delårsrapport

januari - augusti 2014

2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida
1

SAMMANFATTNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2
2
3

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Mål i budget 2014
Finansiell analys
Kommunkoncernen
Delårsbokslut januari – augusti 2014
Prognos för helår 2014
Kommunen
Delårsbokslut januari – augusti 2014
Prognos för helår 2014
Växjö kommun som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål
Arbete och företag
Barn och utbildning
Bygga och bo
Demokrati och mångfald
Miljö, energi och trafik
Stöd och omsorg
Trygghet och säkerhet
Uppleva och göra

4

6
8
16
19
22
25
27
30
32
35
37

SIFFERSAMMANSTÄLLNING
Resultat- och balansräkning kommunkoncernen
Noter kommunkoncernen

40
41

Resultat- och balansräkning kommunen
Kassaflödesanalys kommunen
Redovisningsprinciper
Noter kommunen

42
43
43
44

Kommunal redovisningslag (1997:614):
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret
upprätta en delårsrapport, som omfattar en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av året.
Ekonomisk information under 2014:
Årsredovisning 2013 (KF)
Delårsrapport januari – mars 2014 (KF)
Delårsrapport januari - augusti 2014 (KF)

15 april
20 maj
21 oktober

Kontaktpersoner:
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef 0470 - 410 33
Håkan Pettersson, budgetchef 0470 - 410 34
Johanna Svensson, redovisningschef 0470 - 410 30
Redovisningar och rapporter finns att hämta på Växjö kommuns hemsida www. vaxjo.se

SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2014
I delårsbokslutet efter åtta månader görs en översiktlig uppföljning enligt lagen om god ekonomisk hushållning. Uppföljning av vissa mål kan dock ej avrapporteras eller bedömas utifrån åtta månader på grund av att statistik inte finns tillgängligt förrän på helårsbasis. Bedömningen kan i vissa fall få utgå ifrån den senast tillgängliga statistiken. I bokslutet
2014 kommer alla kommunfullmäktiges övergripande 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 – De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom
eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Det övergripande målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls inte på grund av underskott inom nämnden för arbete och välfärd samt överförmyndarnämnden.
Personal – Totalt för Växjö kommun har antalet sjukdagar per snittanställd minskat med 0,6 dagar till 17,0 under de
första åtta månaderna 2014.

EKONOMI
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat på 82 mkr, vilket är 120 mkr bättre än periodiserad budget för 2014.
År 2013 uppgick resultatet för motsvarande period till 15 mkr. Helårsutfallet blev sedan 68 mkr framförallt till följd av
återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring med 68 mkr.
Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på 31 mkr. Omsorgsnämnden och gymnasienämnden redovisar stora positiva avvikelser. Även VA-verksamheten inom tekniska nämnden samt kommunstyrelsen
redovisar positiva avvikelser. Nämnden för arbete och välfärd redovisar en större negativ avvikelse. I övrigt redovisar
nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget.
Prognosen för kommunen 2014 indikerar ett helårsresultat på 28 mkr vilket är 85 mkr bättre än budget. Sammantaget
visar verksamheterna underskott med 3,5 mkr på helårsbasis. I underskottet ingår även att nämnderna beräknas disponera
31 mkr av eget kapital. Exklusive disponering av eget kapital så visar nämnder/styrelse en positiv avvikelse med 27,5
mkr. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på högre skatteintäkter och utjämning än budgeterat.
Resultatet i kommunkoncernen efter åtta månader uppgår till 202 mkr. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår
till 102 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB står för en stor del av överskottet, 91 mkr. För motsvarande
period förra året uppgick prognosen till 169 mkr. Helårsutfallet före bokslutsdispositioner och skatt blev 202 mkr.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ove Dahl
Kommunchef
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Enligt kommunfullmäktiges budget 2014 finns det tio
övergripande målområden med sammanlagt två finansiella
mål för god ekonomisk hushållning, 31 verksamhetsmål
och 11 mål för god ekologisk hushållning.

EKONOMI
Återhämtning dröjer
Konjunkturinstitutet (augusti 2014) konstaterar att den
utdragna lågkonjunkturen fortsätter och att återhämtningen i ekonomin dröjer. En viktig anledning är att exporten
inte har gett den skjuts som krävs för att få fart på tillväxten. Likaså är investeringarna svaga. Konjunkturinstitutet
ser dock vissa ljuspunkter exempelvis ett ökat bostadsbyggande. Även SKL (Makronytt augusti 2014) skriver
ner prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0
procent till 2,1 procent. Skatteunderlaget fortsätter dock
att utvecklas positivt till följd av att sysselsättningen utvecklas bättre än förväntat.

De mål som följs på respektive målområde följs i huvudsak upp på helårsbasis. De resultat som rapporterades i
årsredovisningen 2013 är också i de flesta fall de senaste
tillgängliga siffrorna. I tabellerna saknas därför en hel del
statistik och resultat för 2014. Det är därför svårt att säga
något om måluppfyllelsen baserat på verksamhetsmålens
utfall i delårsbokslutet. Övergripande måluppföljning görs
utifrån iakttagelser och data som finns tillgänglig.
Ekonomi och effektivitet
Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en positiv
budgetavvikelse på 31 mkr. Nämnden för Arbete och
välfärd och Överförmyndarnämnden har överskridit tilldelad budgetram. I bokslutet beräknas nämnderna sammantaget redovisa ett underskott med 3,5 mkr. Ett flertal projekt och insatser pågår i nämnderna med fokus på en effektiv verksamhet exempelvis: ökad brukartid i omsorgen,
analysteam som följer upp enskilda enheter, Lean som
metod för ständigt förbättringsarbete och förbättrade flöden och arbetsprocesser inom arbete och välfärd.

Arbetsmarknad
Konjunkturinstitutet konstaterar att arbetslösheten förblivit hög. Syselsättningen har dock utvecklats starkt. En
förbättrad konjunktur och dämpad tillväxt i arbetskraft gör
att Konjunkturinstitutet väntar att arbetslösheten faller
tillbaka till runt 6,5 procent under de kommande åren.
SKL räknar med att det dröjer till 2015 innan arbetslösheten minskar mer markant.
Inflationstakten
Inflationstakten var -0,2 procent i augusti 2014. Riksbankens mål avseende inflationen ligger på 2 procent. Reporäntan uppgår till 0,25 procent. SKL räknar med att Riksbanken höjer räntan under 2015. Även Konjunkturinstitutet förväntar en höjning av räntan mot slutet av 2015.

Växjö kommun som arbetsgivare
Totalt för Växjö kommun har antalet sjukdagar per snittanställd minskat med 0,6 dagar från 17,6 till 17,0 under de
första åtta månaderna 2014. Totala antalet sjukdagar har
minskat med 3 565 dagar. Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Växjö kommun hade hösten 2013 värde
76, resultatet för 2014 redovisas i november 2014. Andelen anställda i Växjö kommunkoncern med utländsk bakgrund uppvisar en oavbruten ökning 2008-2013. Värdet
för 2013 är 13,4 procent att jämföras med 11,7 procent år
2011.

Stora utmaningar väntar kommunerna
För 2014 pekar SKLs prognoser på att kommunerna
kommer att presentera ett helårsresultat på cirka 6 miljarder kronor. Detta innebär att betydligt fler kommuner än
tidigare kommer att redovisa underskott.
SKL konstaterar att kommunerna kommer att få en ansträngd ekonomi framöver till följd av ökade demografiska behov och urholkning av de generella statsbidragen. Konjunkturinstitutet konstaterar att den utdragna
lågkonjunkturen har motiverat en expansiv finanspolitik
sedan finanskrisen bröt ut 2008. Nästföljande fyra år
kommer istället att präglas av åtstramningar.

Arbete och företag
Sammantaget görs i Växjö kommun en mängd insatser för
att skapa arbetstillfällen. Nätverksmodellen och ett stort
antal mötesplatser och arenor för informations- och erfarenhetsutbyte underlättar för företagen att växa. Riktade
insatser till företag i storleksordningen 9-50 anställda i
syfte att stimulera tillväxt underlättar för företagen att
växa samt insatser för att möta företagens efterfrågan på
nyckelkompetens. Växjö kommun ligger kvar i toppen när
Svenskt Näringsliv publicerade sin årliga enkät om företagsklimatet i landets alla 290 kommuner med placering
24. Med vidtagna åtgärder enligt redovisat är prognosen
att uppfylla målen 2014.

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.

Barn och utbildning
Nämndernas delårsrapporter inom målområdet visar att
verksamheten fokuserar på de budgetprioriteringar som
har gjorts för 2014. Kostnadseffektiviteten jämfört med
riket och större städer är hög i Växjö kommun när det
gäller verksamheterna för barn och ungdomar. Prioriteringarna är av olika omfattning och kommunen har under
perioden nått olika långt med dessa. För en ökad målupp-

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.

2

fyllelse bör ett fortsatt och intensifierat arbete med att
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på
analysarbete och insatser, prioriteras i alla verksamhetsformerna.

ar påbörjats. Antalet pågående insatser har ökat till 1 486
jämfört med 1 052 samma period 2013.

Trygghet och säkerhet
Mot bakgrund av det förbättrade resultatet i medborgarundersökningen bedöms målet om att Växjö kommun ska
upplevas som trygg och säker gå i rätt riktning, en kompletterande bild av kommande trygghetsundersökning
(hösten 2014) är dock viktig för att kunna verifiera detta.
Nämnders och bolags insatser inom området trygghet och
säkerhet bedöms ändamålsenliga för att bidra till målet att
säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö
kommuns verksamheter.

Bygga och bo
Befolkningsökningen på 597 invånare är något lägre än
tidigare för 2013 och 2012 vid samma tidpunkt. Det finns
tecken på ökad aktivitet inom nybyggnadsområdet hittills
under året och ovanligt många bygglov för större byggprojekt har lämnats. Bostadsprognosen för 2014 visar på
407 färdigställda bostäder under 2014 vilket är en ökning i
jämförelse med de senaste åren. Det är positivt att bostadsbyggnation sker i flera av orterna utanför Växjö stad,
bland annat Ingelstad och Rottne. Flera bostadsprojekt är
träbaserade och 2016 sker en uppföljning av målet.

Uppleva och göra
Sammantaget har omfattande satsningar gjorts inom flertalet nämnder för att göra Växjö till en framträdande upplevelsekommun. Insatser pågår inom så gott som samtliga
av kommunfullmäktige prioriterade områden. Dock visar
indikatorerna och resultatuppföljningen inte enbart på
positiva resultat. Några av resultaten är inte statistiskt
säkerställda. Men ger oss ändå anledning till att fundera
på hur vi skapar ett tydligare medborgarperspektiv och hur
vi når ut med den verksamhet som vi bedriver.

Demokrati och mångfald
Mot bakgrund av resultaten för målen för god ekonomisk
hushållning, uppföljningsindikatorerna samt de insatser
som gjorts hittills under året så bedöms måluppfyllelsen
av de övergripande målen vara god för demokrati- och
mångfaldsmålet. Insatserna som har gjorts med e-tjänster,
kontaktcenter och webbportalen bedöms starkt bidra till
att kommunikationen till medborgarna blivit tydligare och
mer tillgänglig.
Miljö, energi och trafik
Koldioxidutsläppen i Växjö minskade med 40 procent per
invånare till 2012. Värdet för 2013 finns ännu inte tillgängligt men prognosen är en minskning med 47 procent
Utsläppen från kommunkoncernens transporter minskade
med 13 procent mellan 1999 och 2013. Det översteg målet
på en minskning med 2 procent rejält. Antalet enkelresor
med buss i stadstrafiken ökade med 14 procent jämfört
med 2002, vilket innebär att målet om en ökning på 10
procent överträffats. Resorna i regiontrafiken per kronobergare har minskat med 17 procent jämfört med 2002,
vilket är långt ifrån målet om att antalet resor ska ha nått
upp till samma nivå som 2002. Vi ser glädjande tecken på
att även privata byggherrar både har egna högt ställda
energi- och miljömål i sina projekt samt är villiga att vara
med och bidra till att uppfylla Växjö kommuns miljömål.

Mål i budget 2014
Övergripande mål
Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens
nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser.
Växjö kommuns insatser inom målområdet
God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. Utöver tilldelad budgetram kan
nämnder och styrelser använda positivt eget kapital till
engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse. Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en
positiv budgetavvikelse på 31 mkr. Nämnden för Arbete
och välfärd och Överförmyndarnämnden har överskridit
tilldelad budgetram. I bokslutet beräknas nämnderna
sammantaget redovisa ett underskott med 3,5 mkr.

Stöd och omsorg
Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har enligt
senaste mätning ökat för 2014. Resultatet innebär att målnivån nås. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd
någon gång under januari-augusti 2014 har minskat med
71 hushåll jämfört med motsvarande period 2013 och
uppgår nu till 1811 hushåll. Även andelen ungdomshushåll har sjunkit och är under januari-augusti 21 procent
jämfört med 26 procent under samma period 2013. Fler
barn och unga har placerats hittills under 2014 jämfört
med motsvarande period 2013. Antal anmälningar som
faller under socialtjänstlagen uppgick till 802 under det
första halvåret 2014. Detta är en ökning med 42 procent
jämfört med motsvarande period 2013. När anmälan
kommer in görs en förhands- och skyddsbedömning. Vid
behov inleds en utredning. Under 2014 har 265 utredning-

Effektiv verksamhet
Nämnder och styrelser inom Växjö kommun ska bedriva
verksamheten effektivt. I budgeten för 2014 läggs fokus
på fortsatt arbete med effektiv styrning och ledning, organisatorisk utveckling, systematiskt förbättringsarbete,
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koncernsamordning och optimering av resurser samt
outsourcing.

relevanta områden för kunskapsutveckling i Växjö kommun har genomförts inom områdena miljö samt äldres
hälsa och livskvalitet.

På övergripande kommunnivå pågår flera insatser, projekt
och utredningar som syftar till ett effektivt resurshushållande, en god koncernsamordning och tydligt medborgarfokus. Lean, e-förvaltning och utbildningsförvaltning är
några exempel. Utredningar som pågår är måltidsutredning, nyttjande av sporthallar, psykiatriutredning och
kostnader vid personlig assistans.

Under året har samverkan gjorts med länets kommuner på
ett flertal områden. Syftet är att åstadkomma kostnadsbesparingar och stordriftsfördelar. Som exempel kan nämnas
gemensamma upphandlingar, gemensamma IT-lösningar
och arbete med Småland business region.

Ett flertal projekt pågår också i nämnderna med fokus på
en effektiv verksamhet. Tekniska nämnden beslutade
under 2013 om en åtgärdsplan för förstärkt intern styrning
och kontroll. Detta arbete forsätter under 2014. Målet är
att skapa ett tydligt regelsystem med användbara verktyg
och principer i både chefers och medarbetares vardag.

Finansiella mål
• Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5% av summan av skatteintäkter
och utjämning.
• Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska
över tid till 100 % täckas genom avgifter.

Omsorgsnämnden fortsätter arbetet med analysteam som
följer upp enskilda enheter. Syftet är att hitta bra metoder
att sprida inom verksamheten.

0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning
innebär ett resultat på 18 mkr i genomsnitt för åren 2010 –
2014. Vid delårsbokslut efter åtta månader uppfylls målet.
Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet uppgår till 2,3 procent.

Skol- och barnomsorgsnämnden arbetar med en genomlysning av administrativa processer. Under våren 2014
genomfördes entreprenadsättning av lokalvård.

Resultatet efter åtta månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt + 7,2 mkr. Vatten och avlopp respektive avfallshantering har ett eget kapital på 26,2 mkr respektive 22,3 mkr, vilket innebär att målet uppfylls.

Nämnden för arbete och välfärd arbetar med att förbättra
arbetsprocesser inom förvaltningen. Flödet mellan avdelningarna för ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt
arbetsmarknad och integration har förfinats för att bli
effektivare. Nämnden arbetar förebyggande med barn,
ungdomar och unga vuxna med missbruk för att undvika
framtida kostnader. Samverkan görs med andra förvaltningar och myndigheter.

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

Lean används som metod för verksamhetsutveckling och
ett ständigt förbättringsarbete i Växjö kommun. Samtliga
nio förvaltningar och två bolag har minst en utbildad
Lean-coach. Leanutbildningarna fortsätter under hösten
2014. På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskningsrapport om Växjö kommuns åtgärder för ekonomi i balans, där en del av rapporten ägnas
åt frågeställningen om Växjö kommuns satsning på verksamhetsutveckling enligt Lean har gett några resultat vad
avser effektivisering. Bedömningen är att Leansatsningen
genomförs ändamålsenligt. I rapporten drar man slutsatsen
att ”de utvecklingsprojekt som har genomförts har givit
uppenbara vinster för medborgare, medarbetare och ekonomin”.

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - AUGUSTI 2014
RESULTAT OCH KAPACITET
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
(kommunens andel)

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

En central lokalförsörjningsenhet har bildats under året.
Syftet är att skapa en tydligare lokalsamordning i ett koncernperspektiv genom bättre översyn och plan för ökat
resurs- och lokal utnyttjande. Detta kommer att underlätta
ett ökat lokalutnyttjande vid exempelvis de omfattande
investeringar som görs i kommunens skolor.

Totalt
Samarbetet med Linnéuniversitetet har fördjupats för att
stärka forskningsanknytningen i verksamheten och bidra
till verksamhetsutveckling. Arbete med att identifiera

Resultat

Resultat

201408
70
134
-3
0
1

201308
12
126
1
1
2

202

142

*) Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
Arenastaden i Växjö AB, Kulturparken Småland AB
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Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick i
Växjö kommunkoncern efter åtta månader till +202 mkr.
Vid samma period föregående år uppgick resultatet till
142 mkr. VKABs resultat uppgår i delårsbokslutet till
+134 mkr. Kommunens resultat var efter koncernjusteringar +70 mkr. Kommunens resultat har justerats med 12
mkr avseende lämnad utdelning inom kommunkoncernen.
Några bokslutsdispositioner eller skattekostnader har inte
belastat resultatet vad gäller koncernbolagen.

De långfristiga skulderna har ökat med 787 mkr jämfört
med årsskiftet och uppgår till 7 716 mkr.

PROGNOS FÖR HELÅR 2014
I tabellen nedan redovisas resultat vid bokslut 2013 och
prognos 2014 före 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.

