Gymnasieskola
Ett fortsatt utvecklingsarbete behövs för att eleverna ska
få det stöd och stimulans som krävs. Det beror på att speciallärare och specialpedagoger är hårt belastade och att
delar av introduktionsprogrammet har svårt att hantera de
elever som kommer från grundskolan med diagnoser och
är vana vid en-till-enundervisning och en extrem problematisk social situation. Övergången mellan grundskola
och gymnasiet är därför ett identifierat utvecklingsområde. Modellskolan T11 är kostnadseffektiv och ger elever
med NP-diagnos relevant stöd.

Fritidshem
Utifrån uppföljningar som gjorts framkommer det att en
stor andel av eleverna upplever trygghet och trivsel. Fritidspedagoger och lärare i fritidshem arbetar systematiskt
med att ge en god grund för elevernas trygghet med leken
och planerade aktiviteter som utgångspunkt. Arbete sker i
arbetslag. De elever som bedömts vara i behov av särskilt
stöd, får det. Begränsningar som upplevs för att nå högre
måluppfyllelse är stora elevgrupper och resursfördelning.
Uppföljningen visar att det systematiska kvalitetsarbetet
för fritidshem på flertalet enheter behöver vidareutvecklas.

När det gäller ungdomar som inte är inskrivna på ett nationellt program i gymnasieskolan är skollagen förändrad
från och med 1 januari 2015 i så mening att det kommunala informationsansvaret (KIA) har övergått till ett
kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Aktivitetsansvaret
innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka
ungdomar det är som omfattas av ansvaret. Kommunen
ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Grundskola
I de underlag som inkommit från verksamheten redovisas
att en stor andel av eleverna känner trygghet och trivsel.
Analyserna bygger på brukarundersökningen som gjordes
i november 2014. De faktorer som påverkar elevernas
känsla av trygghet och trivsel är ett medvetet värdegrundsarbete, kompetent personal och en förhöjd lärartäthet. Det finns strukturer och rutiner för att identifiera
elevers behov i ett tidigt skede så att de kan få det stöd
och den stimulans som krävs. De framgångfaktorer som
verksamheten lyfter fram är
• elevhälsoteam
• åtgärdsprogram som följs upp enligt skolans systematiska kvalitetsarbete
• inkluderande arbetssätt

Det kommunala aktivitetsansvaret avser de ungdomar
som är folkbokförda i respektive kommun. I Växjö är
totalt 112 elever, varav 64 pojkar och 48 flickor, inskrivna. Utöver de eleverna ska även antalet ungdomar på
introduktionsprogrammet rapporteras till SCB och Skolverket från och med 2015. I mars går 321 elever på introduktionsprogrammet på Kungsmadskolan och Teknikum
och av dem är 269 folkbokförda i Växjö kommun.
Det är fortfarande stora skillnader mellan lärares användning av de digitala verktygen i klassrummet. Under 2014
påbörjades ett arbete med att hitta gemensamma strukturer
så att eleverna lättare kan ta del av relevant information.
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tillsyn även i samband med anmälan av nya skolor och
förskolor och vid eventuella klagomål.

Gymnasiesärskola
Välutbildad och erfaren personal tillsammans med överlämningsmöten bidrar till hög måluppfyllelse när det gäller trygghet och trivsel. En alltid pågående diskussion
mellan personal och elevhälsoteam samt samverkan med
vårdnadshavare, ger förutsättningar för att varje elevs
behov av stödåtgärder och anpassningar tillgodoses. Genom en dialog mellan personal och eleven skapas förutsättningar för att eleven ska bli nyfiken på att lära sig mer.
Undervisningen bygger på att eleven ges möjligheter till
att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en
inspektion vid barnboendet på G:a Norrvägen. Inspektionsmeddelandet har ännu inte kommit. IVO gör två tillsynsbesök per år i barnboenden enligt LSS 9:8, ett föranmält
och ett oanmält. Detta var det föranmälda besöket.
Projektet Idrott och demokratiska rättigheter har pågått
sedan september 2014 och nu planeras ett idrottsaktivitetsprogram för ungdomar 13 -18 år under april och maj
månad som utformats utefter ungdomarnas önskemål och i
samråd med fritidsgårdarna i Lammhult respektive Teleborgs centrum. Särskild satsning görs på träning för framförallt nyanlända tjejer. I Teleborgshallen arrangerades
också sportlovsaktiviteter inom ramen för projektet.

Överförmyndarnämndens kansli fokuserar i år på utveckling av tillsyn och översyn av uppdrag som ligger på särskild förordnad vårdnadshavare. Utveckling av information till dessa pågår.
Ärenden för ensamkommande barn har under årets första
månader ökat markant, från fyra barn 2014 (jan – mars)
till 22 barn innevarande år (jan – mars). Detta innebär att
verksamheten måste lägga mer fokus på rekrytering, utbildning och tillsyn av dessa ställföreträdarskap än tidigare. Med anledning av ökningen har en halvtids personalresurs tillförts verksamheten.

Planering för en trafiksäkerhetskampanj gentemot skolor,
liknande den trafiksäkerhetskampanj som genomfördes
förra året i bostadsområden, har genomförts under perioden tillsammans med NTF Sydost. Trafikenheten avvaktar med övriga mindre trafiksäkerhetsåtgärder på och
kring skolor då det saknas kontaktperson på den nybildade
utbildningsförvaltningen. Skolor som är aktuella för en
översyn av trafiksituationen (och i vissa fall också trafiksäkerhetsåtgärder) under tidsperioden januari-mars 2015
är Gemla skola, Ringsbergskolan, Centrumskolan, Bäckaslövskolan, Nöbbele skola och Växjö Internationella
skola.
Projektering pågår för en stadsdelslekplats i Öjaby. Dessutom inleds en förstudie för temalekplats i Linnéparken
inom kort.