Verksamhetens nettokostnader
Efter åtta månader uppgick verksamhetens nettokostnader,
inklusive avskrivningar, till 2 465 mkr (2 393 mkr).
Kommunens verksamhet är den dominerande i koncernen.

Prognos

Bokslut

helår 2014

helår 2013

Finansnetto

Mkr

Finansnettot efter åtta månader var -90 mkr, vilket är en
förbättring jämfört med motsvarande period föregående
år. Detta beror framförallt på lägre räntekostnader.

Växjö kommun

16

48

VKAB

91

152

Smaland Airport AB

-2

1

Värends Räddn.tj.förb.

-1

1

Övriga *)

-2

0

102

202

RISK OCH KONTROLL

Totalt

Soliditet
%
Soliditet

201408
17,1

2013
16,1

2012
17,0

2011
13,4

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

2010
14,7

Före bokslutsdispositioner och skatt uppgick resultatet för
kommunkoncernen 2013 till + 202 mkr. Prognosen 2014
för kommunkoncernen visar ett resultat på + 102 mkr.
Kommunens resultat har justerats avseende lämnad utdelning inom kommunkoncernen.

Soliditeten (eget kapital i förhållande till de totala
tillgångarna) har ökat sedan årsskiftet. Vid beräkning av
soliditeten tas även hänsyn till kommunens pensionsåtagande. Soliditeten har ökat främst till följd av att pensionsåtagandet har minskat.

Växjö kommun

Balanslikviditet
%
Balanslikviditet

201408
152

2013
105

2012
65

2011
63

Kommunens prognos för 2014, justerat för lämnade utdelningar, uppgår till +16 mkr. Se mer nedan under rubrik
”Finansiell analys kommunen”.

2010
41

Balanslikviditeten (omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder - intjänad semester och okompenserad
övertid) visar betalningsförmågan på kort sikt.

Växjö kommunföretag AB, VKAB (100 %)
Prognosen för 2014 är +91 mkr. Resultatet i delårsbokslutet uppgår till +134 mkr. Flera av bostads- och lokalbolagen gör större underhållsinsatser under hösten och redovisar därför ett bättre resultat än budget vid tillfälle för delårsbokslutet. Prognosen för 2014 är 3,5 mkr bättre än
budgeterat resultat. Av prognostiserat helårsresultat, +91
mkr, är större del hänförligt till Växjöbostäder, 53 mkr
och VEAB, 24 mkr.

De likvida medlen, inklusive korta placeringar, uppgick
2014-08-31 till 636 mkr, en ökning med 285 mkr sedan
årsskiftet.

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder, är positivt, 599 mkr. Vid årsskiftet var rörelsekapitalet negativt och uppgick till -104 mkr.

Smaland Airport AB (42 %)
Prognosen för 2014 ligger i linje med budget. Till detta
tillkommer kostnader för Amsterdamsatsningen vilka inte
är slutreglerade vid delårsbokslutet.

Investeringar och långfristiga skulder
Bruttoinvesteringar under perioden uppgår till 630 mkr.
Större del är hänförligt till VKAB koncernen med byggnation av Sandvik 3, Växjöbostäders nybyggnation på
Minnet, Täppan och Vallen samt VÖFAB:s byggnation av
förskola på Vikaholm och renovering av Kungsmadskolan.

Passagerarvolymerna har under perioden legat på samma
nivå som föregående år.

Värends Räddningstjänstförbund (78,6 %)
Efter åtta månader redovisar förbundet ett underskott om 0,3 mkr (kommunens andel). I förhållande till av direkt-
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ionen beslutade extra satsningar är detta resultat bättre än
budget. Budgeten är underbalanserad 2014 till följd av
minskade bidrag från medlemskommunerna. Med omställningskostnader under innevarande år väntas nå en
budget i balans 2015.

Växjö Teateraktiebolag (100 %)
Periodens resultat följer i stort sett budgeten. Prognosen
för helåret är ett nollresultat.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg (22 %)
Prognosen visar på ett underskott 2014 på -0,3 mkr vilket
är i nivå med budget. Kommunens andel uppgår till 0,1
mkr.

Arenastaden i Växjö AB (100 %)

Avstämning mot balanskravet

Prognosen för helåret är – 1,6 mkr. Avvikelse mot budget,
-0,3 mkr beror på kostnader för underhållsåtgärder.

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.

Kulturparken Småland AB (41 %)
Periodens resultat följer budgeten. Prognosen för helåret
är -0,3 mkr. Kommunens andel uppgår till 0,1 mkr.

Årets resultat

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

201408

2013

2012

2011

2010

+82

+ 68

+52

+61

+149

0
0

-8
+21

-1
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

+82

+81

+51

+61

+149

JANUARI - AUGUSTI 2014

Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

RESULTAT OCH KAPACITET

Ackumulerade
överskott

+785

+704

+653

+592

+443

Samlat
resultat

+867

+785

+704

+653

+592

DELÅRSBOKSLUT

Periodens resultat
Mkr

Period
Budget*

Resultat
201408

-38

+ 82

BudgetAvvikelse

*) helårsbudget 2014 -57 mkr, 8 månader = -38 mkr

I utfallet för åtta månader uppfylls balanskravet. För helåret 2014 prognostiseras ett överskott med +28 mkr. Kommunen har 785 mkr att ianspråkta avseende överskott från
åren 2005 – 2013.

Budgeterat resultat för 2014 uppgår till - 57 mkr.

Bokslut per nämnd

Resultat

+120

Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en positiv
budgetavvikelse på +31 mkr om semesterns påverkan på
resultatet exkluderas. Omsorgsnämnden och Gymnasienämnden redovisar stora positiva avvikelser. Även VAverksamheten inom tekniska nämnden samt kommunstyrelsen redovisar positiva avvikelser. Nämnden för arbete
och välfärd redovisar en större negativa avvikelse. I
övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot
periodiserad budget.

Resultatet efter åtta månader uppgår till +82 mkr, vilket är
en markant förbättring jämfört med budget. Den positiva
avvikelsen är hänförlig till gemensam finansiering (löneanslag, skatt och utjämning, finansnetto och anslag till
biogas och skog) samt att nämnderna redovisar ett högre
resultat än budgeterat. Vid samma tidpunkt föregående år
redovisades ett resultat på +15 mkr. Resultatet i bokslutet
2013 uppgick till +68 mkr.
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augusti 2013 ökade skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning med 111 mkr till 2 758 mkr, eller med 4,2
procent. Skatteintäkterna ökar till följd av ett större skatteunderlag och det nya utjämningssystemet blev betydligt
positivare än vad som budgeterats.

Utveckling av nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är
att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På
sikt ska, som tumregel, cirka 2 procent av de löpande intäkterna
finnas kvar för att finansiera årets nettoinvesteringar, för att ha en
buffert för oförutsedda händelser, 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.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till +85 mkr efter
åtta månader, vilket är högre än vid delårsbokslutet
201308. Detta beror främst på att förgående års finansnetto
drogs ned av en höjd ripsränta, räntan för nuvärdeberäkning av långfristig del pensionsskuld.

Nettokostnadsandel i %

100

96

101

97

98

Investeringar

97

Bokslut
Nettoinvest. Mkr

80

201408 2013 2012
151 293 280

2011 2010
330 139

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)

60

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 171 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 124 mkr. Inom VA har 53 mkr investerats och
i biogasanläggningar 24 mkr. Inventarier, maskiner och IT
har köpts för 19 mkr. I exploateringsområden har 50 mkr
investerats. Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 43 mkr. Andelar i
Kommuninvest har förvärvats för 27 mkr.

40

20

0
2010

2011
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201408

Utfallet efter åtta månader ligger på 97 procent, vilket är
en minskning jämfört med bokslutet 2013.
Ökning från
föregående år, %,exkl
jämförestörande poster
Skatteintäkt,
statsbidrag,utjämning
Nettokostnad inkl.
finansnetto

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

Skattefinansieringsgrad av investeringar

201408 1308 1208 1108 1008
4,2

3,7

3,2

4,4

5,4

2,5

1,7

8,1

4,9

1,4

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 % 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.

2011 låg ökningen av skatteintäkter och verksamhetens
nettokostnad på samma nivå. Under 2012 skedde ett trendbrott då kostnaderna ökade avsevärt mer än intäkterna.
Denna trend verkar ha brutits under 2013. Fram till augusti
2014 har skatteintäkter, stadsbidrag och utjämning ökat
mer än vad nettokostnader inklusive finansnetto gjort.

Bokslut
Skattefin. invest. %

201408

2013

2012

2011

2010

104

74

56

48

186

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

Verksamhetens kostnader och intäkter

Den stora förändringen från 2010 till 2013 berodde på stora
investeringar, exempelvis biogasanläggning, samt sämre
resultat.

Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter åtta månader till 3 421 mkr, en ökning med 93 mkr, eller 3 procent
jämfört med motsvarande period från förra året. Kostnaderna ökar främst till följd av högre lönekostnader men
även till följd av en generell kostnadsökning. Intäkterna
ökar med 26 mkr, eller med 4 procent och beror främst på
ökad biogasförsäljning.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Bokslut
Nettoinv / avskrivn %

Skatteintäkter och utjämning

201408

2013

2012

2011

2010

201

184

269

340

123

Nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna
visar att investeringarna översteg avskrivningarna. Investeringsnivån fortsätter att ligga på en hög nivå.

Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. 2014 är den
kommunala skattesatsen 20,66 procent. I jämförelse med
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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.

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.

Likviditet krävs för att klara av stora utbetalningar under
året exempelvis löner, hyror och större investeringar. Överlikviditet i övrigt utlånas till bolagen 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.

Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser för pensioner,
uppgick till 23 procent per 2014-08-31. Den har ökat sedan årsskiftet till följd av att ansvarsförbindelsena för
pensioner har minskat.

Likvida medel uppgick 2014-08-31 till 534 mkr, en ökning med 258 mkr sedan årsskiftet. Den förbättrade likviditeten beror framförallt på att utlåningen inom koncernen
minskat.

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.

Enligt finanspolicyn kan kommunen låna ut sin
överskottslikviditet till de kommunala bolagen. Efter en
dom i Skatterättsrättsnämnden, innebärande att bolagen
inte får dra av kostnadsräntorna vid lån av kommunens
överskottslikviditet, sker för närvarande ingen nyutlåning
till bolagen. VKAB har överklagat domen till Högsta
förvaltningsdomstolen. Även Skatteverket anser att
räntekostnaden avseende lån till kommunala bolag av
kommunens överskottslikviditet inte ska vara avdragsgill
för låntagaren.

Soliditet

Utlåning
Efter åtta månader 2014 uppgick den totala utlåningen till
1 439 mkr varav till de kommunala bolagen 839 mkr och
till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 582
mkr. Utlåningen till de kommunala bolagen har minskat
med 183 mkr sedan årsskiftet.

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före
1998/totala tillgångar. 2010-2013 avser bokslut per 31/12

Borgensåtagande
Skuldsättningsgrad

Mkr

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.

Borgensåtagande
Koncernens resultat

2013
165

2012 2011
137 111

2010
5189
363

Pensioner
Den så kallade blandmodellen för pensionskostnader innebär att endast nyintjänade förmåner tas med som kortfristig
skuld i balansräkningen. Enligt beslut betalar kommunen
ut hela den avgift som får avsättas som individuell del
avseende pensioner.

Balanslikviditet
201408
143

2013 2012 2011
6405 5652 5594
181 463 180

Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt
risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagandet för
kommunen betydligt över 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.

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (35 procent)
på grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna. Skuldsättningsgraden ligger på samma nivå som vid
årsskiftet. Orsaken till ökningar de tidigare åren är att
långfristiga lån upptagits avseende vattenförsörjningen
ifrån Bergaåsen samt utlåning till föreningarna inom Arenastaden.

Bokslut %
Balanslikviditet

201408
7192
202

2010
107

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

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan 1998. Vid delåret 201408 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till
1 881 mkr. Utifrån en 40-årsprognos gjordes under 2008

Balanslikviditet beskriver betalningsförmågan inom det
närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden. Skulden för intjänad semester och
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en analys av pensionsskuldens förändring, utvecklingen av
kostnaderna för pensioner och likviditetspåverkan. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att inte bygga upp
några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden.
Demografiska förändringar bedömdes ha större påverkan
på kommunens framtida ekonomi.

enligt gällande redovisningspraxis bokföras på år 2014
samtidigt som en fordran ska bokas upp.
Mkr
Budget Prognos
Skatter
3 330
3 353
Ink.utjämning
653
650
Kostn.utjämning
-181
-133
Införandebidrag
106
68
Reglbidr/avgift
-7
20
Strukturbidrag
0
9
LSS-utjämning
38
36
Fastighetsavgift
133
135
Pensioner
-115
-115
Finansnetto
88
84
Förv. fastigheter
0
-1
Löneavtal
-96
-83
Återbäring kommu30
27
ninvest
Budgeterat under-17
0*)
skott biogas, skog
Summa
*) Underskott redovisas hos tekniska nämnden

PROGNOS FÖR HELÅR 2014
Budgeterat resultat för 2014 uppgår till -57 mkr. Nämnder
och styrelser har därutöver beslutat att disponera 46 mkr
av eget kapital. I resultatet ingår budgeterat underskott för
biogas och skog med 17 mkr. Anslaget ingår inte i tekniska nämndens budget. Prognosen för helåret 2014 baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader och
indikerar ett resultat på + 28 mkr. Prognosen är 85 mkr
bättre än budget.
Sammantaget visar verksamheterna underskott med 3,5
mkr. Av de beslutade disponeringarna av eget kapital
prognostiseras 31 mkr att användas främst inom förskolan,
skogen, biogas, VA och avfall. Ekonomiskt bistånd och
institutionsplaceringar redovisar också underskott bland
verksamheterna. Omsorgsnämnden, gymnasienämnden,
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden visar på överskott. Överskottet inom gemensam finansiering beror
främst på skatteintäkter och utjämning + 66 mkr och de
beräknade underskotten från biogas och skog.

+/23
-3
48
-38
27
9
-2
2
0
-4
-1
13
-3
17
88

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
-1,4 MKR
Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam
finansiering, beräknas ge underskott med 1,4 mkr och
den taxefinansierade verksamheten ge underskott med
2,1 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas
enligt följande, mkr:
Prognos
Beslut disp.
avvikelse eget kapital

GEMENSAM FINANSIERING +88 MKR
I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns
under gemensam finansiering. Den positiva prognosen
beror främst på att det nya utjämningssystemet blev betydligt positivare än vad som budgeterats + 43 mkr, skatteintäkter + 23 mkr, de beräknade anslagen för biogas och
skog samt att löneutfallen blivit lägre än budget.
Skatteintäkterna är beräknade efter SKL:s prognos från
augusti. Regeringens prognos från vårpropositionen skulle
ge ytterligare 6 mkr i skatteintäkter.

Nämnd för arbete & välfärd

-15,2

varav ek.bistånd

(-1,9)

Omsorgsnämnd

25,4

Teknisk nämnd

Ingen premieåterbetalning år 2014 från AFA Försäkring
Den överenskommelse som finns sedan tidigare mellan
Svenskt Näringsliv och LO innebär att ifall återbetalning
ska ske så ska den omfatta samtliga kollektiv, det vill säga
privata företag, kommuner, landsting och kyrkan med
flera.
En utredning pågår för närvarande för att ta reda på om
det är praktiskt möjligt att alls genomföra någon återbetalning av 2004 års premier. Om denna utredning resulterar i
att återbetalning kan göras, kommer det att ske först under
2015. Beslut om detta beräknas fattas i AFA Försäkrings
styrelse i oktober 2014.

(-4,9)

-9,1

varav skog o natur

(-5,4)

-5,4

Skol- och barnomsorgsnämnd

-15,0

-21,0

Gymnasienämnd

11,0

-2,5

Kommunstyrelse

1,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-0,7

Överförmyndarnämnd

-1,0

Byggnadsnämnd

Om AFA Försäkrings styrelse fattar beslut i oktober om
återbetalning av 2004 års premier år 2015 ska intäkten

-1,2

4,0

Kommunens revisorer

-0,1

-0,3

Kulturnämnden

-1,2

-1,2

Fritidsnämnden

-0,6

-0,6

Övriga nämnder

0

Summa skattefinansierat

9

-9,7

varav biogas

-1,4

-41,3

Teknisk nämnd VA

-0,6

-3,1

Teknisk nämnd Avfall

-1,5

-2,5

Summa totalt

-3,5

-46,9

minskad användning av enskilda utvecklingsprogram för
omställning under året.
För politisk verksamhet beräknas ett mindre underskott
beroende på bland annat hyra och telefonikostnader.
Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett underskott
på -1,6 mkr. Avvikelserna är ett överskott för anslagen till
Växjö Teater medan kostnaderna för medlemsavgifterna
prognosticeras till ett underskott. För kollektivtrafiken
finns ett underskott på - 2,8 mkr på grund av högre medlemsavgift än budgeterat. För särskild kollektivtrafik beräknas en nollprognos utifrån i dagsläget kända kostnader.
Kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas
kunna hålla budget och beräknar ett överskott mot budget
på 3,5 mkr. Avvikelser inom förvaltningen beror bland
annat på överskott inom anslagen för stadsförnyelse och
klimatåtgärder där kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. För anslaget till Vision
Braås finns också ett överskott, kapitalkostnaderna beräknas aktiveras vid årsskiftet. Arenastaden prognosticerar
nollresultat medan ett prognosticerat underskott för HPC
förväntas. Inom anslaget för e-arkiv förväntas ett mindre
överskott. För kontoren sammantaget beräknas budget
kunna hållas.

Byggnadsnämndens prognos är ett överskott i storleksordningen 4 mkr vilket är 2 mkr bättre än prognosen
efter maj.
Överskottet hänför sig främst till högre intäkter på grund
av ett kraftigt ökat antal bygglov för större projekt vilket
ger intäkt både på bygglov- och plansidan samt en del
personalvakanser.

Fritidsnämnden lämnar en prognos på – 0,6 mkr.
Fritidsnämnden har bestämt att genomföra en satsning
som finansieras av eget kapital. Det är projektet Idrott,
innovation och demokratiska rättigheter. Nämnden har ett
eget kapital på 2,1 mkr.
Utöver satsningen på nämnda projekt arbetar nämnden
och dess förvaltning målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om ett balanserat resultat i 2014 års bokslut.

Kulturnämnden lämnar en prognos på -1,2 mkr.

Gymnasienämndens prognos pekar på en positiv

Kulturnämnden har bestämt att genomföra tre stycken
satsningar som finansieras av eget kapital. Satsningarna är
Framtidens bibliotek, Det fria ordets hus och Virtuellt
konstmuséum. Utöver nämnda satsningar och utifrån nu
kända förutsättningar beräknar kulturnämnden att redovisa
ett resultat för 2014 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.

avvikelse mot budget på ca 11 mkr.
Den positiva prognosen kan främst hänföras till tre punkter ;
1) En ökad marknadsandel av Växjöelever i egen regi
vilket bidrar till välfyllda klasser och en optimerad organisation och en lägre kostnad per elev.

Kulturnämnden förfogar över ett eget kapital på 3,1 mkr
före nämnda satsningar.

2) En ökad andel av elever folkbokförda i annan kommun
som valt Växjös kommunala gymnasieskolor har bidragit
till högre interkommunala intäkter än budgeterat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar
totalt för miljö- och hälsoskyddsnämnden ett underskott
på 0,7 mkr.

3) Ej utnyttjade medel för ökade lokalhyror då byggnationen på Kungsmadskolan försenades och blev färdigställd först i slutet av maj månad.

Prognosen för den ordinarie verksamheten är cirka 250 tkr
under budget. Nämnden fattade dock 140211 beslut att ta
1,2 mkr i anspråk av eget kapital för ett antal projekt under 2014. Projekten redovisas nedan. Det förebyggande
bostadsprojektet kommer delvis på grund av personalomsättning skjutas till nästa år och något projekt har varit
mindre resurskrävande än beräknat varför prognosen per
augusti är att 0,9 mkr av eget kapital tas i anspråk för de
beslutade projekten.

Kommunens revisorer prognostiserar ett underskott
på 0,1 mkr. Det är en förbättring med 0,2 mkr mot föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak på lägre
kostnader för utbildning, resor och logi samt revisionsoch konsulttjänster.
Kommunens revisorer har beslutat att använda 350 tkr av
eget kapital till revisionskonsulter.

Kommunstyrelsen
Prognosen är beräknad till +1,7 mkr sammantaget för
kommunstyrelsens verksamheter, vilket är en förbättring
med 700 tkr jämfört med tidigare prognos. Främsta anledningen är att personalkontoret beräknar ett överskott, detta
till följd av att inte återbesätta vid tjänstledigheter samt
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1
2
3
4
5
6

Förebyggande
bostadstillsyn
Utökat geografiskt
tillsynsprojekt
Lantbruksenkät
Studieresa
Beräkning av
lufthalter
VA-plan
SUMMA

Beslut
(tkr)
300

Utfall
201408
0

Prognos
2014
50

300

130

300

250
150
100

135
0
80

250
150
80

100
1 200 tkr

0
345 tkr

100
930 tkr

Nuvarande hemmaplansalternativ inom missbruksvården
har utvecklats till att bättre matcha behovet och kan därmed oftare ersätta en extern placering. Därför finns en
försiktig optimism om att kostnaderna för placeringar inte
ska öka. De placeringar som ändå gjorts externt har varit
av mer komplex karaktär där kompetens för behövd behandling saknas på hemmaplan.
Antalet placerade under året har minskat från 74 personer
2013 till 64 2014. Även antalet vårddygn för denna grupp
har minskat från 5 614 dygn 2013 till 4776 dygn 2014.
Sammantaget innebär detta att kostnaden per placering har
ökat.

Nämnd för arbete och välfärd redovisar ett prognostiserat underskott för helår motsvarande 15,2 mkr vilket
är 3,6 mkr sämre jämfört med prognosen i maj.
Verksamhet

avvikelse, mkr
aug

maj

Ekonomiskt bistånd

-1,9

-1,9

Inst.pl/fam.hem missbrukare

-4,7

-2,5

Inst.pl/fam.hem barn/ungdom

-10,5

-5,5

0

0

Föreningsbidrag
Nämnd/utskott

0,2

0

Vuxnas lärande

2,5

-2,0

-1,8

-1,7

1,0

1,0

0

1,0

-15,2

-11,6

Kontaktpersoner psyk
Övr arbetsmark.åtg inkl. OSA
Övriga verksamheter
Summa

Sfi
Kostnaden för sfi har under året varit 1,9 mkr lägre jämfört med motsvarande period 2013. Delvis har det varit
något färre elever i utbildning men framför allt beror det
på ett effektivt arbete med uppföljning och utvärdering,
vilket medför att elever kan avslutas i rätt tid. Man kan
också se en ökad genomströmning av elever som uppnått
godkänt betyg. Denna positiva kostnadsutveckling förväntas fortsätta under året varför vuxnas lärande beräknas ge
ett överskott.
Åtgärder för att nå budget 2014
Arbetet med att förbättra arbetsprocesser pågår på flera
håll inom förvaltningen. Flödet mellan avdelningarna för
ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt arbetsmarknad och integration har förfinats för att bli effektivare. Nämnden arbetar förebyggande med barn, ungdomar
och unga vuxna med missbruk för att undvika framtida
kostnader. Här sker även samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Effekter har märkts under året
när det gäller nollklassade bidragstagare, Barnteamet,
Barnens bästa i Braås och den samordnade fältverksamheten. Utbyggnaden av Wälludden HVB medför att fler
ungdomar kan placeras på hemmaplan i stället för externt.

Ekonomiskt bistånd
Nämnden bedömer att den positiva trenden vad gäller
ekonomiskt bistånd håller i sig. Arbetslösheten fortsätter
minska enligt statistik från Arbetsförmedlingen vilket
bidrar till att endast ett mindre underskott prognostiseras
för det ekonomiska biståndet

Omsorgsnämndens prognos för helåret 2014 är ett
överskott om 25,4 mkr. Det är en förbättring med cirka 13
mkr mot prognosen efter maj.

Totalt antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd någon
gång under perioden januari – augusti har minskat med 71
hushåll jämfört med motsvarande period 2013 och uppgår
i år till 1 811. Andelen ungdomshushåll är 21 procent
jämfört med 26 procent 2013.

Verksamhet

Externa institutionsplaceringar
Wälludden HVB öppnade under sommaren och därefter
har ett antal externt placerade på institutioner kunnat avslutas. Förhoppningen är att kostnadsökningen för externa
placeringar därmed kommer att avta. Fortfarande finns
dock ett underskott avseende externa institutionsplaceringar barn och familj som med all sannolikhet kommer
att kvarstå året ut.

Övergripande
Centralförvaltning
Resursenhet

Under januari – augusti har 51 placeringar gjorts vilket är
14 fler än motsvarande period föregående år. Antalet
vårddygn har ökat med i genomsnitt 100 vårddygn per
månad och uppgår efter augusti till 10 540.
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avvikelse, mkr
aug
21,9

17,6

maj

2,6

2

-2

-2,7

Äldreoms/hemvård

2,5

0

Entreprenad Ä/H

0,1

3,9

Psyk. Funk.neds.

-2,9

Entreprenad PsF

0,4
-0,1

Summa

25,4

12

-5,9

I omsorgsnämndens budget finns en post för volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera på
något av områdena. I prognosen har fördelats ut 7,9 mkr i
ökade förvaltningsbidrag till omsorg funktionsnedsättning, funktionsnedsättning entreprenad och äldreomsorg.

tal är helårsprognosen ett underskott motsvarande 15,0
mkr.
Sex av åtta resultatenheter indikerar underskott i årsprognosen. 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. Ökningen av nyanlända barn och elever är
en stor utmaning att klara av, både när det gäller planering
av verksamheterna och ekonomiskt. Små förskolor och de
små landsbygdsskolorna har svårigheter att klara sina
uppdrag organisatoriskt och ekonomiskt.

Entreprenad-, äldreomsorgs- och förvaltningsbidrag minskas med 9,8 mkr vilket till största delen förklaras av avveckling av Tellusvägen.
Centralförvaltning och resursenhet, undantaget bostadsanpassningsbidrag, visar ingen avvikelse i relation till budget och har heller inte tillförts något ökat förvaltningsbidrag. Kostnaderna för utskrivningsklara omsorgstagare
från landstinget har ökat, till största delen beroende på ett
komplext ärende.
Äldreomsorg har fått ett något ökat förvaltningsbidrag
(1 mkr) och visar ett överskott om 2,5 mkr. Fortfarande
finns några få enheter som pekar mot underskott även
2014. Ett positivt tecken är dock att två av de enheter som
under 2013 visade stora underskott och som fick sin verksamhet genomlyst av analysteamet nu har vänt sina tal till
att nå ekonomisk balans. Generellt sett har hemvården
svårare att nå en ekonomi i balans än särskilt boende.

Nämnden har beslutat om effektiviseringsåtgärder motsvarande 1,5 procent (19,8 mkr) i budget 2014. Arbete pågår
med att effektuera dessa åtgärder.
Förskoleverksamhet
Mätningar av antalet barn som grund för resursfördelningen genomförs månatligen förutom juli och augusti månad.
Inom förskoleverksamheten (kommunal och fristående) är
5 176 barn inskrivna vid mätningen i maj. Detta är en
ökning med cirka 150 barn jämfört med mätning föregående år.

Äldreomsorg entreprenad får ett minskat förvaltningsbidrag (-9,8 mkr) samt visar ett överskott om 0,1 mkr. Här
inräknas en effekt om 7,5 mkr för avvecklingen av Tellusvägen. Slutsatsen är att andra enheter inom äldreomsorg
fått ta en del volymer från Tellusvägen, men denna del
som ”trycks ut ” på andra enheter uppskattas nu i augusti
som mindre än vad som bedömdes i mars.

Följande beslut i nämnden inom verksamhetsområdet:
• Resursförstärkning inom förskolan.
• Lokalfrågor – Paletten, Försvarsgården, Paviljong Lammhult, lokaloptimering Rottne, förskola
Lillestad
Budgetutrymme från barnomsorgspengen överfördes till
utjämningsbidraget med fokus på socioekonomiska faktorer. I samband med införande av bidragstak för utjämningsbidraget förändrades budgetförsättningarna för ett
antal förskolor. Kombinationen av många deltidsbarn och
införandet av bidragstak för utjämningsbidraget medförde
att vissa förskolor fick problem att behålla sin personalbemanning och klara 12 timmars öppethållande.

Omsorg funktionsnedsättning tar emot ett ökat förvaltningsbidrag om 3,3 mkr, kopplat till ökningar inom boendestödet, och bostäder med särskild service. Generellt sker
en ökning av omsorgstagare med psykiska funktionsnedsättningar men även inom stöd till utvecklingsstörda.
Omsorg funktionsnedsättning i sin helhet visar ett överskott per augusti om 5,2 mkr men detta kommer att
minska under hösten. Prognosen ligger på ett överskott
om 0,4 mkr. Överskottet genereras av daglig verksamhet
samt bostäder med särskild service medan personlig assistans visar ett underskott, både i augustibokslutet och i
årsprognosen.

Grundskolan, fritidshem och förskoleklass
Elevantalet (F-åk 9) inom den kommunala och fristående
grundskolan uppgår till 9 780 elever vid mätningen i mars
månad. Detta är en ökning med 367 elever jämfört med
mätningen i mars föregående år. 941 elever som är folkbokförda i kommunen, är inskrivna i fristående grundskolor.

Funktionsnedsättning entreprenad tar emot ett ökat förvaltningsbidrag om 3,5 mkr, varav större delen är kopplat
till ett enda ärende. Med det ökade förvaltningsbidraget
ska verksamheten nå en ekonomi i balans.

Följande beslut i nämnden inom verksamhetsområdet:
• Detaljprojektering Bredvik
• Storgatan 50
• Reglemente skolskjutsar
• Samverkan modersmålsundervisning

Skol-och barnomsorgsnämnden
Nämndens eget kapital kommer att användas inom förskolan och satsning inom Arabyområdet samt resultat i fokus
årskurs 4. Med dessa åtgärder skapas en budget som är
underbalanserad eftersom delar av ovanstående kostnader
förs mot det egna kapitalet som ligger på balansräkningen.
Om hänsyn tas till ovanstående förbrukning av eget kapi-

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.
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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.

Verksamheten för teknisk produktion bedöms på helårsbasis redovisa en positiv budgetavvikelse på 0,8 mkr.
Väsentliga budgetavvikelser (>300 tkr) kan förutses inom
följande verksamheter:

Små förskolor och de små landsbygdsskolorna har svårigheter att klara sina uppdrag organisatoriskt, ekonomiskt
och pedagogiskt.

• Kapitalkostnader; positiv budgetavvikelse 0,5 mkr
• Grus- och matjordshantering (översyn av
verksamheten); negativ budgetavvikelse 0,5 mkr
• Förrådsverksamhet (ökad uthyrning); positiv
budgetavvikelse 1,5 mkr
• Verkstad (översyn av verksamheten); negativ
budgetavvikelse 0,4 mkr

Osäkra fordringar och tvister
Förvaltningen har fem överklagande hos förvaltningsrätten avseende nämndens beslut om bidragsnivåer 2014 från
fristående skolor och en fristående förskola.

Verksamheten för skogsvård och natur löper enligt plan
och redovisar inga förändringar i budgeterat utfall på -5,4
mkr .

Teknisk nämnd
Prognosen indikerar ett underskott med 9,7 mkr vilket är
2,5 mkr bättre jämfört med prognosen i maj.

Samtliga investeringsprojekt specificerade i Internbudget
för tekniska nämnden 2014 med verksamhetsplan för
2015-2016 löper enligt plan. Inga avvikelser i beslutad
totalutgiftredovisas per den 31 augusti 2014.

Den skattefinansierade verksamheten bedöms på helårsbasis kunna bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram
med en mindre negativ budgetavvikelse på 0,2 mkr. Avvikelser från budget förekommer i såväl positiv som negativ
riktning inom verksamheterna.

Investeringar, mkr

• Kapitalkostnader ; positiv budgetavvikelse 1,8 mkr
• Åtgärder vid arrangemang; negativ budgetavvikelse
0,7 mkr
• Hållbart resande (preliminär slutavräkning EUprojekt); positiv budgetavvikelse 0,3 mkr
• Parkeringsavgifter; negativ budgetavvikelse 1 mkr
• Felparkeringsavgifter; positiv budgetavvikelse 0,5 mkr
• Försäljning vattenkraft; negativ budgetavvikelse 0,5 mkr

Skattefinansierat
Biogas
Teknisk produktion

Total utgift
2014-2016
189,7
165,0
7,4

Utfall
201408
9,3
23,5
2,8

Överförmyndarnämndens Årets resultat bedöms bli
ett underskott på 1 mkr.

På helårsbasis påverkas prognosen för biogasen positivt
genom nedskrivningen av anläggningarnas bokförda värde
vid bokslutet 2013. Denna nedskrivning i kombination
med ett gynnsamt ränteläge och en delvis förskjuten tidplan avseende aktivering av investeringar uppnår verksamhetens totala positiva budgetavvikelse avseende kapitaltjänster en nivå på 6,3 mkr.

Verksamheten ökar; under 2012 fanns 629 årsräkningar
att granska, under 2013 663 stycken och under 2014 ska
683 stycken årsräkningar granskas. Antalet granskade
sluträkningar efter augusti är fler, 97 stycken, än för hela
2013, 92 stycken. Sluträkning inlämnas när uppdraget, av
någon anledning, upphört eller byte av ställföreträdare
sker. Antalet godmanskap som upphör har ökat. En anledning är att huvudmän som sökt själva allt oftare ångrar
godmanskapet när de inser vad gode mannens uppdrag går
ut på.

I början av augusti upptäcktes dock ett läckage i en rötkammare vilket innebar att denna snabbt fick tas ur drift
och börja tömmas för reparation. Detta arbete pågår och
omfattningen av reparationsbehovet är i dagsläget inte
klarlagt. Konskevensen av att enbart ha en rötkammare i
drift är att gasproduktionen går ner och att allt förbehandlat material inte kan rötas på Sundet. Av den anledningen
transporteras förbehandlat matavfall till Helsingborg där
det blir biogas i NSR:s biogasanläggning. Den ekonomiska konsekvensen av detta driftstopp är förutom reparationskostnader minskade försäljningsintäkter omfattande
2,2 mkr.

Antal godmanskap har ökat med 15 stycken sedan årsskiftet. Antalet ärenden ökar successivt varje år, vilket fram
till och med 2012 har medfört fler kommunala utbetalningar. Denna trend verkar ha stannat upp under 2013 och
huvudmännen har betalat ett något större antal av arvodena under 2013 än de gjort de senaste åren. I de ärenden
där kommunen står för arvodet är dock snittarvodet högre
än i de ärenden där huvudmannen själv betalar. Anledningen till att kommunen står för arvodena i de mest komplicerade ärendena tycks bero på att det ofta gäller unga
personer med olika diagnoser eller missbruksproblem,
som ofta har låga inkomster och små tillgångar.

Beslutad helårsbudget innebär ett planerat ianspråktagande av eget kapital på 9,1 mkr, vilket enligt lagd prognos kommer minska i omfattning till 4,9 mkr.. Det egna
kapitalet uppgick till – 8,9 mkr den 31 december 2013.

Åtgärder för att nå budget 2014
Den i huvudsak största utgiftsposten är arvode till gode
män och förvaltare. För att komma tillrätta med nämndens
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minska till 1,5 mkr, då verksamheten prognostiserar en
positiv budgetavvikelse på 1 mkr.

prognostiserade budgetöverskridande samt återbetalning
av det negativa resultatet skulle nämnden kunna sänka
arvodena och/eller återgå till den inkomstgräns som återges i föräldrabalken.

Väsentliga budgetavvikelser (>300 tkr) kan förutses inom
följande verksamheter:

Förslag från tjänstemannasidan har lagts till nämnden att
återgå till den inkomstgräns som återges i föräldrabalken.
Nämnden har dock, vid sammanträde i december 2013,
beslutat att sänkning av inkomstgränsen inte kommer ske.
Anledningen är oron för en allt svårare rekrytering av
kompetenta ställföreträdare. Kommunstyrelsen har i januari 2014 beslutat att överförmyndarnämnden ska ompröva
sitt beslut. Nämnden har därefter gett gruppledaren för
nämndens kansli i uppdrag att undersöka om det finns
hinder för att genomföra sänkningen under innevarande
år. Resultatet blev att det inte finns hinder för detta. Denna
skrivelse är skickad till kommunstyrelsen.