Vuxenutbildning
I januari flyttade administration, studievägledning, specialpedagog och lärare tillsammans i det som ska bli ett
Lärcentrum för vuxna. Senare kom även sfi-mottagningen
in i samma lokaler. Fortfarande finns mycket kring arbetsformer och samverkan kvar att utveckla men avdelningen
är på god väg.
Arbetet med en uppföljningsgrupp, för att följa elever
främst inom svenska som andra språk på grundläggande
nivå, har återupptagits. Planerna är att utveckla uppföljningsgrupper även för andra delar inom på-platsutbildningen i lärcentrat.

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

Kommunen har ännu inte fått besked om utökat statsbidrag inom Yrkesvux och Lärlingsutbildning för vuxna.
Detta innebär att satsningen på yrkesutbildning måste
minska och därmed blir prioriteringen till en utbildningsplats hårdare. Detta kan medföra att målet om att stärka
anställningsbarheten för fler personer blir svårt att uppnå.

Det skall finnas god tillgång till villatomter i staden och i
de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som
finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en
strategisk samordning och planberedskap som möter en
årlig befolkningstillväxt på 1 100 personer.

Kommunens arbetsmarknadsverksamheter arbetar studiemotiverande och informerar om vilka möjligheter som
finns för kompetensutveckling och vidareutbildning. På
11-gårdens Lärcenter finns möjligheter för arbetssökande
att läsa studiemotiverande och behörighetskompletterande
kurser. 11-gårdens lärcenter bedrivs med syftet att stärka
anställningsbarheten samt att uppmuntra till vidareutbildning framförallt för lågutbildade unga vuxna.

Befolkningsökningen uppgår till 216 personer under januari till mars 2015. Ökningen ligger på motsvarande nivå
som för 2014 vid samma tidpunkt. Växjö kommun uppmärksammade i början av året att antal invånare nu uppgår till 87 000.

Goda levnadsvillkor och trygg uppväxt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar löpande tillsyn
och kontroll över skolor och förskolor för att säkerställa
en bra miljö och säker mat i skolan. Under året kommer
samtliga skolor/förskolor att besökas. Utöver det görs

Hållbart samhällsbyggande
Året har börjat relativt normalt, dock har förs en dialog
inför bygglovsansökan med ovanligt många byggherrar
med stora bostadsprojekt varför kommunen kan se framemot en fortsatt hög bostadsproduktion framöver. Likaså
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har antalet planuppdrag varit större än normalt i början på
året vilket kan förklaras med de nya bullerreglerna som
trädde i kraft vid årsskiftet.

Omsorgsnämnden har beslutat att bygga ett nytt boende
med särskild service på Högstorp. Målgruppen är personer
med psykiska funktionsnedsättningar. Planeringsarbetet
pågår.

I kommunens olika stadsutvecklingsprojekt pågår ett intensivt arbete i olika faser från planering, projektering,
utbyggnad av infrastruktur till byggnation.

Omsorgsnämnden ingår i samverkan Bo-IT tillsammans
med Växjöbostäder, Wexnet och Region Kronoberg.
Intentionen är att testa och införa tekniklösningar som
underlättar kvarboende. Piloten där omsorgstagare fått
tillsyn nattetid med hjälp av en kamera har fallit väl ut.

Detaljplanearbetet för etapp 2 på Bäckaslöv är påbörjad
och samråd planeras att ske till sen vår, granskning till
hösten och antagande våren 2016. På Stationsområdet
pågår byggnation av World Trade Center och HSB:s
80 bostadsrätter. Förberedande arbeten inför ny detaljplan
på Norra Stationsområdet pågår. I Bergunda är byggstarten för skolan planerad till april. Infartsvägen till skolan
från Bergsnäsvägen pågår och håller på att slutföras. Upphandling av två gång- och cykeltunnlar och VA-ledning
kommer att ske under våren. Projektering av Hovshaga C
pågår och ett förfrågningsunderlag ska tas fram under
våren för VA och gator med byggstart till hösten. Markanvisning planeras till hösten. På Vikaholm fortsätter
utbyggnaden av gator, ledningar och kvarter för villor och
gruppbyggda hus/flerbostadshus. Projektering av området
Limnologen Syd inom Välle Broar har startat och förväntas vara klart till sommaren. Byggstart av gator samt VA
inom området planeras till hösten.

En hel del vinterarbeten för stadens vatten- avloppsledningsnät har utförts under årets första månader. Bland
annat har relining/infodring av en större dricksvattenledning i Södra Ringvägen i Växjö, under järnvägen och
äldre dag-, spill- och renvattenledningar i Teleborg grävts
upp och bytts mot nya. Vid Olympiavägen på Teleborg
har anläggningen av ett antal dagvattendammar inletts.
Dessutom har styrsystem/undercentraler bytts ut vid ett
stort antal avloppspumpstationer.
Den 26 april invigdes Sveriges första termiska hydrolysanläggning på Sundet av tekniska nämndens ordförande.
Den så kallade Cambi-anläggningen som bland annat gör
att mer biogas utvinns ur matavfallet har därmed börjat tas
i drift.
Den framtagna åtgärdsplanen för trafikbuller som tekniska
nämnden antog i höstas har visat sig vara ett mycket bra
verktyg för att hantera önskemål om bullersaneringsåtgärder. Planen pekar tydligt ut de fastigheter som är berättigade bidrag och då bidragen kräver medfinansiering innebär det en tydlig begränsning i antalet ansökningar.

Kommunstyrelsen har gett planeringskontoret i uppdrag
att samordna arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I processen med framtagandet involveras hela kommunkoncernen. Grönstrukturprogrammet för
kommundelcentrar är under framtagande och ska färdigställas senast under året. Arbetet sker i samverkan med
boende på de olika orterna. Fördjupningen av översiktsplanen för Ingelstad har varit på samråd och nästa steg är
att ställa ut den för granskning.

Miljö och hälsa har en viktig roll i planeringsskedet för att
verka för hälsosamma boendemiljöer och en långsiktig
hållbarhet. Att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågorna i
planeringsskedet innebär att eventuella framtida problem
och konflikter mellan olika intressen kan beaktas och
förhoppningsvis undvikas. Detta är ett sätt att minimera
framtida upplevda störningar hos boende och bevaka att
verksamheter kan vidareutvecklas. Nämnden utövar också
tillsyn över befintliga boendemiljöer.