• Kapitalkostnader (räntor och avskrivningar); positiv
Budgetavvikelse 0,4 mkr
• Planering/ledning (korrigering intäkter dröjsmålsränta
och inkassoavgifter); negativ budgetavvikelse 0,5 mkr
• Matavfallsinsamling (lägre kostnader för transporter,
kampanjer, kärl och påsar); positiv budgetavvikelse
1,3 mkr
• Slamtransporter (förväntad reavinst försäljning slambil);
positiv budgetavvikelse 0,5 mkr
• Avfallsskatt (minskad deponering); positiv
budgetavvikelse 0,7 mkr
• Avfallsanläggning Häringetorp (minskade volymer);
negativ budgetavvikelse 1,7 mkr
• Förbränning avfall (högre behandlingskostnader)
negativ budgetavvikelse 0,7 mkr
• Matavfallsbehandling (icke budgeterad intäkt); positiv
Budgetavvikelse 0,7 mkr
• ÅVC Norremark (större volymer av skrot); positiv
budgetavvikelse 0,5 mkr

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-12 att överförmyndarnämnden snarast ska vidta åtgärder för att minimera
underskottet. Åtgärderna ska redovisas för kommunstyrelsen.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
-2,1 MKR
VA-verksamheten bedömer att det planerade ianspråktagandet av eget kapital på 3,1 mkr kommer att minska till
0,6 mkr. En positiv budgetavvikelse väntas således uppstå
motsvarande 2,5 mkr.

Investeringar, mkr
Vatten och avlopp
Avfallshantering

Väsentliga budgetavvikelser (>300 tkr) kan förutses inom
följande verksamheter:
• Kapitalkostnader ; positiv budgetavvikelse 2,3 mkr
• Arbete åt biogas (reparation rötkammare); negativ
budgetavvikelse 0,3 mkr
• Mätarservice (intensifierat införande fjärravlästa
mätare); negativ budgetavvikelse 0,5 mkr
• Vakanser inom avdelningen; positiv budgetavvikelse
1,1 mkr
Osäkra fordringar och tvister
Bergaåsen var ett omfattande och komplext projekt inom
VA-verksamheten som resulterade i ett antal ekonomiska
tvister med externa leverantörer. Två tvister återstår där
kommunen är kärande. Nettoutfallet bedöms bli till kommunens fördel även om kostnaderna för juridiskt biträde
inte är försumbara. Tidplanen för att nå en lösning på
tvisten är ännu oklar.
Under 2013 uppstod en tvist avseende slam- och spoltjänster inom VA-verksamheten där kommunen är svarande. Utfallet i denna tvist är i dagsläget svårbedömt.

Avfallshanteringen bedömer att det planerade ianspråktagandet av eget kapital på 2,5 mkr kommer att
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Total utgift
2014-2016
263,6
23,4

Utfall
201408
51,0
1,9

NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201408) har ej tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201408 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 positiv. I kolumn Bud - Bok avvikelse exklusive sem. har
förändringen av intjänad/ uttagen semester med mera (67,8 mkr) helt tagits bort. Detta ger en positiv budgetavvikelse om
120,3 mkr i delårsbokslutet.
Mkr

Eget
kapital

Budget
201408

Bokslut
201408

Bud - Bok
Avvikelse

Bud - Bok
Avv.exkl sem

Prognos
budgetavv.

0,3
16,0
9,5
-3,1
8,7
0,7
16,6
35,5
46,9
0,0
-1,3
-11,3

5,3
105,4
61,9
17,3
3,3
1,5
217,1
936,9
877,5
1,5
216,7
50,4

5,6
92,2
63,3
18,3
1,3
1,3
194,3
908,4
844,4
3,4
228,4
53,4

-0,3
13,2
-1,4
-1,0
2,0
0,2
22,8
28,5
33,1
-1,9
-11,7
-3,0

-0,3
11,3
-1,4
-1,0
2,0
0,2
10,1
-5,5
18,8
-1,9
-13,6
-3,0

0,0
1,3
-2,8
0,0
3,2
-0,1
11,0
-15,0
28,9
-3,5
-13,3
-1,9

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

2,9
19,4
1,3
5,6
-8,9
22,3
26,2

82,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

75,2
2,8
0,0
-1,5
1,9
-0,8
-7,0

6,9
-2,9
0,0
1,5
-1,9
0,8
7,0

6,5
-3,0
0,0
1,3
-1,9
0,7
6,5

-0,2
-5,4
0,0
0,8
-4,9
-1,5
-0,6

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Rtj
Fastigheter förvaltade av
Vöfab
Gemensam finansiering

2,5
2,1
3,1
3,7
0,5
-0,9
0,0

7,0
60,3
53,6
6,3
1,4
2,4
35,4

1,8
59,2
53,0
5,1
0,8
3,7
36,0

5,2
1,1
0,6
1,2
0,6
-1,3
-0,6

4,5
1,0
-0,1
1,0
0,6
-1,3
-0,6

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

0,0
0,0

0,0
-2 705,2

0,0
-2 794,6

0,0
89,4

0,0
89,4

-0,8
89,0

SUMMA

198,3

38,0

-150,1

188,1

120,3

84,7

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

149,8
48,5

38,0
0,0

-142,3
-7,8

180,3
7,8

113,1
7,2

86,8
-2,1

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Länstrafik, färdtjänst
Arenastaden
Stadsförnyelse, klimatåtg.
Kommunens revisorer
Gymnasienämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Omsorgsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Nämnd för arbete & välfärd
Ekonomiskt bistånd

15

VÄXJÖ KOMMUN SOM
ARBETSGIVARE
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska.
• Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka.
• Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin personliga utveckling i arbetet ska öka.
• Andelen chefer och medarbetare i kommunen med
olika etnisk bakgrund ska öka.
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft
Ett antal åtgärder har vidtagits för att bidra till det övergripande målet. Workshops med temat vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare har genomförts med den
kommunövergripande samverkansgruppen, chefer från
olika delar av organisationen och en studentgrupp. Resultatet är ett av underlagen i arbetet med marknadsföring av
Växjö kommun som arbetsgivare samt en del i revideringen av personalpolicyn, ett arbete som nu är inlett och
beräknas vara klart under våren 2015.
För att öka samsynen kring personalfrågor har det interna
arbetet mellan personalspecialister setts över. Grupper för
samverkan inom gemensamma områden har fastställts
gällande kompetensförsörjning, lönebildning, rehabilitering och arbetsmiljö.
Växjö kommun arbetar aktivt med studentmedarbetare
och praktikplatser och har bland annat deltagit vid en
framtidsmässa på ProCivitas, välkomstmässan vid
Linnéuniversitetet samt studentmässan AMÅR 14. Två
kommunövergripande introduktionstillfällen för nyanställda har genomförts. Personalklubben Dakapos Vårfest
firade 15 år.
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
Att arbeta med ledarskapsfrågor och arbetsmiljö gynnar
medarbetarens inflytande och stärker individens hälsa.
Detta sammanfaller med personalkontorets och Kommunhälsans arbetsinsatser som tar sin utgångspunkt i arbetslinjen och hållbar produktivitet. Kommunhälsan har under
våren fortsatt arbetet med utbildningar och projekt tillsammans med förvaltningarna. För att öka medvetenheten
om vikten av god hälsa erbjuder personalkontoret arbetsgrupper stöd för att ta fram en hälsoplan som kan kopplas
till verksamhetsplanen och som motverkar sjukfrånvaro.

Under våren startade en ny omgång i projektet med fem
deltagande enheter. Arbetet kommer att pågå under 2014
– 2015. Pilotprojektet Olympisk utmaning har startat med
16 deltagare. Projektet, som genomförs i samarbete med
High Performance Center (HPC) syftar till att öka deltagarnas fysiska hälsa. Pilotprojektet kommer att pågå 2014
– 2015.
Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka
Den övergripande handlingsplanen kopplad till medarbetarenkäten omfattar områdena Medarbetarskap, Ledarskap
och Hållbart arbetsliv. De insatser som ska genomföras
gäller arbetsmetoder och verksamhetsutveckling, arbetsplatsträffar, ledarutveckling och minskad stress, bland
annat ska en översyn av antal anställda per chef göras,
detta för att ytterligare skapa förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete.
Upphandling av omställningsprogram samt enstaka arbetsmiljö- och rehabutredningstjänster är klar, Arbetslivsresurs blev leverantör. Löneöversynen för 2014 avslutades
med samtliga arbetstagarorganisationer i april och ny lön
utbetalades i maj 2014. Lönesamtalsmodellen chefmedarbetare användes för alla medarbetare och högst
prioritering gavs till bland annat enhetschefer inom omsorgen, rektorer S o B, förskollärare och lärare.
Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin personliga utveckling i arbetet ska öka
För att erbjuda möjligheter till utveckling och säkerställa
framtida rekrytering av chefer har det förberedande ledarprogrammet startat. Programmet är ett samarbete mellan
kommunerna i regionen och omfattar 31 platser. För nya
chefer ges två gånger årligen kursen ”Ny som chef”, en
utbildning som ger kunskap om Växjö kommuns verksamhet. En obligatorisk utbildning i lönesamtal för alla
chefer och en gemensam arbetsmiljöutbildning för chefer
och skyddsombud har också genomförts.
Andelen chefer och medarbetare i Växjö kommun med
olika etnisk bakgrund ska öka
En utredning gällande ett gemensamt rekryteringscenter
för chefer är genomförd, syftet med centret är att skapa
likvärdig rekrytering av chefer i Växjö kommun. Ett arbete på förvaltningsövergripande nivå för att stärka ledarrollen har inletts, gruppen agerar också styrgrupp för rekryteringscenter för chefer.
Under våren har samverkan skett med Linnéuniversitetet
inför kommande rekryteringsbehov av lärargrupper.
Denna samverkan ger dels en möjlighet att vara med och
påverka volymen studenter på de olika programmen inom
lärarutbildningen på universitetet och dels hur framtidens
kompetensförsörjning ska se ut.
Mål och resultatuppföljning
Antalet tillsvidareanställda i Växjö kommun uppgår till
5 871, vilket innebär en minskning med 15 personer jämfört med bokslut 2013. Antalet anställda är fördelat på

4691 4 685 kvinnor (6) och 1 180 män (-21). Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider blir 5 643 anställda
(-15), fördelat på 4 490 kvinnor (7) och 1 153 män (-22).
Nämnden för arbete och välfärd har ökat med 44 medarbetare sedan årsskiftet.

Antal anställda

Tillsvidareanställd

Hela ökningen beror på organisationsförändringen per den
första januari då vuxenutbildningen inom gymnasieförvaltningen övergick till avdelningen Vuxnas lärande.
Gymnasienämnden minskade istället antalet medarbetare
med -48 i samband med övergången.

Omräknad heltid

Kön 1408

Kön 2013

Nämnd, styrelse

1408

Jmf 2013

1408

Jmf 2013

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Gymnasienämnd

2304

-21

2253

-16

2047

257

2 069

256

2177

19

2042

14

1848

329

1 819

339

402

-48

380

-46

238

164

275

175

Teknisk nämnd

235

-4

234

-4

58

177

57

182

Kommunstyrelse

204

-4

200

-3

116

88

117

91

94

-4

89

-4

62

32

65

33

391

44

380

41

283

108

249

98

41

0

40

0

24

17

21

20

22

3

22

3

15

7

13

6

425

-11

416

-1

124

301

130

306

61

1

61

1

5

56

5

55

6357

-25

6120

-15

4820

1537

4 820

1 562

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnd för Arbete & välfärd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
VKAB
Värends Räddningstjänst
Totalt

Totala antalet sjukdagar har minskat med 3 565 dagar.
Den långa sjukfrånvaron, det vill säga över 60 dagar, har
ökat med 1 776 dagar medan den korta sjukfrånvaron 1-14
dagar har minskat med 1 513 dagar. Kvinnorna har en
frisknärvaro på 36,4 procent och männen på 52,2 procent.
Kvinnornas andel har förbättrats med 2,3 procentenheter
jämfört med 2013 och männens har förbättrats med 3,9
procentenheter. Den totala frisknärvaron har ökat med 2,6
procent till 39,6 procent.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
Totalt för Växjö kommun har antalet sjukdagar per snittanställd minskat med 0,6 dagar från 17,6 till 17,0 under de
första åtta månaderna 2014. För kvinnor har antalet sjukdagar minskat med 0,6 till 18,3 dagar. Även männens
sjukdagar har minskat med 0,6 till 11,7 dagar.

21,3

Kvinnor
1408
22,7

Män
1408
9,9

16,4

14,5

14,9

12,4

14,2

13,8

12,8

15,8

8,2

14,5

14,5

14,1

14,3

14,0

12,1

12,5

12,1

9,1

10,7

7,0

8,8

7,4

8,2

6,7

11,1

11,3

10,6

14,1

15,3

16,3

16,3

17,3

16,2

20,3

16,7

12,3

7,5

13,3

20,5

28,4

11,6

5,8

4,1

6,4

5,2

6,0

6,5

4,7

15,5

15,2

16,7

17,6

17,0

18,3

11,7

7,8

7,4

8,4

10,0

10,6

14,0

9,2

4,1

6,5

7,5

7,9

6,7

2,6

7,0

Sjukdagar/snittanställd

2010

2011

2012

2013

1408

Omsorgsnämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Gymnasienämnd

17,2

17,7

19,8

21,1

15,4

13,9

15,4

12,5

10,9

Teknisk nämnd

14,0

18,2

Kommunstyrelse

11,6

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnd för Arbete och välfärd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Totalt Växjö kommun
VKAB
Värends Räddningstjänstförbund
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Andel ej sjukfrånvarande, %

2010

2011

2012

2013

201408

Omsorgsnämnd

43

36

35,5

33,2

34,3

Skol- och barnomsorgsnämnd

43

42

40,9

39,4

42,8

Gymnasienämnd

50

49

46,7

49,5

52,0

Teknisk nämnd

46

46

49,1

40,8

48,2

Kommunstyrelse

40

48

42,5

38,2

41,2

Kultur- och fritidsnämnd

36

43

40,2

28,9

42,6

Nämnd för Arbete och välfärd

38

34

38,0

36,0

41,1

Byggnadsnämnd

46

33

44,7

31,8

43,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

55

26

27,3

27,3

28,0

Totalt kommunen

43

40

39,3

37,0

39,6

48,5

49,7

52,5

41,7

43,6

46,0

VKAB
Värends Räddningstjänstförbund

Antal frånvarodagar

Dagar
201408

Dagar 2013

Differens
antal dagar

-14 dagar

24 791

26 304

-1 513

-59 dagar

13 584

13 861

-277

60- dagar

61 661

Totalt

100 037

63 437
103 602

Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka/
Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin personliga utveckling i arbetet ska öka
Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Växjö kommun
hade hösten 2013 värde 76, resultatet för 2014 redovisas i
november 2014.
70 anställda har hittills deltagit i introduktion för nyanställda.
Andelen chefer och medarbetare i Växjö kommun med
olika etnisk bakgrund ska öka
När det gäller chefsgrupperna är det idag fler kvinnor än
män bland chefsnivåerna. Arbetet med att öka andelen
kvinnor har varit långsiktigt i de högre chefsskikten. Vid
rekrytering är en strävan att de anställda ska spegla befolkningsstrukturen avseende kön, etnicitet och funktionshinder. Andelen anställda i Växjö kommunkoncern med
utländsk bakgrund uppvisar en oavbruten ökning 20082013. Värdet för 2013 är 13,4 procent att jämföras med
11,7 procent år 2011. Vid rekrytering är en strävan att de
anställda ska spegla befolkningsstrukturen avseende kön,
etnicitet och funktionshinder.
Analys och slutsats
Områden som bör fortsätta att prioriteras är hälsa och det
goda ledarskapet, dessa två faktorer är kopplade till att
vara en konkurrenskraftig arbetsgivare både för dagens
och morgondagens arbetskraft. De projekt som Personals-

-1 776
-3 565

kontoret, Kommunhälsan och förvaltningarna gör tillsammans för att sänka korttidssjukfrånvaron är en god
början och börjar ge resultat. Under det senaste halvåret
ser vi tendenser till en svagt ökande långtidssjukfrånvaro
som måste bevakas. 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.
Utbildningsinsatser anpassade efter behov i organisationen och individen bör fortsätta, tillsammans med både
gemensamma och riktade insatser för att stärka ledarskapet, där en hjälp är tydlighet kring mål och samverkansformer och möjlighet till utbildning och mötesplatser. 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.
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.

baserade företag etablerat sig i Växjö till följd av den
kompetens som finns tillgänglig på HCL.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL

När Volvo under mars aviserade neddragning med 95
personer hittade flera av de varslade sina nya arbetsplatser
genom ett samarbete mellan Volvo i Braås och medarbetare på Växjö kommuns näringslivskontor som inventerade den industrikompetens som behövdes inom andra
företag i regionen. Resultatet av detta samarbete med
Volvo innebar att ingen behövde varslas.

I delårsbokslutet efter åtta månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2014. En djupare måluppföljning kommer att göras i bokslutet.

Arbete och företag

Samarbetet med företagscenter Macken fortskrider med
syftet att möjliggöra nyetablering av mindre företag. Under 2014 har sex nya företag startat sin verksamhet genom
Mackens företagsskola. Samarbete sker också med arbete
och välfärd avseende konvertering av försörjningsstöd. Ny
policy för socialt entreprenörskap är antaget av kommunstyrelsen. Intresset för att etablera sociala företag ökar i
kommunen.

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.

Globaliseringen har skapat en tuffare konkurrens för företagen. För att hjälpa företagen och inspirera dem att etablera sig i nya och större marknader har Växjö kommun
hållit ett Tysklandsseminarium tillsammans med tysksvenska Handelskammaren om hur man gör affärer i
Tyskland. Det var mycket uppskattat av deltagande företag som nu har fått en bra kontakt på den tyska marknaden. En modell för företag med potential att ge sig ut på
exportmarknaden har tagits fram tillsammans med Almi.
Totalt sex pilotföretag testar nu modellen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Antalet företag ska öka (netto).
• Sysselsättningen ska öka.
• Antal etablerade på arbetsmarknaden med 4 års
vistelsetid i Sverige ska öka.
• Tillväxten ska öka (BRP).
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Arbetsmarknadsläget har fortsatt att återhämta sig och
ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 8,7 procent (SCB)
ifjol till 7,5 procent i år. Genom Arbete och välfärds aktiva arbete med ungdomar med försörjningsstöd har flera i
denna grupp kommit i självförsörjning.

Växjö kommun bearbetar också samarbetsstäder i USA,
Duluth och Savannah inom turism, sport, bioenergi, byggande, miljö, utbildning och forskning till direkta företagskontakter i olika branscher. Växjö har också tagit
initiativ till ett ökat utbyte med Kanada och söker aktivt
en samarbetsstad med trähusbyggande och bioenergi i
fokus.

Antalet förfrågningar kring mark och lokaler är fortsatt
hög och många företag planerar att utöka sin verksamhet
och nyanställa. Byggnadsnämnden ger företagsknutna
ärenden en hög prioritet. I arbetet med detaljplaner tas
hänsyn till utanförskap och arbetslöshet genom att bland
annat skapa förutsättningar för blandat innehåll i bebyggelsen.

Det nya landsbygdsprogrammet presenterades på en välbesökt träff i Nöbbele. Kommunen är aktiv i de visionsarbeten som pågår i Braås, Lammhult, Ingelstad, Gemla och
Rottne. Kommunstyrelsen har varit engagerad i omstruktureringen av Möbelriket AB med stärkt fokus på destinationsutveckling och har även bidragit till en förstudie som
lett till ett beslut om bildandet av Svenska Möbelklustret.
Arbetet med Smålands Business Region fortsätter och
innehåller många utmaningar och avväganden.

Växjö kommun har tillsammans med Almi kört en femte
omgång av det lyckade Tillväxtprojektet. Tolv företag har
under sex månader fått lära sig hur de ska växa långsiktigt
och hållbart. Företagen har redan under projektets gång
börjat anställa ny personal och formerat om sin organisation så att de kan expandera på bästa sätt. Tillväxtprojektet
är ett effektivt sätt att skapa nya arbetstillfällen i kommunen.

Strategiskt jobbar Växjö kommun med tre projekt, Huseby, Destination Åsnen och Sydostleden, för att främja
turism och besöksnäringen i syfte att skapa fler jobb och
stärka regionens dragningskraft. Etableringar av nya företag har skett i spåren kring både destinationsutvecklingen
kring Åsnen och etablering av cykelleden Sydostleden.

Kraftfulla insatser har satts in för att hjälpa de 124 personer som i början av året drabbades av uppsägning i samband med HCL:s avveckling av verksamheten i Växjö.
Via IT-nätverket inom IEC har många kompetenser kunnat matchas till nya jobb. Samtidigt har flera nya IT-

Nätverket Expansiva Växjö har utvärderas av de som varit
på frukostmötena de senaste 12 månaderna. Resultatet
visar att mer än 80 procent av deltagarna tycker att frukostmötena är givande för deras arbeten, 70 procent säger
att man genom nätverket har kunnat knyta nya kontakter.
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94 procent av deltagarna har berättat vidare vad man har
hört och lärt sig. 63 procent av deltagarna säger att man
har engagerat sig i något av ämnena som varit uppe. Det
arbete som gjorts kring den nya utvecklingsgruppen i
logistik har inneburit att Växjö kommun har flyttat fram
positionerna som logistiknav.

särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag
beviljas. Fem nya företag med försörjningsstöd har
startat under året. Under 2014 har totalt 15 företag
drivits med särskilt försörjningsstöd, varav tio startades
2013. Fyra har avslutats från särskilt försörjningsstöd
till fortsatt eget företagande. 2014 ser positivt ut och
ytterligare sex företag beräknas framöver att drivas
vidare utan särskilt försörjningsstöd.

MAT2014 i Växjö har blivit den självklara nationella
mötesplatsen för den närproducerade, småskaliga och
hållbara maten. Under tre dagar, 4-6 september, lockade
evenemanget cirka 50 000 besökare från hela Sverige. Det
stora mattältet på Stortorget attraherade i år cirka hundra
matproducenter som visade upp och sålde sina produkter.
MAT2014 handlar mycket om att sprida kunskap och där
spelar seminarieprogrammet en stor roll med cirka 60
seminarier under tre dagar. I år deltog över 1200 personer
i seminarierna vilket är en fördubbling jämfört med förra
året. På Konserthuset/konserthusparken har publiken även
kunnat ta del av ett nytt koncept – Framtidens matlagning
med olika aktiviteter där finalen i Unga Ekokockar ingår.
Dessutom avgjordses den prestigefyllda tävlingen SM i
mathantverk.

Inom Skol- och barnomsorgsnämnden har man ett samarbete med företag och branschorganisationer för arbetsförlagt lärande och för att locka ungdomar till utbildningar
som leder till arbete i regionen.
I Gymnasienämndens budget för 2014 är målet att öka
andelen gymnasieelever som driver UF-företag. På gymnasieskolorna finansieras UF-koordinatorer motsvarande
20 procent av en lärartjänst. De har utbildats av och samarbetar med organisationen Ung Företagsamhet Kronoberg. UF-koordinatorerna ha en nyckelroll i att öka antalet
UF-företag.
I hundrapoängskursen entreprenörskap driver alla elever
UF-företag och beroende på vilket program eleven läser är
kursen antingen obligatorisk eller valbar. Under våren har
UF-koordinatorerna arbetat med marknadsföring och en
UF-dag har att genomförts. På Teknikum kommer cirka
80 elever på nationella program och cirka tio elever på
introduktionsprogrammet att driva UF-företag under det
nyss påbörjade läsåret.

Växjös utnämning till Årets Matlandethuvudstad 2015
visar på de möjligheter och den potential som finns i att
skapa jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige det nya matlandet.
I maj lanserades webbingången till Europas grönaste stad
på vaxjo.se. I samband med detta gjordes även en samordning av Europas grönaste stad på Facebook. Som ett
ytterligare led i att visa att platsvarumärket är något alla
äger tillsammans, lanserades även ett Instagram-konto
”GoVaxjo” där en ny medborgare varje vecka får visa sin
bild av Växjö – Europas grönaste stad. De första månaderna har inletts med olika kända Växjöprofiler. Under
året har även Växjö som ”Årets främsta idrottskommun”
lyfts upp under paraplyet ”Europas grönaste stad”.

Kungsmadskolan har gjort en medveten satsning genom
UF-koordinatorerna och genom att få fler elever att läsa
entreprenörskapskursen. Till det här läsåret har Katedralskolan ökat antalet elever som driver UF-företag rejält
från 40 elever förra läsåret till 90 elever det här läsåret.
Tekniska förvaltningen har representanter i styrelsen och i
arbetsgrupper med Växjö Citysamverkan. Samarbetet
utgör en del i målsättningen att utveckla stadens citykärna
samt kommunens attraktivitet.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har under 2014 hittills
gjort 800 tillsyns- och kontrollbesök på företag och verksamheter.

Arbete och välfärd arbetar aktivt med att få ungdomar
som är bidragsberoende att bli självförsörjande. Antalet
ungdomar som är självförsörjande har ökat genom arbetsmarknadsanställningar, ordinarie arbete eller studier.
Alla gymnasieungdomar som sökt har erbjudits feriearbete, det vill säga 1 236 ungdomar.

Fritidsnämnden medverkar till att utveckla en innovativ
företagsmiljö vid Arenastaden bland annat genom att
medverka i Arenastadsrådet och i styrelsen för HPC.

220 personer har haft arbetsmarknadsanställningar
under året.

Ett nytt evenemangsråd har startats tillsammans med
bland andra Växjö & Co. Rådet verkar bland annat för att
möjliggöra större elitidrottsevenemang. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete med att samordna elitverksamheten
mellan HPC, föreningar och atleter.

Projektet Framtid Kronoberg visar på mycket goda resultat för individer som har gått till självförsörjning samt för
samverkan mellan olika myndigheter och med näringslivet. 318 ungdomar har ingått i projektet under 2014. Av
de som avslutats har närmare 60 procent fått arbete eller
gått vidare till studier.
För att underlätta vägen till sysselsättning samt göra
det möjligt för den enskilde att starta eget företag kan
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Mål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

2010

2011

2012

2013

Antalet företag ska öka (netto)
Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige
ska öka
Sysselsättningen ska öka, 20-64 år (%)
Tillväxten ska öka (BRP)

229
39%

252
39%

384

310

76,8%

77,8%

77,7%

2014

76,4%

Uppföljningsindikatorer Arbete och företag

2010

2011

2012

2013

Företagsklimat ranking
Andel arbetslösa 16-24 år (%)
Antal personer med Nystartsjobb
Antal praktikplatser i kommunkoncernen
Antal feriearbeten för ungdomar
Antal företag i företagshotell
Antal elever som driver
Kommunal grundUF-företag
skola
Kommunal gymnasium
NKI myndighetsutövning Miljö- och hälsa
(Index)
Bygglov
Markupplåtelse
Serveringstillstånd
Brandtillsyn

42
9,3
187

41
8,7
353
330
1004
2

25
9,6
197
421
960
8

16
8,7
306
252
1332
9

821

144
68
73
68
63
68

Större
städer

2014
08
24
7,5
220

Större
städer
8,7

1236
6

165

63
73
67
73
70
24 är Växjö kommun bäst i Kronobergs län och hamnar på
en andra plats bland landets större regioncentra. De två
parametrar där kommunen får ett klart sämre betyg jämfört med tidigare är dels konkurrens med företagen, dels
medias attityder till företagande. Här finns troligen en
förklaring, enligt Svenskt Näringsliv, i turbulensen förra
året kring vissa upphandlingsfrågor inom tekniska området.

Analys och slutsats
Arbetsmarknaden i länet har fortsatt att återhämta sig. Juli
var tionde månaden i rad som arbetslösheten i Kronobergs
län minskade, jämfört med motsvarande månad ett år
tidigare. De förbättrade arbetsmarknadsläget märks också
i antal lediga platser, som hittills i år har ökat med 28
procent i länet jämfört med i fjol. Arbetslösheten har
minskat och ligger på 7,2 procent i Växjö kommun mot
8,0 i fjol (SCB). Situationen ser även ljusare ut för ungdomarna (16-24 år) i Växjö kommun där arbetslösheten i
dag ligger på 7,5 procent jämfört med 8,7 procent i fjol
(SCB).

De som startar företag med särskilt försörjningsstöd bedöms klara målet om egen bärkraft, men här bör påpekas
ytterligare långsiktighet då ett år är för kort tid att bedöma
bärkraften i företaget.

Världsekonomin fortsätter att återhämta sig men med stor
känslighet för den politiska oro som råder i omvärlden och
denna utveckling väntas hålla i sig framöver. Den svenska
ekonomin har visat styrka. Den privata tjänstenäringen
och byggverksamheten har stark framtidstro. Även industrisektorn är positiv. Framtiden bedömer företagen i Kronoberg som betydligt mer positiv än tidigare och man ser
en ljusning i efterfrågan av varor och tjänster samtidigt
som marknadsutvecklingen bedöms vara god på längre
sikt.

De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna för Arbete och
välfärd handlar framförallt om att fokusera resurser på den
växande andel arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. Här krävs fortsatt motiverande arbete då många
med långvarigt försörjningsstöd har varit arbetslösa i
många år. Flera har behov av omfattande insatser som
behöver samordnas runt den enskilde. De vanligaste försörjningshindren är arbetslöshet, arbetshinder på grund av
sociala skäl och språkhinder.

Växjö kommun ligger kvar i toppen när Svenskt Näringsliv publicerade sin årliga enkät om företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Med sin placering som nummer

Det är viktigt att erbjuda en bra service och professionellt
bemötande på företagarnas villkor. Tillväxt- och sysselsättningsbefrämjande frågor måste alltid prioriteras. Några
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av utmaningarna är att fortsätta trimma myndighetsfunktionen, i alla nivåer jobba med service, bra bemötande och
kompetent rådgivning, säkra företagens kompetensförsörjning framöver och behålla Växjös goda attraktionskraft.

Genom en tydlig målgemenskap och att en styrnings- och
ledningsmodell upprättats från nämnd till skolenhet, har
en optimering av skolorganisationen skett. Målgemenskapen är förankrad i organisationen och är framskriven
som ett verksamhetsmål i de kommunala styrdokumenten.
Syftet med styrnings- och ledningsmodellen är att visa hur
uppdrag och återrapportering styrs och leds mellan de
olika nivåerna i organisationen för att planera, följa upp
och utveckla utbildningen.

Sammantaget görs i Växjö kommun en mängd insatser för
att skapa arbetstillfällen. Nätverksmodellen och ett stort
antal mötesplatser och arenor för informations och erfarenhetsutbyte underlättar för företagen att växa.

När det gäller karriärtjänster har en ny organisation för
lektorer och förstelärare förhandlats och tillsättningen
pågår. I karriärtjänsterna ingår att driva utvecklingsfrågor, arbeta med systematiskt kvalitetsarbete samt leda
utvecklingsarbete så att effekter nås på kollegial nivå.
NT-utvecklarna (naturvetenskap och teknik) har under
våren haft i uppdrag att ta fram en verksamhetsidé och
fungera som coacher/handledare för lärare. Matematikhandledarna inom ramen för matematiklyftet har både
kompetensutvecklats och genomfört sina uppdrag på flera
enheter.

Med vidtagna åtgärder enligt ovan är prognosen för att
uppfylla målen 2014 god.

Barn och utbildning
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 förskolan och skolan
ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö.

Ett underlag för en långsiktig IT-satsning har arbetats
fram för förskola och grundskola. Målsättningen är att IT
ska användas som ett funktionellt verktyg i verksamheterna.

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

Gymnasieskolornas attraktivitet mäts bland annat genom
skolval och kundnöjdhet. I augusti 2014 gick 54,2 procent
av ungdomar födda 1998 i Kronobergs län i någon av de
tre kommunala gymnasieskolorna i Växjö.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen elever som går ut grundskolan med
behörighet till gymnasiet ska öka.
• Elever i år 6 ska uppnå goda resultat.
• Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda
resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4
år).
• SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.

Ett utvecklingsarbete kring studiehandledning på modersmålet har pågått sedan hösten 2010 i grundskolans
senare del och i gymnasieskolan. Fokus har varit matematik och NO- ämnena och att finna effektiva arbetssätt.
Från oktober 2012 drivs utvecklingsarbetet för att möjliggöra studiehandledning online för högstadie- och gymnasieskolor i länet.
Fordons- och transportprogrammet har haft möten med
branschföreträdare i syfte att stärka rekryteringen av elever och att skapa intresse bland ungdomar för fordonsoch transportbranscherna.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Den nya utbildningsförvaltningen ska bidra till att stärka
Växjös roll som utbildningsstad. Det ska leda till en helhetssyn på barnets/elevens skolgång i ett 1 – 20årsperspektiv där det samtidigt skapas förutsättningar till
en ökad måluppfyllelse. Kommunledningens utvecklingsenhet leder arbetet med att skapa en gemensam utbildningsförvaltning för skol- och barnomsorgs- respektive gymnasieförvaltningarna från den första januari 2015.
Den andra delen i projektet har nu startat med verkställighet, genomförande och praktiska förberedelser för att
förvaltningen ska kunna starta enligt planen. Arbetet sker i
nära samarbete mellan utsedd förvaltningschef och utvecklingsenheten.

Kommunens arbete med att skapa ett lär- och kunskapscenter fortgår. I början av året övergick organisatoriskt
personalen inom skolan Komvux till avdelningen vuxnas
lärande. Nya gemensamma lokaler håller på att iordningställas för att anpassas till verksamheten och inflyttning
sker i slutet av året. Elvagården förbereder unga arbetssökande för ordinarie utbildning och ökar därmed individens
förutsättningar att lyckas med sina framtida vuxenstudier.
Elvagården har även startat grundläggande datakurs för
deltagare som läser svenska för invandrare.

Sedan förra året har ett dynamiskt utvecklingsarbete bedrivits inom skol- och barnomsorgsnämnden, det entreprenöriella lärandet. Arbete har finansierats av Skolverkets utvecklingsmedel för entreprenörskap och förstärkts
med egna medel.

Barnens Bästa i Braås är ett gott exempel på förebyggande
arbete och nu sprids modellen till Lammhult. Barnhälsoteamets närvaro, personalens kompetensutveckling och
föräldrautbildningar, har ökat medvetenheten om eget
förhållningssätt och bemötande.
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Utvecklingen av Navigator tillsammans med många interna och externa aktörer fortsätter. Verksamheten har som
målsättning att utveckla stödet till ungdomar mellan 16-24
år som står utanför både gymnasieskola och arbetsmarknad.

arbete och välfärd börjar ta form. Fastighetsbolagen och
tekniska nämnden arbetar för att elever och personal ska
ha en bra och trygg skolmiljö. För att öka kunskapen om
Europas grönaste stad bland barn och ungdomar, stödjer
kommunikationsenheten ett pedagogiskt läromedel inom
miljö och hållbar utveckling. Överförmyndarnämndens
verksamhetsmål är att barns tillgångar i skälig omfattning
ska användas till utbildning och nytta i övrigt, enligt de
bestämmelser som finns i föräldrabalken.

Personalkontoret har inlett ett fördjupat samarbete med
samordnare vid skol- och barnomsorgsförvaltningen för
att utveckla och marknadsföra PRAO- verksamheten.
En modell för förbättrad samverkan med skol- och
barnomsorgsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och
Mål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Andel elever som går ut grundskolan
med behörighet till gymnasiet ska öka
Elever i åk 6 ska uppnå goda resultat
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år
Andel elever med gymnasieexamen

2010

2011

2012

88,8 %

86,3 %

86,7 %

2013
88,6 %

2014

Större
städer

85,5 %
Ja*)

82 %

80 %

82 %

81 %
87 %**)

SFI studieresultat, andel som blir
Godkända ska öka

rapport
dec 2014

*) I årskurs 6 har en analys av elevernas kunskapsutveckling gjorts. Åk 6 har höjt sina meritvärden jämfört med betygsättningen vid
höstterminen 2013. I svenska som andraspråk är måluppfyllelsen låg, 36,8 procent av eleverna betyget F. Noterbart är att 4,2 procent av
eleverna har en anpassad studiegång i ämnet. Det går att konstatera att skolenheterna som berörs av detta har ett differentierat mottagande. Det finns också en skillnad i hur enheterna hanterar betyg och bedömning samt undervisning och kartläggning av nyanlända
elever. I ämnet svenska kan inga avvikelser identifieras. Måluppfyllelsen får betecknas såsom god. När det gäller elevernas betyg (A – F)
är engelska det ämne där eleverna har högst betyg, vilket stämmer väl överens med resultatet i de nationella proven.
**) När det gäller andelen elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år har en förändring i sättet att mäta skett. Tidigare användes
begreppet genomströmning för att mäta andelen elever som fått slutbetyg inom 4 år. Under nu gällande läroplan, GY11, gäller begreppet gymnasieexamen istället för slutbetyg.