Kommunstyrelsen godkände förstudien av Framtidens
boende för äldre och nu vidtar arbetet att utreda vilken
verksamhet utöver bostäder som ska ske vid ett framtida
seniorernas hus på Hovslund. Arbetet med en inriktning
för Västra Mark utifrån översiktsplanen har påbörjats. I ett
första skede ska den omfatta en omvärldsanalys och hur
en geografisk avgränsning kan ske.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i uppdrag att ansvara
för de luftkvalitetsmätningar som Växjö kommun ska
utföra. Mätningarna sker i ett provtagningsprogram som är
gemensamt för länets kommuner och som samordnas av
miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö på uppdrag av
Kronobergs Luftvårdsförbund. Luftkvalitetsmätningarna i
Växjö sker bland annat vid Storgatan. Det är viktigt att ta
hänsyn till luftkvaliteten vid samhällsplanering kring våra
trafikerade vägar och vara försiktiga med att sluta gaturum
kring dessa.

Lokalförsörjningsgruppen arbetar under våren med att
sammanställa alla förvaltningars behov av nyttolokaler
såsom förskolor, skolor, äldreboenden, boenden med
särskild service, hem för ensamkommande flyktingbarn
och idrottshallar. Arbetet sker dels på kommunnivå, dels
på stadsdelsnivå. Resultatet kommer bli en lokalförsörjningsplan som färdigställs till sommaren.
Området Ringsberg-Kristineberg ska utvecklas till ett
kulturcentrum. Kultur- & fritidsnämnden har tilldelats
uppdraget att vara ansvarig för utvecklingsarbetet. En
tvärgående kommunal arbetsgrupp har bildats i syfte att ta
fram en förstudie om hur området kan utvecklas. I år sker
ett antal tillfälliga installationer och projekt i området som
syftar till att uppmärksamma platsen.

Inom området förorenade områden pågår det just nu fyra
marksaneringar.
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Demokrati och mångfald

men ett fåtal av bolagen är anslutna till sammanhållen
ärendehantering. Fler bolag väntas ansluta sig under året.

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

Modell för övergripande klagomålshantering och systemstöd för detsamma är under framtagande och workshops
har genomförts. Synpunkter/klagomål samt medborgarförslag finns tillgängligt som e-tjänster där medborgarna kan
kommunicera vid den tidpunkt som passar dem.

I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens
och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett
gott bemötande ska ges till alla.

Arbetet med att revidera mångfaldsprogrammet är påbörjat och ska vara beslutat av kommunfullmäktige senast i
september. Utgångspunkten för det nya programmet är ett
sammanhållet Växjö med ett tydliggörande vilket fokus
kommunens arbete ska ha. Det ska ge en tydlig grund för
hur medarbetare ska agera i sin yrkesroll, både i den direkta servicen till medborgare och brukare och i planeringsfrågor.

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

Klarspråksarbetet på kommunens webbplats fortsätter
med information kring borgerlig begravning, alkoholservering och tillstånd samt lediga tomter. Funktion och
layout på den kommande nya sökmotorn har arbetats fram
för att bli så tydlig som krävs. Den levererades till testservern i slutet på mars. Ungportalen Växapp har lanserats
med ny struktur med lättare överblick och tydligare layout. Nyheter som podcast lanserades också i slutet av
mars.

Inom ramen för projektet Idrott och demokratiska rättigheter har en utbildning för idrottsföreningar utformats,
”idrott för alla”, tillsammans med Smålandsidrotten. Syftet med utbildningen är att utveckla metoder hos ledare
och föreningar som ger fler barn och ungdomar möjlighet
att delta i föreningslivet.
En handikappsanpassad badplats kommer att färdigställas
vid Sandsbroviken, Helgasjön under våren.

På fullmäktiges sammanträde i april kommer teckenspråkstolkning av sammanträdet att genomföras på prov.
I bred samverkan med förvaltningarna har arbetet med en
övergripande kommunikationspolicy för Växjö kommun
påbörjats. Den tar sin utgångspunkt i det övergripande
målet under detta målområde. Policyn beräknas vara klar i
slutet av september.

Utifrån skollagens utökade krav på kommunens informationsskyldighet om skolor som är belägna i kommunen
kommer information om såväl kommunala som fristående
skolor att publiceras tydligare och mer omfattande under
våren på kommunens webbsida. Det förväntas ge medborgarna en ökad insyn inför exempelvis skolval då möjligheterna att jämföra skolor utökas.

Införandet av kommunens kontaktcenter och ”en väg in”
fortsätter samtidigt som arbetet med de redan anslutna
förvaltningarna utvecklas och förfinas. Trenden visar på
att kommunens kontaktcenter registerar fler frågor och
besvarar dem på plats utan att skicka vidare till förvaltning. Det sker dagliga mätningar i kommunens kontaktcenter. Återrapportering görs till berörd förvaltning med
jämna intervaller.

Brukarundersökningar kommer att genomföras under året
i förskolan, grundskola och gymnasiet och rapporteras i
augustis delårsrapport och i årsrapporten. Brukarundersökningarnas syfte är att ta tillvara brukarnas synpunkter
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, områdes- och huvudmannanivå.
På gymnasieskolorna pågår projektet Together vars syfte
är att utveckla elevkårernas arbete. Katedralskolan har en
elevkårsverksamhet som är väl utvecklad och som har ett
etablerat samarbete med skolledningen.

För en god tillgänglighet och insyn över kommunal verksamhet finns tillgång till diarium på kommunens hemsida
och fullmäktigemöten sänds över webb, tv och radio.
Medborgarkontoret på Araby hade under januari till mars
3199 besökare, detta innebär en ökning från föregående år
då antalet besökare under samma period var 2 953. Andelen kvinnor ökar sakta och är nu uppe i 43 procent. Under
januari – mars har arbetet fortsatt för att hitta en lösning
för ett Medborgarkontor på Teleborg, men av utrymmesskäl är den föreslagna lösningen inte möjlig. Jakten på
lämplig lokal fortsätter.