Uppföljningsindikatorer barn och
utbildning

2010

2011

2012

2013

Vad är kostnaden för ett inskrivet
barn i förskolan?
Kostnad per elev grundskolan
Genomsnittligt
Kommunal
meritvärde i åk 9
skola
(Skolverket)
Friskolor

106 271
kr

108 759 kr

115 600 kr

116 700 kr

77 626 kr

80 963 kr

83 200 kr

85 700 kr

206

204

204

208,4

231

225

223

233

Personaltäthet personal/ pedagogtäthet kommunens förskolor

5,2

5,0

5,0

5,1

Gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet och högskola
Gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet och högskola
under läroplanen Gy 11
Andel av Kronobergs 16-åringar i Växjös
kommunala gymnasieskola

87 %

87,5 %

86,4 %

88,1 %

2014

Större
städer

217,1*)

79 % **)
40,6 %

42,5 %

48 %

54 %

*) Elever får från och med våren 2014 räkna med betyget i moderna språk som ett 17:e betyg i meritvärdet. Maxvärdet för meritvärdet
blir då 340 poäng istället för som tidigare 320 poäng.
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**)Tidigare mättes andelen bland elever med slutbetyg men nu mäts andelen bland elever med gymnasieexamen och kraven för gymnasieexamen är högre än för slutbetyg. Det har även skett en höjning av kraven för grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Ytterligare en kurs i svenska respektive engelska krävs och elever på yrkesprogram behöver numera aktivt välja de kurserna för att
kunna läsa in grundläggande behörighet.

hetsgivande kurserna och de som gör det klarar i det allra
flesta fallet kurserna.

Analys och slutsats
Genom att både en målgemenskap och styrnings- och
ledningsmodell har implementerats bland verksamhetschefen, resultatenhetscheferna och skolledarna i för- och
grundskolan, har det entreprenöriella lärandet möjliggjorts. Ledningsdeklarationer med konkretiserade målsättningar och uppdrag för enheterna har skrivits fram.

Växjö kommun har under de senaste åren satsat mycket på
att skapa en starkare marknadsposition för de kommunala
gymnasieskolorna, både individuellt och gemensamt.
Skolorna arbetar kontinuerligt med sina varumärken, med
målet att varumärket ska genomsyra hela verksamheten
och det dagliga arbetet. Under vårterminen 2014 har elevkonceptet ”Together” startats på de kommunala gymnasieskolorna. Syftet är att skapa en tryggare, roligare och
mer minnesvärd gymnasietid för eleverna. Förhoppningen
är även att genom detta kunna ta större marknadsandelar
under kommande år. Resultaten av brukarnas omdömen
om gymnasieskolorna skolorna och programmen är goda.
De lägsta resultaten finns liksom 2013 på de områden där
undervisningen står i centrum. Centrala områden med låga
resultat är utvecklingssamtal, bedömning, lärarnas stimulans av eleverna, samverkan mellan lärarna och variation i
arbetssätt. Resultatet är även lågt på områdena som handlar om elevernas inflytande i undervisningen. Noteras kan
att yrkesprogrammen har klart högre resultat än de högskoleförberedande programmen.

Avgångseleverna i grundskolan läsåret 2013- 2014, hade
ett högre genomsnittligt meritvärde i åk 9 än avgångselever 2012 – 2013. Däremot har behörigheten till gymnasiet
sjunkit. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Det
skulle kunna bero på att:
• elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp
och stöd i den omfattning som det krävs inom
ramen för undervisningen för att kunna uppnå
goda resultat
• de bästa eleverna med höga kunskapsresultat, har
höjt sina resultat ytterligare
• elever med lägre kunskapsresultat inte har
samma kunskapsutveckling
• kunskapsresultatet i moderna språk språkval är
högt. Elever får från och med våren 2014 räkna
med betyget i moderna språk som ett 17:e betyg i
meritvärdet. Maxvärdet för meritvärdet blir då
340 poäng istället för som tidigare 320 poäng.
Detta kan vara en faktor som gör att det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Vidare jämförelser
i förhållande till riket och gruppen större städer
görs i årsbokslutet

Samtliga gymnasieskolor har gjort organisatoriska förstärkningar för att nå en bättre måluppfyllelse i matematik. Exempel på detta är utökad undervisningstid som
också har differentierats på programnivå utifrån elevernas
behov, utökat antalet lärartjänster i matematik för att möjliggöra en förändrad organisation, uppsamlingsundervisning för elever som inte klarar minst betyget E i matematik och alla elever har tillgång till en matematikstuga.
Även i ämnet engelska finns också tillgång till studiestuga.

Skolledarnas uppföljning visar att arbetet med att utveckla
metoder och arbetssätt för barn och elever i behov av
särskilt stöd måste fortsätta för att barn och elever ska få
det stöd och stimulans som krävs så att de kan utveckla
sina förmågor så långt som det är möjligt. Detta gäller för
såväl huvudman som för enheterna.

Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, känna sig
trygga och kunna utvecklas samtidigt som Växjö ska
stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum.
Nämndernas delårsrapporter inom målområdet ”Barn och
utbildning” visar att verksamheten fokuserar på de budgetprioriteringar som har gjorts för 2014. Kostnadseffektiviteten jämfört med riket och större städer är hög i Växjö
kommun när det gäller verksamheterna för barn och ungdomar. Komplexiteten är stor och kräver en strategisk
planering vid framtida frågor som avser exempelvis rekrytering och lokalförsörjning. Prioriteringarna är av olika
omfattning och kommunen har under perioden nått olika
långt med dessa. För en ökad måluppfyllelse bör ett fortsatt och intensifierat arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på analysarbete och insatser, prioriteras i alla verksamhetsformerna.

Den genomsnittliga betygspoängen mäts under Gy11
bland elever med gymnasieexamen till skillnad från läroplanen Lpf 94 då den mättes bland elever med slutbetyg.
Årets resultat kan därför inte jämföras rakt av med resultaten under Lpf 94. En central framgångsfaktor för att höja
andelen elever med gymnasieexamen är ökad måluppfyllelse i kurserna matematik 1a, 1b eller 1c. Huvuddelen av
övriga kurser där elever till stor del inte klarar minst betyget E är i gymnasiegemensamma kurser. Gymnasieskolorna arbetar för en högre måluppfyllelse i matematik
utifrån de riktade satsningar i matematik som gymnasienämnden har gjort 2014. Bland de avgångselever som har
tagit yrkesexamen är det preliminärt 39 procent som har
grundläggande behörighet till universitet och högskola
vilket är tydlig nedgång jämfört med 2013 då cirka 85
procent av dem som klarade slutbetyg var behöriga. Ett
stort antal elever på yrkesprogram väljer inte de behörig-
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Bygga och bo

Förhållandevis många större bygglov är beviljade under
perioden. För bostäder handlar det bland annat om Södra
Stationsområdet, kv Lågan vid Lineborgsplan, Vallen,
Vikaholm och kv Portvakten på Sankt Sigfridsområdet.

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.

Bostadsprognosen visar på 407 färdigställda bostäder
under 2014 vilket ska jämföras med 386 bostäder för
2013.

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 1100 personer.

Östra Lugnet håller på att bli färdigbyggt med cirka 40
bostadsrätter i sista etappen. Andra etappen av BoKlokhusen vid Teleborgs herrgård liksom hyresrätterna i kv
Täppan vid Teleborgs centrum är klara. Skanska har påbörjat byggnationen av drygt 20 energisnåla lägenheter i
form av radhus på Vikaholm. Stationsområdet börjar ta
form och under året har bland annat en ny gångbro, Västerbron, invigts, nya ledningar markförlagts och anläggandet av Drottninggatan pågår. Utanför Växjö stad har hyresrätter färdigställts i Ingelstad och Braås.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Växjö ska fortsätta att ligga i topp i Sverige när det
gäller nybyggnation/invånare. Till och med 2018 ska
minst 2 500 nya bostäder byggas i Växjö kommun.
• Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö
stad ska öka.
• Andelen medborgare som upplever att kommunen är
en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än
jämförbara städer.
• År 2015 ska 25% av de kommunala bolagens
nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50% av
kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.

Träbaserat byggande är en integrerad del i projektering
och beställning av nybyggnation. Förskolan på Vikaholm
kommer att vara träbaserad och vid skolan i Bredvik
kommer förskolan att vara helt i trä, vilket gör att projekten i sin helt får en träandel på 25 procent. På Lilla
Vallen bygger Växjöbostäder med träbaserad stomme.
Träd i staden har fått ett ökat fokus med bland annat ett
trädprogram för staden och återplantering av sjuka och
nedtagna träd. En större lekplats i Lassaskog planeras som
ska vara ett utflyktsmål och målgruppen är för alla åldrar.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Fullmäktige antog i april ett tematiskt tillägg av översiktsplanen för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISplanen). En fördjupning av översiktsplanen för Ingelstad
är under framtagande och en medborgardialog hölls i maj
där ungefär 100 personer deltog. Efter att grönstrukturprogrammet för Växjö stad antogs, har arbetet med att ta
fram grönstrukturprogram för de större orterna i Växjö
vidtagit. Arbetet har delfinansierats med statliga medel,
Lokala naturvårdsprojekt (LONA), och kommer att bedrivas under innevarande och nästa år. De orter som omfattas
är Ingelstad, Gemla, Åryd, Braås, Rottne och Lammhult. I
juni antog kommunstyrelsen planprogrammet för Sjöudden som kan möjliggöra ett blandat område med ungefär
230 bostäder. Arbetet med planprogrammet för norra
Öjaby pågår och förberedelser för en detaljplan för Torparängen har påbörjats.

En trafikplan och en bullersaneringsplan tas fram. Syftet
med bullersaneringsplanen är tydliggöra riktlinjer för
vilka gator som ska erbjudas bulleråtgärder och till vilken
kostnad.
VKAB kommer att låta utföra tillgänglighetsinventering
av det kommunala bostadsbeståndet med start hösten
2014. I ett första skede inventeras den yttre miljö och i ett
andra skede görs en kartläggning av bostäderna.
Växjö kommun ligger på plats 19 av 290 kommuner i
tidskriften Fokus kommunranking ”Här är det bäst att bo
2014”. Upplägget 2014 har genomgått en större förändring sedan förra året vilket gör att det inte går att jämföra
årets ranking med tidigare år. Växjö kommun har i förhållande till kommuner i jämförbar storlek en bra placering.Växjö kommun ligger högt eller relativt högt i underkategorierna att vara äldre (10), att vara ung (31), att ha
familj (69) och att arbeta (27). Lägst ranking har Växjö
kommun på variablerna ungdomsarbetslöshet (256), arbetslöshet (228) och andel förvärvsarbetande (171).

Detaljplaner av större vikt som antagits under år Strandsnäckan och Limnologen Syd utmed Teleborgsvägen, kv
Trädan på Öster samt Hovsdal (den del mellan Hovshaga
begravningsplats och Hovshaga centrum). Det pågår detaljplanering i cirka 25 områden såväl i som utanför Växjö
stad, varav flertalet kommer att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Under våren 2014 svarade ett urval av medborgarna på ett
antal frågor om hur det är att bo och leva i Växjö kommun
(SCB:s Nöjd-Region-Index). Växjö ligger över genomsnittet för kommuner i samma storleksklass när det gäller
flera områden, till exempel arbetsmöjligheter, kommuni-

Markanvisning har skett för första etappen i kvarteret
Skärvet, den östra delen, på Bäckaslövsgärdet och ska
innehålla såväl vårdcentral som lägenheter. Markanvisning för bostäder i Arenastaden kommer att ske under
hösten 2014.
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kationer och fritidsmöjligheter men under snittet vad det
gäller bostäder.

Planeringskontoret samordnar ett koncernövergripande
arbete för framtidens boende för äldre.

Mål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det
gäller nybyggnation/invånare. Till och
med 2018 ska minst 2500 nya bostäder
byggas i Växjö kommun
Antalet invånare ska
Antalet invåöka. Befolkningen
nare ska öka.
utanför Växjö stad ska Befolkningen
öka
utanför Växjö
stad ska öka
Andelen medborgare som upplever
kommunen som en attraktiv plats att leva
och bo på ska vara högre än jämförbara
städer
År 2015 ska 25% av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År
2020 ska 50% av kommunala bolagens
nyproduktion vara träbaserad

2010

2011

2012

2013

2014

982

705

1090

1022

597(sept)

68

65

64

Uppföljningsindikatorer Bygga och bo

2010

2011

2012

2013

Antal nya bostäder i
nyproduktion

395
136
128
131
0

249
61
109
70
9

233
95
33
105
0

372
82
96
141
0
Av 96 hyresrätter var 24
studentlgh

Totalt
Egna hem
Hyresrätter
Bostadsrätter
Ägarlägenheter
Studentlägenheter

Större
städer

64

2014
prognos
407
75
161
161
4
0

Analys och slutsats
Befolkningsökningen på 597 invånare är något lägre än
tidigare för 2013 och 2012 vid samma tidpunkt men jämförbar med åren dessförinnan. En betydande del av befolkningsökningen utgörs av invandringsnetto.

flerfamiljshus, gruppbyggda hus och egnahem. Det visar
på att kommunen har en god planberedskap för en variation av bostadstyper. Andelen hyresrätter som planeras att
färdigställas under året ökar markant från 96 bostäder år
2013 till 161 bostäder för innevarade år.

Det finns tecken på ökad aktivitet inom nybyggnadsområdet hittills under året och ovanligt många bygglov för
större byggprojekt har lämnats. Bostadsprognosen för
2014 visar på 407 färdigställda bostäder under 2014 vilket
är en ökning i jämförelse med de senaste åren. Det är
positivt att bostadsbyggnation sker i flera av orterna utanför Växjö stad, bland annat Ingelstad och Rottne.

Fördjupningar av översiktsplanen för de större orterna
utanför staden har tagits fram eller är under framtagandet.
På så sätt sker en hållbar planering som ligger till grund
för nya detaljplaner för bland annat bostäder. Den stadsnära landsbygden är attraktiv för bostadsbyggande och
den utvecklingen bedöms fortsätta.
Det har beslutats om förändringar inom plan- och bygglagen i syfte att stimulera bostadsbyggandet. Det handlar
bland annat om en enklare planprocess, nya byggregler för
smålägenheter, större möjligheter att bygga i bullerutsatta
miljöer. Det är för tidigt att dra slutsatser av lagförändringarna i skrivandets stund men bland annat är förvänt-

Växjö har hittills tagit fram detaljplaner för året som möjliggör drygt 1 000 bostäder. Växjö kommun har en god
planberedskap och aktuella detaljplaner kan om byggrätten utnyttjas helt medge uppåt 5 000 nya bostäder. Detaljplanerna medger en variation av bostadstyper i form av
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ningarna att ändrade bullerregler ska möjliggöra förtätning
i staden.

verksamheter i Växjö kommun, liksom det aktiva arbetet
för att stärka barnens och elevernas inflytande.

Flera bostadsprojekt är träbaserade och 2016 sker en uppföljning av målet.

Medborgardialoger, direktmöten, liksom ”Ungdom direkt”
har genomförts på orter i Växjö kommun eller i olika
stadsdelar i Växjö, för att möjliggöra för invånare att diskutera aktuella frågor i syfte att förbättra dialogen mellan
invånare och förtroendevalda. Kommunstyrelsens och
nämndernas sammanträden har varit öppna och hållits i
lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med de fyra bostadssociala grupperna, särskilt vad
gäller bostäder för nyanlända och exkluderade, behöver
intensifieras.

Medborgarna har rätt till tydlig och tillgänglig information. Arbetet med att samordna kommunikationen över
förvaltningarna fortsätter för att säkra likvärdighet och
kvalitet. Målet är en kommun som kommunicerar med
samma röst.

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

Det pågår insatser för att förbättra informationen till medborgarna om kommunens tillgänglighetsarbete. En översyn har genomförts med målsättningen att göra Växjö
kommuns samarbete med handikapporganisationerna mer
enhetligt och effektivt. Översynen resulterade i ett förslag
till ny organisationsstruktur som ska behandlas politiskt
under hösten.

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

Arbetet med att skriva om alla texter på vaxjo.se till klarspråk fortsätter. En portalingång för vaxjo.se har lanserats
för att ge möjlighet att öppna upp till, inte bara kommunen
utan, hela platsen Växjö, Europas grönaste stad. Detta
tydliggör den kommunala informationen på ett bättre sätt
samtidigt som det ger andra möjligheter att lyfta Växjö
som plats jämfört på en kommunsida. Arbetet med att ge
information och kunskap på olika språk fortgår.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen medborgarna som upplever att de får god
service och ett gott bemötande när de kontaktar Växjö
kommun ska vara fortsatt hög.
• Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post
ska öka.
• Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och
det inflytande de har över kommunala beslut och
verksamheter ska öka.
• Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska
(kommunen geografiskt område)

Projekt ”införande av e-förvaltningsplattform” har nu satt
de första delarna i drift. I augusti började systemlösningen
för att flöda ärenden från Växjö kommuns kontaktcenter
att användas i en förvaltning, därefter kommer lösningen
att införas i resterande förvaltningar under hösten. Detta
gör det möjligt att följa ett ärende hela vägen tillbaka till
medborgaren igen och se till att de blir besvarade.
En e-tjänst för Skolstart och delar av medborgarportalen
Mina sidor är i drift. Nytt dokument- och ärendehanteringsstöd ersätter Lex i oktober 2014. Ytterligare etjänster och funktionalitet på Mina sidor lanserades i början av september 2014.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Som ett led i Växjö kommuns arbete med mångfaldsprogrammet genomfördes under våren 2014 mångfaldscaféer.
Mångfaldscaféerna belyser mångfald ur olika perspektiv
och ger möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. Mångfaldscaféerna fortsätter under hösten 2014.