Genomgående i alla verksamhetsformer finns det utvecklade former för föräldrasamverkan och för Öppet husverksamhet.
Under våren 2015 har organisation och riktlinjer för arbetet med nyanlända och flerspråkighet inom utbildningsnämndens verksamheter tagits fram.

Under första kvartalet har upphandling av läsplattor förberetts och systemstöd för sammanträdesadministration har
testats i syfte att det ska bli enklare för förtroendevalda att
arbeta och kommunicera digitalt. De flesta nämnderna
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ansöktes om ytterligare tre LOVA-projekt: Dagvattenrening, mer växtetablering i Växjösjön och Södra Bergundasjön, samt rening av tillrinnande vatten till Trummen.
Förberedelser för bottenbehandling (aluminium) pågår
också. Tillsammans med Statens lantbruksuniversitet och
konsult har mätningar påbörjats som ska ligga till grund
för tillståndsansökan. Tillståndsprocess påbörjas i år.
Hittills är det ingen ekonomisk avvikelse mot budget. Det
kan bli en positiv avvikelse kommande år om kommunen
beviljas LOVA-bidrag.

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

Förberedelser pågår för årets projekt enligt strategierna
som lagts i transportplanen. Under 2015 kommer bland
annat cykelgrindar och höga kanter längs med huvudcykelnätet att åtgärdas samt rondellen vid Norra och
Västra Esplananden att trafiksäkras. Arbetet med revideringen av cykelvägplan har också inletts. Tekniska nämnden har även antagit en analys över kommunens övergångsställen.

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

Earth Week genomfördes 20-28 mars och blev en kraftsamling för klimat och miljö under tio dagar, med femtio
aktiviteter och trettio arrangörer.

Utredning om ägandefrågan vad gäller vattenkraftverken
efterfrågades av kommunfullmäktige i budget 2015. Utredningen är påbörjad och kommer att behandla även
behov av långsiktiga investeringsbehov och ökade driftskostnader till följd av ny lagstiftning avseende dammsäkerhet samt troliga kommande miljökrav avseende förbättrade fiskvägar och liknande. Man kan redan nu se att
verksamheten inte kommer kunna leverera så bra ekonomiska resultat som man hoppats på utifrån 2010 års utredning. Även om Växjös dammar och kraftverk har avsevärt
bättre ”gröna nyckeltal” än genomsnittet kommer staten
antagligen kräva många nya kostsamma åtgärder.

Arbetet med att ta fram en kemikalieplan för Växjö kommun har påbörjats och leds av planeringskontoret. I flera
förskolor har man under en längre tid arbetat med att ta
bort en del leksaker och material i barnens miljö som är
olämpliga ur ett kemikalieperspektiv. Det finns ännu ingen samlad systematik och kontinuitet i detta arbete även
om man har kommit en bit i denna process.
En förstudie för etableringen av en Återbruksby och ett
centrum för cirkulär ekonomi pågår och bidrag ges av
Vinnova för uppgiften. Förberedelser för en EU-ansökan
om etablering av återbruksbyn med IVL som ledande
partner och bland annat städerna Berlin och Bristol som
projektpartners pågår. Deadline för steg ett i en tvåstegsansökan är den 21 april 2015.

Arbetet med förstudien för ny återvinningscentral söder
om Växjö, samt förberedelserna för söndagsöppet på Norremark, pågår för fullt. Andelen hushåll som är anslutna
till matavfallsprojektet ökar ständigt. Just nu är andelen 83
procent och målet är 90 procent innan år 2020.

Under året har arbetet med en VA-plan framförallt fokuserat på att fastställa prioriteringsordning på hussamlingar
på landsbygden där det idag är bristfälliga VA-lösningar,
samt framtagandet av handlingsplaner för områden som
berörs av framtida exploatering.

Arbetet med att nå målet att mängden hushållsavfall som
skickas till förbränning ska minska pågår genom införandet av matavfallsinsamlingen. En del i att uppnå målet är
att utreda förutsättningar för FNI (fastighetsnära insamling
av förpackningar) i Växjö. I regeringsförklaringen talar
man om att föra över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar till kommunen.

Kommunen fortsätter sitt prioriterade arbete med att driva
på förbättringar av enskilda avlopp. Man har hittills under
året skrivit cirka 90 förbud vilket följer den planering som
är gjord.

Målet att mängden avfall från återvinningscentralerna
som skickas till förbränning ska minska är avhängigt åtgärder på återvinningscentralerna. För att nå målet kommer arbetet att inrikta sig på att stimulera och informera
om återbruk.

Planeringskontoret har tillsammans med tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret sammanställt ett yttrande över Vattenmyndighets remiss om åtgärdsprogram, förvaltningsplan med
mera.

Andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedelsinköp i köken uppgår enligt senaste statistiken till 46,5
procent för 2014. Styrning av ekologiska inköp kopplat
till matsedeln planeras.

Arbete pågår vad gäller rening av Växjösjöarna enligt
beslutad åtgärdsstrategi. 2014 påbörjades ett LOVAfinansierat projekt med växtetablering i Trummen
(LOVA=Länsstyrelsen medfinansierar 50 procent). Projektet fortsätter i år och även nästa år. I början av 2015
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tidigare. Samarbetet kommer att fortsätta, bland annat
med återkommande möten. SKL ämnar dessutom komma
med rekommendationer för att underlätta den gemensamma ärendehanteringen.

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

Ekonomisk trygghet
Andelen med orsak arbetslöshet har i Växjö ökat till drygt
50 procent och ligger över riksgenomsnittet som är 48
procent. Försörjningshinder ohälsa ligger under riksgenomsnittet medan andel sociala skäl som försörjningshinder ligger över riksgenomsnittet.

All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.
Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ha
goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd i 12 månader är
491 stycken efter årets tre första månader. I bokslut 2014
låg siffran på 805 att jämföra med 857 vid bokslut 2013.
För hushåll med ekonomiskt bistånd i 27 månader är det
en ökning med 204 stycken från 2013 till 2014. Under
årets tre första månader är antalet hushåll 289 stycken.
Samverkansmodellen ”En väg in” startade upp i januari
2015 för vuxna arbetslösa som har behov av insatser utifrån socialt, utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv.
För att nå målet att andelen hushåll som är beroende av
ekonomiskt bistånd ska minska behövs fortsatt bred samverkan kring individens planering för att motivera och
hitta individuella lösningar utifrån behov och förutsättningar.

Social trygghet
Barnteamet erbjuder familjebehandling på Lyckans Höjd
och den omfattande öppenvården på hemmaplan för flera
familjer med små barn har ersatt institutionsplaceringar
för hela familjer.
Det är för närvarande lång kö till samtliga insatser för
missbrukare på Behandlingsenheten. Det är också fullt
och lång kö till platserna på både Ungdomsbasen och
UAE. Detta innebär på sikt risk för att kostnaderna för
köpta platser kommer att öka ytterligare alternativt att den
enskilde riskerar utebliven vård.

Andelen hushåll, där man under mycket lång tid (>27
månader) uppburit ekonomiskt bistånd har ökat. Till följd
av detta har uppföljning gjorts av ett slumpmässigt urval
av hushåll och individer.

Beslut har fattats i nämnden för arbete och välfärd om en
utbyggnad av Ungdomsbasens verksamhet, både till antalet platser och personal samt ett delvis förändrat verksamhetsinnehåll. Syftet är att i större omfattning än nu kunna
erbjuda stödboende- och behandlingsinsatser på hemmaplan, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen vad gäller
institutionsplaceringar, dels för att det i många fall visat
sig vara den bästa lösningen för den enskilde unga vuxne.

En första delrapport har presenterats under mars avseende
några grundläggande bakgrundsvariabler. Avsikten är att
gå vidare med arbetet utifrån ett antal områden såsom
familjesammansättning och barnperspektiv, kostnader och
kompletterande inkomster i hushållen, vistelsetid i Sverige
och hälsa och psykosociala insatser samt utbildningsbakgrund och arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Arbetet beräknas bli klart under oktober 2015.

Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande behandlingsverksamhet som finansieras gemensamt av länets
kommuner och Region Kronoberg. Från och med den
första januari 2015 tar verksamheten även emot barn som
en biståndsbeviljad insats från länets socialtjänster. Insatsen som ges är barnsamtal. I och med denna förändring
uppfyller kommunerna de lagstadgade krav som finns vad
gäller barn.

Det framgångsrika arbetet med Nollklassade som startade
som ett projekt våren 2013 fortsätter. 13 personer har
under årets tre första månader avslutats med försörjning
sjukersättning. Genom att ett antal personer får sin försörjning i form av sjukersättning från rätt huvudman,
avslutas det ekonomiska biståndet. Personer som ingår i
målgruppen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och funktionsnedsättning och hamnar ofta mellan
stolarna hos olika myndigheter.

Planering pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen
kring att koppla Barnens bästa i Araby till Familjecenters
befintliga verksamhet. Detta ska ge möjlighet att utöka de
tidiga insatserna i området för de yngsta barnen och deras
föräldrar.

Stöd- och omsorg utifrån individens behov
2012 beslutade regeringen om en handlingsplan för PRIO
psykisk ohälsa – ”plan för riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2012 – 2016”. I inventering som genomförts framkom olika behov av samverkan inom och utom
kommunen. Arbete och välfärd har gemensamt med omsorgsförvaltningen klarat de statliga grund- och prestationskrav som krävs för att få del av statliga stimulansmedel både för 2013 och 2014.

För att alla som har behov av och rätt till god man ska få
det inom skälig tid ska kansliets personal utöka sitt samarbete med Tingsrätten. Under senhösten 2014 påbörjades
ett närmare samarbete med Tingsrätten i Växjö för att
gemensamt kunna möta de lagändringar som gäller från
årsskiftet. Tingsrätten kan uppdra åt överförmyndarnämnden att utreda och inhämta uppgifter i större omfattning än
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tagandet erbjuds eleven en plats i internationell klass vid
en grundskola eller språkintroduktionen på gymnasiet.

En brukarundersökning är genomförd i bostäder med
särskild service där det är privata utförare. Sammanlagt
har 81 omsorgstagare svarat vilket motsvarar 91 procent
svarsfrekvens. Resultatet visar att 83 procent av omsorgstagarna är nöjda med bemötandet, 76 procent upplever att
personalen lyssnar och 80 procent att personalen hjälpt
dem att klara saker själv. Vad gäller mer övergripande
frågor säger sig 83 procent trivas när de är hemma och 80
procent är nöjda med stödet från personalen. Det är första
gången undersökningen genomförs så inga jämförelser
över tid kan göras. I boenden med offentliga utförare var
resultatet något starkare. Totalt sett är resultatet godkänt,
men förbättringsutrymme finns i nästan alla delar, inte
minst vad gäller att bli lyssnad till. Enheterna ska nu arbeta vidare med sina respektive styrkor och svagheter.

För att möta det ökade antal ensamkommande barn som
kommunen enligt avtal ska ta emot, har ett internt asylboende för ensamkommande ungdomar, Sjövillans HVB,
öppnat i början av januari med fem nya asylplatser. Vidare
har ett avtal skrivits med en extern aktör kring köp av tio
asylplatser för ensamkommande ungdomar på ett nyöppnat HVB-hem i Värends Nöbbele.

Trygghet och säkerhet
Övergripande mål
Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö
kommuns verksamheter.

På grund av ökade volymer och kostnader per omsorgstagare har en omfattande översyn av boendestödet genomförts inom omsorg funktionsnedsättning. Analysen är klar
och har mynnat ut i tre spår att arbeta vidare med:
•
•
•

Trygghet och säkerhet
Arbetet med tjänstelegitimationer fortsätter och innan
sommaren kan de första korten produceras i ”egen regi”.
Ett utbildnings-/informationsmaterial i ämnet informationssäkerhet är framtaget.

gränser för uppdrag och rätt insatser,
systematiska arbetssätt för en fortsatt god kvalitet
ändamålsenlig organisation och effektivt resursutnyttjande

Ny risk- och sårbarhetsanalys är framtagen i en bred
kommunal process. Den är lämnad för politisk behandling.