Arbetet med ”En väg in” fortsätter. Växjö kommuns kontaktcenter har tillsammans med förvaltningarna byggt den
process där medborgarnas frågor ska besvaras och handläggas. Kommunens kontaktcenters uppdrag fokuserar på
medborgaren och bemötandet. Kommunvägledarna får
speciell utbildning i bemötande för att säkerställa likvärdighet. Från januari 2014 går det att kompetensstyra samtalen så att medborgarna hamnar hos rätt kommunvägledare med rätt kompetens. Under maj infördes en lösning
där medborgare som ringer direkt till en anknytning där
svar uteblir, hamnar i ett talsvar där de erbjuds att antingen lämna meddelande eller kopplas till kontaktcenter.

Arbetet med mångfaldscertifiering fortsätter i Växjö
kommun. Efter certifiering fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt för att förhindra diskriminering, och ta
tillvara på olika kompetenser. Anställning av personal
med speciell kompetens inom kultur och språk underlättar
kontakten med medborgare.
Demokrati och mångfald är ett statligt kärnuppdrag som
ska genomsyra all utbildningsverksamhet. Arbetet med
likabehandlingsplaner mot kränkande behandling är
lagstadgat och bedrivs aktivt inom utbildningens alla

27

utsatthet för hatbrott, och attityden till hbtq-personer. Bäst
betyg totalt får Göteborgs kommun med 4,13, följt av
Växjö kommun med 4,07.

I RFSL:s kommunundersökning 2014 kartläggs olika
mätbara yttre faktorer i landets 290 kommuner som är
relevanta för att mäta skillnader i förutsättningar för de
invånare som är hbtq-personer (homosexuella, bisexuella,
transpersoner och andra personer med queera uttryck och
identiteter). De bedömningsfaktorer som inbegripits har
indelats i sex olika områden: kommunens verksamhet,
skolan, utbildningsinsatser, hbtq-samhällets infrastruktur,

Värends räddningstjänst har genomfört en inventering ur
jämställdshetsperspektiv på alla stationer inom förbundet
och en arbetsgrupp med representation från olika delar av
verksamheten har utsetts för att ansvara för mångfaldsfrågor och driva arbetet vidare.

Mål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

2010

Andelen medborgare som är nöjda
med den insyn och det inflytande de
har över kommunala beslut och verksamheter ska öka (Nöjd-inflytande
index)
Andelen medborgare som upplever
att de får god service och ett gott
bemötande när de kontaktar Växjö
kommun ska vara fortsatt hög

47%

Lönegapet mellan män och kvinnor
ska minska (kommunen geografiskt
område)
Växjö kommuns tillgänglighet per
telefon ska öka
Växjö kommuns tillgänglighet via epost ska öka

76 683 kr

2011

2012

2013

47%

87%

100%

80%

2014

Större
städer

42%

40%

75%

82 730 kr

65%

46%

56%

60%

81%

75%

84%

83%

Uppföljningsindikatorer demokrati
och mångfald

2010

Nöjd-medborgar-index inrikes född/utrikes
född (diskriminering)
Andel utrikes födda, befolkningen

68%/70%
14,8%

15%

15,2%

15,79%

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

46%

43%

42%

41%

46%

Andel män i kommunfullmäktige

54%

57%

58%

59%

54%

Kvinnor

17,8

14,2

10,7

Män

12,6

9,5

7,0

Sjukdagar/snittanställd
kommunkoncernen

2011

2012

2013

62%/61%

Nöjd inflytande index (NII) för Växjö kommun blev 42 i
årets medborgarundersökning, vilken mäter andel medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de
har över kommunala beslut och verksamheter. De områden som fått lägst betyg är påverkan och förtroende. Det
är invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut och
invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala

2014
61%/60%

verksamheterna som fått låga betyg samt hur väl man
tycker att politiska beslut genomförs och hur ansvarstagande kommunens politiker är.
Medborgarundersökningen visar att frågor om hur nöjd
man är med det inflytande man har över kommunens
beslut och verksamheter har högst betygsindex i ålders-
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grupperna 55-64 och 65-74 år och lägst i åldersgrupperna
18-24 år och 25-34. Vidare visar medborgarundersökningen att det inte finns några skillnader mellan utrikes
respektive inrikes födda när det gäller hur nöjd man är
med kommunens verksamheter (NMI) och inflytandet
(NII). Det finns skillnad mellan män och kvinnor när det
gäller upplevd trygghet där kvinnor (betygsindex 52)
upplever sig mindre trygga än män (betygsindex 62).

Kunskapen hos kommunvägledarna har ökat och medborgarna får i större utsträckning svar direkt på sina frågor,
visar senaste servicemätningen. Funktionen Talsvar har
lett till att tillgängligheten ökat för inringande och medelväntetiden sänkts. Tidigare har hälften av alla samtal som
kommit till kontaktcenter varit från obesvarad, icke hänvisad anknytning där många behövt lägga på i kö. Nu kan de
göra ett aktivt val och fler kommer fram.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet i kommunen
ökade med 5,33 procentenheter jämfört med 2009 till
drygt 53 procent. Spridningen mellan olika distrikt var
dock stor från 33 procent som lägst till 67 procent i det
distrikt med högst valdeltagande.

I de bolag och nämnder där arbete med mångfaldscertifiering pågår märks att frågan får ett ökat fokus. Mångfaldscertifieringen ger verktyg och kunskaper för att skapa ett
strategiskt och aktivt arbete med mångfald. Demokrati och mångfaldsperspektivet är viktigt vid all myndighetsutövning så att den är rättssäker oavsett kön, etnicitet,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Gapet mellan män och kvinnors (20 år och äldre) sammanräknade förvärvsinkomst har mellan 2010 och 2012
ökat från 76 683 till 82 730 kr. Motsvarande siffra i riket
är 71 816 (2010) och 81 177 (2012). Det innebär att gapet
mellan män och kvinnors förvärvsinkomster är större i
Växjö än i riket men ökningen mellan 2010 och 2012 har
varit mindre i Växjö än i riket.

I kommande arbete med att revidera mångfaldsprogrammet bör hänsyn tas till behovet av att hitta strukturer där
man kan integrera mångfaldsfrågan i budgetprocessen. I
nämndernas delårsrapporter behöver exempelvis ytterligare belysas och analyseras om flickor och pojkar, kvinnor och män, oavsett social och etnisk bakgrund i alla våra
kommundelar har lika möjligheter.

Under året har Växjö kommun deltagit i olika undersökningar på tillgänglighetsområdet. Resultatet vid Humanas
tillgänglighetsbarometer visar att Växjö kommun har
förbättrat sitt resultat när det gäller fysisk tillgänglighet
från 2013 – från plats 42 av 163 till den nuvarande placeringen på plats 12.

I arbetet med mångfaldsprogrammet är chefernas engagemang och kunskap fortsatt viktigt för att nå hög
måluppfyllelse. Arbetet med att ta fram modell för att
arbeta med demokrati och mångfald på olika nivåer; basnivå och nivåer med ökad ambitionsnivå, kvarstår.

Analys och slutsatser
Växjö kommun har sedan 2006 genomfört medborgarundersökningen vartannat år, nu senast våren 2014. Enkäten
som omfattar cirka 40 frågor ger svar på hur invånarna ser
på kommunens olika verksamheter, vilken uppfattning
invånarna har om kommunen som plats att bo och leva på
och vilket inflytande invånarna tycker att de har på de
kommunala besluten. Växjö kommun har även valt att
lägga till ett fåtal egna frågor, som handlar om miljömedvetenhet. Växjö kommun ligger generellt bra till (högre
betygsindex) jämfört med kommuner i samma storleksklass (50 000 invånare eller fler). Faktorer som bör prioriteras (det vill säga de har fått relativt låga betygsindex och
har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan
på helhetsbetyget NRI) är bostäder, arbetsmöjligheter,
grundskolan, gator och vägar, påverkan och förtroende.
Siffrorna för tillgänglighet och servicegrad i Växjö kommuns kontaktcenter är på uppåtgående jämfört med delår
mars. Samtidigt har kontaktcenter fått in fler uppdrag och
fokuserat på att införa sin del i det nya e-förvaltningssystemet. Inom ramen för e-förvaltningsprojektet ska
kommunens ärende- och dokumenthantering bli såväl
enhetligare som effektivare. En enhetlig ärendehantering i
kommunen ger medborgare möjlighet att enkelt och på
samma sätt ta del av information inom kommunen oavsett
inom vilken förvaltning eller bolag som informationen
finns.

Mot bakgrund av resultaten för målen för god ekonomisk
hushållning, uppföljningsindikatorerna samt de insatser
som gjorts hittills under året så bedöms måluppfyllelsen
av de övergripande målen vara god för demokrati- och
mångfaldsmålet. Insatserna som har gjorts med e-tjänster,
kontaktcenter och webbportalen bedöms starkt bidra till
att kommunikationen till medborgarna blivit tydligare och
mer tillgänglig.

Medborgarna ska få snabbare svar, korrekt information
och god tillgänglighet. Servicegrad och medelväntetid
mäts dagligen. Samtalsstrukturen har vidareutvecklats.
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På Kulturarvscentrum har solceller satts upp och kommer
att tas i drift under hösten. Solelsproduktionen har under
en period varit avstängd på Kungsmadskolan och Teleborgs Centrumskola på grund av ombyggnationer. Ett
nätverk för solcellsanvändare i Växjö har startats upp.

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.

En cykelvägsinventering har genomförts under våren, där
totalt 1035 brister i cykelvägnätet har dokumenterats. Från
denna lista har cirka 110 stycken brister längs med huvudcykelvägarna beställts och ska åtgärdas i samband med
höstens beläggningsarbete.

Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för
invånare, företag och besökare att leva och verka med
liten miljöpåverkan.

I våras startade en trafiksäkerhetskampanj i bostadsområdet Östra Lugnet och Biskopshagen. I september startar
ytterligare en kampanj för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i Högstorp.

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

Matavfallsprojektet följer fastlagd plan och för närvarande
pågår arbete med att ansluta de sista större privata fastighetsägarna. Under hösten kommer fokus vara att få med
butiker i matavfallsinsamlingen. Idag är anslutningsgraden
på villor 81,5 procent och därmed närmar sig allt mer
målet på 90 procent, vilket ska nås till år 2017.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Kommunfullmäktige antog ett nytt miljöprogram för
Växjö i juni. Den största förändringen från miljöprogrammet 2010 är att perspektivet har breddats så att fler
miljöfrågor, så som kemikalier, avfall, vatten, natur, luft
och buller, har fått mätbara mål. För första gången i Växjö
finns ett mål om att minska biltrafiken. Även målet om att
bygga i trä är hämtat från trästrategin och ingår nu i programmet. Arbete pågår för att ta fram reviderad avfallsplan och transportplan.

Hela restaureringsstrategin för att minska belastningen av
fosfor i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön har
antagits av kommunfullmäktige i juni. Under sommaren
har försök inletts med växtetablering i Trummen. Växterna minskar vattnets grumlighet på flera sätt. Under de
närmaste åren kommer fler växtetableringsförsök att göras
och eventuellt utökas till Växjösjön och Södra Bergundasjön.

Flera förvaltningars arbete med miljödiplomering pågår.
Hittills är stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt kommunledningsförvaltningen diplomerade. Samtliga fastighetsbolag är miljödiplomerade.

Ett samarbete med Linnéuniversitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har initierats avseende åtgärdsgransking, spetskunskap och vetenskapliga försök med
sedimentbehandling för att hitta bästa möjliga behandlingsmetod. En beställd utredning från SLU är nu klar,
vilken gjorts av några framstående forskare på temat hur
metaller binder till sediment och näring. De har gjort en
övergripande studie med slutsatser och rekommendationer
angående möjligheten att restaurera Växjösjön och
Bergundasjöarna med aluminiumbehandling av bottensediment. Slutsatsen är att metoden är lämplig.

Förvaltningarna arbetar aktivt för att minska utsläppen
från verksamheternas transporter. Under hösten genomgår
ett stort antal anställda utbildning i sparsam körning och
förare av tunga fordon genomför anpassad utbildning för
dem. En laddpark har tagits i drift på Videum Science
park och en elbilspool finns i anslutning till den. Flera
delar av organisationen har köpt in elfordon och flera
verksamheter, bland annat omsorgen använder cyklar
flitigt i tjänsten.
Norregårdskolan har varit i drift i ett år efter renoveringen
och resultatet är över förväntan. Målet var att komma ner i
förbrukning till 80 kWh/m2 och efter ett år i drift är graddagskorrigerad förbrukningen 46 kWh/m2.

I mars beslutade kommunen att ekologiskt stadsbruk ska
fortsätta bedrivas i Östrabo Ekobacke. Macken får ett
bidrag under 2014 från kommunen för att bedriva verksamheten. Flera projekt pågår, med delfinansiering från
Vinnova, för att främja ekologisk odling i Växjö.

I maj togs första spadtaget till Solallén på Vikaholm, ett
radhusområde byggt av Skanska som är det första enligt
deras egen miljöklassning som är mörkgrönt. Det innebär
bland annat att de producerar mer el än vad husen själva
gör av med, har kraftig isolering och väljer byggmaterial
med omsorg. Det är ett spännande projekt där vi för första
gången i Växjö ser en privat byggherre gå så långt i sin
energi- och miljösträvan.

Förhandlingar med EU angåendet projektet READY, som
fokuserar på minskad energianvändning i befintlig bebyggelse och optimerat fjärrvärmenät, är i sitt slutskede. Förhoppningen är att projektet kan sättas igång under oktober
2014. Om projektet blir verklighet blir READY Växjös
hittills största EU-finansierade miljöprojekt.
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Mål och resultatuppföljning

Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp i kommunkoncernen ska öka (%)
Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska
öka (%)
Fossila koldioxidutsläpp per invånare ska minska (%
jämfört med 1993)
Elförbrukning per invånare ska minska (% jämfört med
1993)
Antal cykelpassager per mätpunkt ska öka (% jämfört
med 2004)
Antal enkelresor med buss i stadstrafiken per stadsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)
Antal enkelresor med buss i landsbygdstrafiken per
länsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)
Total mängd tillförd energi per invånare ska minska (%
jämfört med 2008)
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (% jämfört med 1999)
Energianvändning per kvadratmeter i Växjö Kommunföretag ABs fastigheter ska minska (% jämfört med
2003/2004)
Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka
(%)

Utfall
2014

Mål 2014

Mål 2015

i.u.
(40 % 2013)
i.u.

45%

50 %

50%

55 %

i.u

-49%

-55 %

i.u.
(-18 % 2013)
i.u.

-20%

-20 %

12%

+20 %

+14 %

10%

+20 %

-17 %

0%

+12 %

i.u.

-12%

-15 %

i.u.
(-13 % 2013)
i.u.
(-24 % 2013)

-27%

-30 %

-23%

-25 %

i.u.

25%

57 %

De miljömål som följs upp inom ramen för Miljö, energi
och trafik följs i de allra flesta fall upp på helårsbasis. De
resultat som rapporterades i årsredovisningen 2013 är
också i de flesta fall de senaste tillgängliga siffrorna även
nu. Sedan årsredovisningen har vi fått fram 2013 års slutliga resultat för några av energi- och klimatmålen, så de
kan nu redovisas.

Dialog och samspel med samhället
Under sista veckan i mars genomfördes Earth Week, en
vecka i Växjö med fokus på energi och miljö. Arrangemanget var ett samarbete med cirka 25 företag, organisationer och universitetet. Som avslutning på Earth Week
delades priset för miljöutmaningen Växjös gröna gärning
ut för första gången.

Koldioxidutsläppen i Växjö minskade med 40 procent per
invånare till 2012. Värdet för 2013 finns ännu inte tillgängligt men prognosen är en minskning med 47 procent.
Utsläppen från kommunkoncernens transporter minskade
med 13 procent mellan 1999 och 2013. Det översteg målet
på en minskning med 2 procent rejält.

Under första kvartalet var Växjö också med som finalist i
Världsnaturfondens globala klimattävling Earth Hour City
Challenge och kampanjen ”We Love Cities”. Växjö fick
hedersomnämnande för klimatarbetet även om Stockholm
utsågs till Sveriges klimatstad. I kampanjen We Love
Cities fick Växjö drygt 1000 röster.

Elförbrukningen per invånare har minskat med 18 procent
mellan 1993 och 2013. Målet var dock 20 procent.

Växjö kommun har under våren nominerats till Nordiska
Rådets natur- och miljöpris. Vinnaren kommer offentliggöras i slutet av oktober.

Energianvändningen per m2 i VKABs fastigheter minskade med 24 procent 2013 jämfört med 2003/2004. Det är
också ett överträffande av målet 2013 på 21 procent.

Analys och slutsats
Växjö har fått ett nytt miljöprogram och därmed kommer
målen i budget för 2015 att förändras mot tidigare år.

Målen som är kopplade till antalet enkelresor med buss
finns dock uträknade per halvårsskiftet 2014. Antalet resor
per stadsinvånare ökade med 14 procent jämfört med
2002, vilket innebär att målet om en ökning på 10 procent
överträffats. Resorna med regionbuss per kronobergare
har minskat med 17 procent jämfört med 2002, vilket är
långt ifrån målet om att antalet resor ska ha nått upp till
samma nivå som 2002.

Sjöarnas kvalitet är något av en ödesfråga för Växjö tätort.
Kommunfullmäktiges beslut vid halvårsskiftet blev startskottet för flera delprojekt där vi under de närmaste åren
kommer att se resultat.
Under året har det strategiska arbetet kring stadens trafik,
parkering och buller kommit igång på riktigt. Satsningen
på förbättrad kollektivtrafik har gett goda resultat under
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året. Förklaringen till de stora minskningarna av kommunkoncernens transporter och service beror främst på
stor övergång till förnybar energi i kollektivtrafik och
skolskjuts, samt användning av diesel med hög biobränsleandel.

rade men även personer som ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) fas 1 och 2. Projektet Klargörande av
arbetsförmåga syftar till att individen får hjälp att klargöra
arbetsförmågan för att därefter hänvisas vidare till lämplig
insats. Dessa personer har ofta behov av anpassad arbetsträning.