Planering av åtgärder för att möta målbilden inom omsorgsnämnden om bibehållen kvalitet, samtidigt som effektiviteten och strukturen utvecklas har påbörjats såväl
inom verkställigheten som myndighetsavdelningen. Varje
enhet har analyserat sina resultat av måluppfyllelsen för
2014, tagit fram handlingsplaner och arbetar med förbättringar. Några enheter gör extramätningar av vissa mål,
exempelvis nattfasta. Avstämning av arbetet har gjorts vid
årets första uppföljningar med enhetscheferna.

Brottsförebyggande rådet är ombildat och nu ingår företrädesvis förvaltnings- och bolagschefer i rådet. Under
2015 ska rådet hitta arbetsformer och fokusområden som
senare ska mynna ut i ett samverkansavtal.
Arbetet med tillsyn enligt tobakslagen, strålskyddslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och miljöhälsorelaterade delar av miljöbalken är viktiga för att
Växjö kommun skall uppfylla målen inom områdena
trygghet, säkerhet och folkhälsa. Livsmedelskontrollen av
livsmedelverksamheterna i kommunen är viktig för att
livsmedel i kommunen skall vara säkra och det ska vara
tryggt att äta livsmedel som serveras eller köps in inom
kommunen.

Integration i samhället
Strax före årsskiftet 2014/2015 startade projektet Brobyggarna. Projektet ska pågå ett år och finansieras av statliga
medel kallat urbant utvecklingsarbete. Syftet med projektet är att skapa relationer i möten mellan olika kulturer
och människor. De så kallade brobyggarna ska fungera
som länkar mellan föräldrar, barn och pedagoger i förskola och skola.

Säkerhets- och trygghetsaspekter i verksamheterna
Arbetet fortsätter med att utveckla fältverksamheten. En
särskild grupp har tillsatts för att arbeta med riktade insatser kopplade till Araby Park Arena för att öka sysselsättningen bland de som annars uppehåller sig runt arenan,
samt öka tryggheten i området. I fältgruppen pågår även
diskussioner om dag-fältinsatser, som innebär insatser på
dagtid i grupp eller enskilt för vissa målgrupper.

Föräldrautbildning i aktivt föräldraskap pågår liksom
föräldrautbildning med samhällsinformation till nysvenska
föräldrar. Målen är bland annat att öka insikten i föräldraskapets betydelse, fylla behov i integrationsarbetet samt
öka förståelsen av det svenska samhället.
Landningsbana Växjö är det mottagningscenter som
Växjö kommun startade för ett år sedan för nyanlända
familjer med flyktingbakgrund. Detta sker i samverkan
mellan utbildningsnämnden och nämnden för arbete och
välfärd. Verksamheten fokuserar på barn, familj, förberedande skolgång, fritid och arbete. Uppdraget att kartlägga
barns erfarenheter och kunskaper görs för att rusta dem
för vidare placering vid en förskola eller skola. Efter mot-

Projektet Ungdomsarena Araby som finansieras genom
urbana utvecklingsmedel pågår, och genom projektet
arbetar personal från skola, missbruksvård och ungdomsgruppen i fältgruppen. Fältverksamhetens kompetens och
nätverk har således utökats och samverkan är en naturlig
och viktig del av fältgruppens arbete.
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Tjejambassadörer arbetar för tjejer och kvinnors trygghet i
och utanför Araby Park Arena. De skapar också aktiviteter
för målgruppen.

Uppleva och göra
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och
inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.

Arbetet för att ge redskap till föreningarna att utveckla en
säker och trygg förening har påbörjats och ett omtag har
gjorts för att utveckla certifieringsarbetet tillsammans med
Smålandsidrotten.

Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa
förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten
att utöva idrott på olika nivåer.

Under perioden har en anmälan enligt lex Maria gjorts till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En anmälan har
även gjorts enligt lex Sarah från kommunal verksamhet.
Båda anmälningarna handlar om personer som fallit ur
lyftar vid förflyttning. Ett arbete pågår för närvarande med
att analysera både hjälpmedel och hantering av dessa.

Möjligheterna och intresset av att genomföra evenemang i
Växjö har ökat väsentligt, vilket till stor del beror på de
nya idrottsanläggningar som tillkommit på Arenastadsområdet samt en strukturerad och systematisk införsäljning
från Växjö & Co AB.

Mätning av vårdhygien på alla enheter i äldreomsorgen
och utvalda enheter inom omsorg funktionsnedsättning
pågår, resultat redovisas i delårsrapporten för augusti.

Som inplanerade större konferenser och kongresser kan
nämnas internationellt Astronautmöte i september, Biblioteksdagarna, Röda Korsets Riksstämma, Särskolans Rikskonferens och Universitetens nationella administratörskongress. Samtliga evenemang är i storleksordningen 500750 deltagare. Övriga större evenemang under 2015 är
EM-kval i handboll, Idolaudition, MAT2015, Studentiaden, New Body Cup, Växjö Sports Week, Växjö Pride,
Smålands Kulturfestival, Scensommar och Earth Week.

En arbetsgrupp har tillsatts som arbetar med att ta fram
förslag för hur arbetet kan stärkas för insatserna inom
området svårt sjuka äldre. Det förebyggande arbetet genom Senior Alert fortsätter.
Arbete för att förbättra belysningen i Linnéparken pågår
med målet att öka upplevelsen av trygghet för gående.

Kulturnatten genomfördes med ökning i publik och antal
mötesplatser. Konsthallen har arrangerat projektet Jordmånad, ett projekt som syftar till att stärka hållbarhetsfrågorna genom seminarier, happenings och projekt. Arbetet
med Scensommar planeras och ska genomföras på ett
antal platser i kommunen under sommaren.

Tekniska nämnden antog på marsmötet en analys angående för- och nackdelar med övergångsställen och dessutom ett förslag till riktlinjer gällande övergångsställen i
Växjö kommun.
I januari genomförde VA-avdelningen med stöd från
Livsmedelsverket en större nödvattenövning med flera
inblandade verksamheter. Övningen renderade i ett antal
förbättringsförslag, som det har börjat arbetas med.

Arbete och planering pågår i 20-tal olika projekt som till
exempel minibibliotek på Tallgården, låntagarstyrd skyltning i Ingelstad, skrivande på biblioteket, podd och bibliotek, vinyl på bibliotek och Skaparverkstad på bibliotek/Maker space.

Växjö kommun har vunnit 2015 års Guldtriangel, ett
nationellt trafiksäkerhetspris. Kommunen får pris för att
ha genomfört drygt 3500 hembesök i Östra Lugnet, Biskopshagen, Högstorp och Sandsbro i syfte att förändra
attityder och beteenden i trafiken.

Utredning pågår kring ridsportens framtida behov vad
gäller anläggningar och verksamhet. Dialog pågår med
föreningar inom ramen för ett eventuellt framtida utbyggt
Idrottshus.
Framtagandet av långsiktig behovs- och investeringsplan
för ökade verksamhetsytor är i startgroparna och dialog
förs med lokalförsörjningsgruppen om hur arbetet bör
fortskrida.

Vid bildandet av utbildningsförvaltningen beslutade utbildningsnämnden om en ny struktur för säkerhetsarbetet i
förvaltningen. Arbetet med att införa den förändrade och
nya strukturen för säkerhetsarbetet påbörjades i början av
2015. Målet är att de nya strukturerna ska vara i funktion
fullt ut innan årets slut. Uppföljningar ska kontinuerligt
genomföras under året. Ordinarie rutinmässigt säkerhetsarbete innebär att varje enhet har uppdraget att kartlägga
sina enheter i förebyggande syften. Exempel på detta är
livsmedelkontroller, besiktning av gymnastik- och idrottshallar, systematiskt brandskyddsarbete, årliga uppdateringar av planer för kränkande behandling, uppdateringar
av akutpärmarna med mera. Detta arbete pågår med systematik.

Behovsinventering har genomförts för att se vilka behov
som behöver tillgodoses i en framtida ny simanläggning.
Arkitekt har fått i uppdrag att skissa på vilken volym på
simanläggning som behövs för att tillmötesgå dessa behov.
Rekrytering av projektledare, som ska hålla samman och
driva arbetet med att skapa en kommunövergripande friluftsplan, är klart.
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Arbete pågår med parkour anläggningen i Spetsamossen.
Anläggningen kommer stå färdig lagom till sommaren.

Arbetet med att utrusta verksamheterna med trådlöst nätverk fortsätter. Flera särskilda boenden samt några enheter
inom daglig verksamhet har fått iPads som hjälpmedel för
att gynna omsorgstagarnas livskvalitet och självständighet.

På rekreationsområdet Fyllerydsskogen har omfattande
skötselåtgärder gjorts för att öka upplevelsevärden och
tillgänglighet samtidigt som de biologiska värdena gynnas. Det handlar om medveten röjning och gallring för att
få hållbar barrblandskog för framtiden.

Under det första kvartalet har fritidsgårdarna haft 6 476
unika besök i den öppna verksamheten. I lovaktiviteterna (sportlovet) har 634 ungdomar deltagit och där hade
fritidsgårdarna en stor mängd arrangemang. Exempel på
aktiviteter som har arrangerats inom den öppna verksamheten är TC-disco, Kulturnatten, Livekarusellen och spontanfotboll i samverkan med Östers IF i Tipshallen.

Skogsområdet mellan Hovshaga kyrkogård och Norra
industriområdet har en viktig funktion som skyddszon och
frekvent grönområde. Det innehåller ett imponerande
bronsåldersröse, Domfällerör, och här har omfattande
röjning och rallring genomförts under vintern för att ge
skapa bättre tillgänglighet och skapa ett variationsrik och
attraktivt grönstråk.

För närvarande är 1 650 barn inskrivna i Kulturskolans
frivilliga verksamheter.
Barn och ungdomars behov förändras ständigt. För att på
olika sätt möta dessa behov finns nya riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten som bland annat innebär att fritidsgårdarna kan erbjuda en öppen fridsverksamhet även för
de yngre åren.

I den kommande stadsdelen Bredvik har ett långt gångoch cykelstråk planerats och röjts fram inom grönstråket
längs Norra Bergundasjön. Detta utgör en del av det
kommande tillgänglighetsstråket runt hela sjön.
Omfattande exploateringshuggning av skog har genomförts inför utbyggnaden av bostäder på Vikaholm

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Växjö den 30 april 2015

Växjö kommun testar för tillfället ett aktivitetsspel i särskilt boende. Spelet innehåller händelser från omsorgstagarnas aktiva ålder. Om spelet faller väl ut kommer det att
distribueras till alla särskilda boenden i Sverige.
Ett samarbete, ”Folkhemmet”, pågår för närvarande mellan frivilliga organisationer och de särskilda boendena i
form av dialogmöten. Träffarna bygger på minnen och
händelser, vilket har fallit väl ut på flera håll. Materialet
lämpar sig dock inte lika väl för personer med demenssjukdomar och planer finns på att hitta andra lösningar för
denna målgrupp.

Ove Dahl
Kommunchef

Ansökan är gjord till Kampradstiftelsen angående vårdhundar, musikterapi, Google-cykel samt massagestol för
personer med demenssjukdomar.
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VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Bokslut

201503

201403

201512

201512

201412

-4 216

-4 217

-5 195

276

268

-1 247

-1 268

1 153

-30

-28

-115

-120

-144

-1 001

-1 028

-4 331

-4 337

-4 186

Skatteintäkter

2

852

835

3 421

3 418

3 334

Generella statsbidrag och utjämning

3

193

196

797

774

784

Finansnetto

4

13

16

119

139

110

58

19

6

-6

42

0

0

0

0

0

RESULTAT

58

19

6

-6

(varav biogas)

0

0

(-5)

(-5)

42
(-2)

(-1)

(1)

0

0

(-2)

Bokslut

Bokslut

Budget

Bokslut

201503

201403

201512

201412

3 916

3 375

3 402

3 932

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

(varav taxefinansierat)

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella

5

1 910

1 880

1 966

1 922

Finansiella

6

2 006

1 495

1 436

2 010

1 415

1 175

1 059

1201

6

6

-

6

834

994

-

602

0

0

-

0

575

175

-

593

5 330

4 550

4 461

5 133

2 917

2 836

2 846

2 859

58

19

6

42

285

276

313

283

2 129

1 439

1 302

1991

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

7

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar

8

Skulder
Långfristiga

1 067

472

462

1067

1 062

967

840

925

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER 5 330

4 550

4 461

5 133

Kortfristiga

9

Ansvarsförbindelser

9 414

8 403

8 641

Pensionsförpliktelser

1 846

1 948

1 846

Borgensåtaganden och ställda panter

7 555

6 440

6 782

13

15

13

Övriga ansvarsförbindelser ( LIP, visstidsförordn.)

KASSAFLÖDESANALYS VÄXJÖ KOMMUN
Mkr

201503

201412

58

42

30

144

avsättningar

2

21

realisationsvinster/förluster

0

0

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
av- och nedskrivningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

90

207

-232

228

0

0

138

84

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-4

519

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-19

-196

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

-27

Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-19

-223

Nyupptagna lån/amortering av skuld

0

595

Förändring långfristiga fordringa(-ökn, +minskn)

5

-574

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

5

21

ÅRETS KASSAFLÖDE

-18

317

Likvida medel vid årets början

593

276

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

575

593

Förändring kortfristiga fordringar(-ökn, +minskn)
Förändring förråd(-ökn, +minskn)
Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
I resultatet har beaktats avsättningar till pensioner samt förändringar i skatteprognoser och utjämningssystemen. Förändringarna har periodiserats jämnt över året. Periodisering av övriga poster har skett enligt väsentlighetsprincipen. Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från SKL och Rådet för kommunal redovisning med
undantag av:
-Anslutningsavgifter, redovisas som en investeringsinkomst
-Exploatering, redovisas som anläggningstillgång
Årets skatteintäkter innehåller utfallet mellan den preliminära och slutliga avräkningen för inkomståret 2014 samt en
preliminär slutavräkning 2015 enligt Regeringens prognos.
För jämförbarhets skull har inte den faktiska minskningen av skulden för ej uttagen semester, ferielön avseende lärare och
okompenserad övertid under året, 74 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen och balansräkningen per 2014-03-31. Vid sommarlovet nollställs ferielönen till lärare och beräknas i bokslutet på antal intjänade feriedagar under höstterminen. Vidare minskar semesterlöneskulden till övriga anställda under sommarmånaderna. Under år 2014
ökade semesterlöneskulden med 0,9 mkr. Semesterlöneskulden påverkas bland annat av antalet anställda, uttagen semester,
sysselsättningsgraden samt antalet som fyllt 40 år.
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NOTER RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING VÄXJÖ KOMMUN
1. Verksamhetens kostnader
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. löneskatt
Entreprenader, köp av vht, konsulter
Bidrag
Hyror
M aterial
Övrigt
Varav:
Förändring semesterlöneskuld, okomp övertid
2. S katteintäkter
Kommunalskatt
Definitv slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning aktuellt
3. Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Generella statsbidrag LSS
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning
4. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier, andelar
Borgensavgift
Försäljning Bixia
Exploateringsintäkt
Räntekostnader m.m.

Budget
201512

Prognos
201512

Bokslut
201412

Bokslut
201503

Bokslut
201403

-718,1
-58,9
-201,9
-60,2

-687,5
-59,8
-243,6
-60,2

-2 794,3
-230,2
-999,0
-250,1

-130,7
-46,0
-31,0
-1 246,8
-74,3

-130,2
-37,5
-48,7
-1 267,5
-66,8

-517,0
-200,9
-203,6
-5 195,1

850,2
-0,9
2,9
852,2

-

-

835,6
-0,9
0,1
834,8

3 421,0

3 400,8

3 421,0

-3,5
20,8
3 418,1

3 342,5
-9,2
0,6
3 333,9

2,3
8,1
9,6
34,8
172,5
-0,8
-33,0
193,5

2,2
17,0
9,1
33,8
162,4
5,0
-33,4
196,1

9,0
32,0
41,0
140,0
688,0
16,0
-129,0
797,0

9,0
32,4
38,5
139,2
690,2
-3,4
-132,0
773,9

8,9
68,3
36,1
134,9
649,2
19,9
-133,4
783,9

12,2
0,0
8,8
0,0
0,0
-7,5
13,5

14,3
0,0
7,6
0,0
0,0
-6,2
15,7

48,0
27,0
32,0
40,0
0,0
-28,0
119,0

50,0
46,9
32,0
40,0
0,0
-30,0
138,9

60,7
44,1
32,3
0,0
5,0
-31,7
110,4

1 754,0
156,0
1 910,0

1 707,6
172,4
1 880,0

-

1 755,0
167,0
1 922,0

88,5
555,4
1361,8
2 005,7

63,4
752,3
679,7
1 495,4

-

90,0
674,5
1245,9
2 010,4

739,1
94,8
833,9

616,4
377,3
993,7

-

438,5
163,8
602,3

0,2
275,1
8,8
0,5
284,6

0,2
263,3
8,5
4,3
276,3

-

0,2
273,7
8,7
0,5
283,1

700,3
240,4
1,3
48,8

607,3
231,6
1,8
45,7

586,2
165,7
1,3
121,2

0,0
71,3
1 062,1

2,0
78,4
966,8

0,0
50,2
924,6

5. Materiella anläggningstillgångar
M ark, byggnader och tekn anläggningar
M askiner och inventarier

1 966,0

6. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar

1 436,0

7. Kortfristiga fordringar
Kund-, statsbidragsfodringar m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag

-

8. Avsättningar
Testamenten
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Statlig infrastruktur
9. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, interimsposter
Semesterlönskuld, okompens övertid
Lokalt investeringsprogram
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt
Ny VA-lösning
Övriga kortfristiga skulder
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313,0

840,0

-