Vi ser glädjande tecken på att även privata byggherrar
både har egna högt ställda energi- och miljömål i sina
projekt samt är villiga att vara med och bidra till att uppfylla Växjö kommuns miljömål. Solallén på Vikaholm är
ett sådant projekt och kvarteret Skärvet ett annat.

Projektet Nollklassade fortsätter att utvecklas i samverkan
med Försäkringskassan. Projektet fokuserar på personer
med ekonomiskt bistånd som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av sjukdom och funktionsnedsättning samt ofta
hamnar mellan stolarna hos olika myndigheter. Växjö
kommuns ansvar är att kartlägga individer som uppbär
ekonomiskt bistånd men som egentligen borde erhålla
ersättning från annan instans. Projektet har hittills gett
goda resultat.

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

Sociala insatsgruppen har kommit igång med sitt arbete på
Arabyområdet. Samverkan sker med polisen och målgruppen är ungdomar i åldern 12-18 år med stor social
problematik.

All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.

Wälludden HVB för ungdomar 13-20 år öppnade under
juni 2014 ytterligare fyra platser samt en akutplats.
Barnteamet har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att ta
fram metoder och nya arbetssätt för att familjer med stora
behov ska få stöd på hemmaplan. Barnteamet har genom
familjebehandling kunnat erbjuda omfattande öppenvård
för flera familjer med små barn vilket i viss mån ersatt
institutionsplaceringar för hela familjen. Barnens bästa i
Braås, som arbetar med att tidigt upptäcka barn som riskerar att utveckla normbrytande beteenden, har utökat målgruppen så att även skolbarn omfattas.

Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges
goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
• Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om
funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt
resursutnyttjande (NKI samt kostnad per brukare)
• Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka
• Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska
• Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska
minska.

Inom ramen för den statliga psykiatrisatsningen (PRIO)
satsar Växjö kommun på sysselsättning, samordnad individuell vårdplan och föräldrastöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Åtgärder för att stöd- och omsorgsverksamhet ska
utgå från individens behov, gynna livskvaliteten, självständighet och vara utvecklande för den enskilde.
Forskning visar att barn från familjer med missbruk eller
beroende som får stöd tidigt och har en så bra relation
med sina föräldrar som möjligt mår och klarar sig bättre.
Växjö kommun har därför bland annat utvecklat barn- och
föräldrastödet inom missbruksvården. Under våren har
bland annat föräldrautbildning erbjudits med syfte att ge
stöd i föräldrarollen.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Åtgärder för ekonomisk och social trygghet. Arbete,
utbildning och boende är prioriterat.
Antalet ungdomar som erhåller ekonomiskt bistånd har
minskat i Växjö kommun. Många ungdomar har blivit
självförsörjande genom arbetsmarknadsanställningar,
ordinarie arbete eller studier. Diskussioner har inletts med
Arbetsförmedlingen om samverkan för ungdomar som är i
behov av extra stöd och resurser för att bryta ett långvarigt
beroende av ekonomiskt bistånd. Utbildningen Ekonomismart, som vänder sig till arbetssökande ungdomar som
uppbär ekonomiskt bistånd, fortsätter även 2014.

En brukarundersökning har slutförts med 155 respondenter inom daglig verksamhet. Resultatet visar att omsorgstagarna trivs bra på sin dagliga verksamhet (90 procent).
Omsorgstagarna får hjälp när de behöver (89 procent) och
känner sig välkomna (89 procent). Av respondenterna
anser 69 procent att de alltid får vara med och bestämma
verksamhetens innehåll medan 23 procent anser att de får
göra detta ibland.
Inom omsorg funktionsnedsättning har en brukarundersökning inom daglig verksamhet slutförts. Resultatet visar

I Växjö kommuns arbete med ekonomiskt bistånd har en
omprioritering av målgrupper gjorts. Detta innebär att de
individer som bedöms ha kortast väg från ekonomiskt
bistånd till självförsörjning prioriteras. Personer som kan
få arbetsmarknadsanställningar är sedan tidigare priorite-
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att omsorgstagarna trivs bra på sin dagliga verksamhet (90
procent) och att kvaliteten överlag är god.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning har under 2014 publicerats för femte gången.
Jämförelserna gäller dels stöd inom bostad med särskild
service och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Starka områden för Växjö kommun är informationstillgänglighet, självbestämmande och integritet.

Projektet Bo-IT som drivs tillsammans med bland annat
landstinget fortsätter och har under våren 2014 beviljats
medel från Kampradsstiftelsen och Vinnova. Intentionen
är att testa och införa tekniklösningar som underlättar
kvarboende för framförallt äldre medborgare.

Åtgärder för att människor som flyttar till Växjö från
andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa
och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.
Under första halvåret 2014 har 254 flyktingar anlänt till
Växjö kommun. Det innebär en ökning med 51 personer
jämfört med samma period 2013. Familjer som kommer
nu har färre barn och det är också fler enpersonshushåll
som har kvar sina familjer i hemlandet. Mottagandet av
nyanlända kräver fortsatt god samordning och planering
kring boende, försörjning och insatser för både barn och
vuxna. På Landningsbana Växjö pågår aktiviteter med
syfte att ge ett gott stöd till hela familjen.

Av omsorgstagarna inom äldreomsorgen i offentlig regi
har 67 procent en aktuell genomförandeplan upprättad
med delaktighet. Resultatet för personer med funktionsnedsättning är 88 procent. Av de omsorgstagare som valt
en privat utförare har 94 procent en aktuell genomförandeplan upprättad med delaktighet.
En strategi för att gynna omsorgstagarnas självständighet
är att ta upp frågan i samband med dialog om genomförandeplan. Ett stort antal enheter har kommit igång med
arbetet och ett första stickprov visar att samtal förts samt
dokumenterats med cirka 50 procent av omsorgstagarna.
Det kan exempelvis handla om att klä på sig själv, erbjuda
alternativ där omsorgstagaren kan välja samt flexibla tider
gällande till exempel uppstigning och frukost.

Antalet ensamkommande barn som kommer till Växjö
kommun har också ökat under perioden. Dessa barn har
oftast familjeplacerats hos anhöriga. De flesta är ungdomar mellan 15 och 17 år och kommer från Syrien. En
samverkansgrupp har bildats för att kartlägga arbetet som
görs för ensamkommande barn och ungdomar.

Senaste mätning avseende nattfastan visar att 76 procent
av omsorgstagarna på särskilt boende har en nattfasta om
max 11 timmar. Ytterligare 11 procent av omsorgstagarna
har blivit erbjudna mat som skulle ha brutit gränsen om 11
timmar. I jämförelse med 2013 är resultatet förbättrat,
både i faktisk samt erbjuden lagom lång nattfasta. Trots
detta ligger det samlade resultatet strax under målnivån.

Allt fler utrikes födda har språksvagheter och är i behov
av anpassade insatser. Projekt Rätt steg ger nyanlända
ökade möjligheter till studier eller arbete och har hittills
haft cirka 60 deltagare under 2014. I verksamheten erbjuds bland annat språkträning, studiebesök, friskvård,
samt praktisk och arbetslivsinriktad samhällsorientering.
Rätt steg har gett goda resultat och flera individer har gått
vidare till arbete, arbetsmarknadsutbildning eller praktik.

Under våren 2014 har en översyn gjorts av hemvården.
Fokus var bland annat hur hemvården i framtiden ska
kunna bibehålla kvalitet samtidigt som effektiviteten utvecklas. Översynen mynnade ut i flera olika uppdrag som
ska påbörjas under hösten 2014. Ett sådant område är att
öka brukartiden.
Mål och resultatuppföljning
Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd, 10-12 mån ska minska
Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
Kommunens hemvård ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (kronor
per brukare och år)*
Kommunens särskilda boenden ska ha god
omvårdnad och effektivt resursutnyttjande
(kronor per brukare och år)
Kommunens omsorg om funktionsnedsatta
ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (kronor per brukare och år)
Personalkontinuitet, hur många vårdare
besöker en äldre med hemtjänst under 14
dagar, ska öka
Antal institutionsplaceringar av barn och
unga ska minska

2010

2011

34,1 %
62 %

2012

2013

38,4 %

34,8 %

63 %

63 %

2014

Större städer
37,7 %

151 568

233 477

183 487

284 162

246 266

444 568

498 852

597 065

641 521

617 247

521 122

538 620

536 017

480 614

13

13

13

93

33

76

12

15

Uppföljningsindikatorer Stöd och omsorg
Andel invånare som någon gång under året mottagit
ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd
(andel av totalt antal barn i kommunen)
Unga vuxna (18-24 år) med ekonomiskt bistånd
(andel av totalt antal unga vuxna i kommunen)
Andel personer med ekonomiskt bistånd som gått till
självförsörjning som avslutningsorsak
Andelen av befolkningen 65 + med insatser inom
äldreomsorgen: som har insats plats i särskilt boende
Andelen av befolkningen 65+ med insatser inom
äldreomsorgen: som har hemtjänst*)
Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt
särskilda boende, %
Andelen av befolkningen som har insats inom lagen
om stöd och service till funktionsnedsatta

2010

2011

2014

2012

2013

Större städer

5,1 %

5,2 %

5,5 %

4,6 %

8,9 %

9,5 %

10,8
%

7,7 %

8,1 %

7,7 %

6%

8%

11,7 %

saknas

6,4 %

6,0 %

5,1 %

4,6 %

4,6 %

8,5 %

8,1 %

10,6 %

6,8 %

7,6 %

79 %

84 %

83 %

0,77%

0,79%

0,88%

0,72%

0,73%

*) Fr.o.m. 2013 exkluderas personer med insats hemtjänst som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar
hemtjänst per månad. Detta gör att andelen personer med hemtjänst sjunker och att kostnaden per brukare ökar på grund av att mätningen ändrats. Jämförelse med tidigare år blir därmed missvisande.

förmedlingen för etableringssamtal vilket fördröjer start
av etableringsplan med tillhörande ersättning. Det betyder
att allt fler har behov av ekonomiskt bistånd under längre
tid samt behov av stöd i bostadsanskaffning, barnomsorg,
SFI och annan service.

Analys och slutsats
I många mål för 2014 är data inte klara än och kommer
därför att presenteras i årsredovisningen. Bland nyckeltalen för 2013 finns exempel på god måluppfyllelse avseende sjunkande antal hushåll med långvarigt ekonomiskt
bistånd samt antal omsorgstagare som är nöjda med sitt
särskilda boende. Gällande mål med låg måluppfyllelse
görs generellt insatser på enhetsnivå för att höja resultatet
till årsskiftet 2014/2015.

Antalet personer i kö till budget- och skuldrådgivning är
färre än motsvarande tidpunkt 2013. Idag är det 66 personer i kö att jämföra med 77 personer i juli 2013. Inflödet
är konstant och antalet pågående ärenden har ökat. Merparten har egna inkomster men med skuldtyngd ekonomi.
Med nuvarande inflöde av nytillkomna ärenden och trots
metodiskt arbetssätt är väntetiden fortfarande sex månader.

Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång
under januari-augusti 2014 har minskat med 71 hushåll
jämfört med motsvarande period 2013 och uppgår nu till
1811 hushåll. 934 hushåll har avslutats varav 374 hushåll
(40 procent) har avslutats till annan försörjning. Detta är
en ökning jämfört med 344 hushåll under motsvarande
period 2013. De främsta avslutningsorsakerna är arbete,
ersättning från Försäkringskassan och studier. Även andelen ungdomshushåll har sjunkit och är under januariaugusti 21 procent jämfört med 26 procent under samma
period 2013. Bättre samverkan mellan olika verksamheter
är en bidragande förklaring till de goda resultaten. Ett
exempel på detta är projektet Framtid Kronoberg som
kommer att permanentas efter årsskiftet 2014/2015.

En brukarundersökning visar att kvaliteten överlag är god
i Växjö kommun inom daglig verksamhet. Förbättringsområden finns dock i att bland annat stärka medbestämmande för omsorgstagarna.
Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har enligt
senaste mätning ökat för 2014. Resultatet innebär att målnivån nås. Avseende antal aktuella genomförandeplaner
inom äldreomsorgen är resultatet sämre än motsvarande
period 2013. Detta beror bland annat på inkörningsproblem med anledning av att genomförandeplanerna nyligen
har övergått till digital form. När det gäller nattfastan
återstår en handfull enheter som har ett stort behov av att
förbättra resultatet.

En viktig förändring har från första april 2014 skett avseende nyanlända personer. Denna innebär att nyanlända
måste ha uppehållstillstånd och vara bosatta i kommunen
för att kunna vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det
får till följd att nyanlända inte kan påbörja sina etableringsinsatser om de bor kvar på Migrationsverket. Flera har av
ekonomiska skäl valt att flytta från Migrationsverket trots
en oklar bostadssituation. I princip alla som kommit till
Växjö kommun har valt att flytta hit som inneboende hos
släktingar eller bekanta och inte genom placering av Migrationsverket. Det är även långa väntetider på Arbets-

Fler barn och unga har placerats hittills under 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Totalt antal anmälningar gällande barn och ungdomar har ökat med 42 procent under första halvåret 2014 jämfört med samma period
2013. Även nationellt ökar antalet placerade barn och
unga, till största delen beroende på ökningen av ensam34

kommande flyktingungdomar till Sverige. Kostnader i
samband med institutionsplaceringar av dessa ungdomar
återsöks via Migrationsverket.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Nämndernas delårsbokslut ger flera exempel på att kommunen arbetar systematiskt med säkerhets- och trygghetsfrågorna. Exempelvis inventeras olycksdrabbade punkter i
trafiksystemet och åtgärder vidtas i samarbete med andra
samhällsaktörer. Särskilda studier vid cirkulationsplatser
samt kampanjer för ökad trafiksäkerhet i olika bostadsområden har genomförts. Arbetet med att förbättra trafikmiljön vid kommunens skolor fortsätter.

Öppna jämförelser för 2014 påvisar att medarbetare som
ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
behöver vidareutveckla den interna och externa samordningen.
Slutligen påvisar omvärldsanalys att sociala och ekonomiska klyftor samt kunskaps- och utbildningskrav i arbetslivet ökar. Medborgaren ställer högre krav på service,
bemötande och tillgänglighet. Psykisk ohälsa, framförallt i
unga år, samt invandring ökar. Detta är utmaningar som
Växjö kommun i likhet med många andra kommuner i
Sverige har att hantera. Positivt är dock att arbetsmarknaden i Kronobergs län förbättras successivt enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Antalet arbetslösa i
länet har minskat men i förhållande till riket så möter
fortfarande länets ungdomar en något tuffare arbetsmarknad. Utmaningar finns också i att bibehålla och vidareutveckla en god kvalitet inom vård och omsorg till en växande grupp behövande medborgare. Nya syn- och arbetssätt, exempelvis genom tekniska lösningar, måste till för
att klara denna utmaning.

Inom omsorgens verksamheter utvecklas användandet av
ett kvalitetssystem med vilket man mer systematiskt mäter
resultat och avvikelser. Verksamheten utvecklas även till
att bli mer beroende av it-teknik vilket ställer högre krav
på arbetet med informationssäkerhet. Under 2014 har
informationssäkerhet varit ett fokusområde och kommunen har fattat beslut om att efterhand närma sig ISOstandarden för området.
Arbetet med nattvandrare och medvandrare fortsätter att
utvecklas och fastighetsbolagen har tecknat nya avtal med
föreningar med uppgift att ”titta till” fastigheter under
kvällar och nätter. Åtgärder i form av kameror och belysning har också vidtagits. För att främja trygghet och säkerhet har nu fler lampor tänts upp och projektet med ”var
tredje lampa släckt” har avslutats. Arbete med grannsamverkan i områden med flerbostadshus har startats upp i
Lammhult.

En annan stor utmaning framöver är bristen på bostäder i
Växjö kommun. Detta drabbar bland annat unga, nyanlända, stora barnfamiljer och personer med missbruk.
Många äldre medborgare saknar välanpassade bostäder.
Ett fungerande boende är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna studera, delta i en rehabilitering,
praktisera eller arbeta. Det är också en viktig förutsättning
för den enskildes självständighet.

Riskanalyser genomförs för vattentäkter och vattenverk
och dessa följs upp regelbundet. Det arbetas också med att
ta fram planer för hantering av oönskade händelser. Krisorganisationen fortsätter att utbildas och övas enligt den
plan som är framtagen för mandatperioden. I mars månad
deltog Växjö i en regional övning med flertalet av länets
krisaktörer. Vår färdighet att hantera RAKEL (kommunikationssystem för krisledning) övas regelbundet med
förvaltningar och bolag.

Trygghet och säkerhet

Klimatanpassningsplanen antogs av kommunfullmäktige
2013 och Växjö var bland de första kommunerna i landet
att anta en sådan plan. Detta innebar att Växjö fått dela
med sig om sina erfarenheter på bland annat Klimatanpassning Sverige 2013, landets största konferens om klimatanpassning. I augusti beslutade kommunstyrelsen att
ställa sig bakom Mayors Adapt – borgmästaravtalets initiativ för klimatanpassning. Av delårsrapporterna framgår
att frågan har börjat implementeras i verksamheterna.
Fastighetsbolag har gjort utredning kring hur fastigheternas dagvattenpåverkan kraftigt kan minskas. Åtgärdsplaner över funktion och kapacitet på befintliga dagvattenanläggningar är under framtagande och detaljerad översvämningskartering är klara för kommunens känsligaste
delar. Ett viktigt planeringsunderlag är framtaget i ett
dataprogram kring hur Växjö stad och sex av kommunens
tätorter påverkas av ett skyfall.

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.
• Responstiden för Räddningstjänst ska minska.
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Mål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning

2010

Andelen medborgare som känner sig trygga
ska öka (Nöjd-medborgarindex trygghet)

52

Responstid för räddningstjänst ska minska.
Tid från 112-samtal till första resurs är på
plats. Mediantid i minuter

10,1

2011

2012

2013

53
10,7

9,9

Större
städer

57

59

10,5

Uppföljningsindikatorer Trygghet, säkerhet och
folkhälsa

2010

2011

2012

Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett
dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per
1 000 invånare
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare

11,1

11,9

12,6

0,34

0,45

0,54

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
Uppgifter från närpolisen Växjö
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare (snatteri ej medräknat)
Uppgifter från närpolisen Växjö
Andel (%) elever i åk 8 som alltid känner sig trygga i sitt
bostadsområde på kvällen/natten (källa: LUPP)
Andel (%) elever i gym 2 som alltid känner sig trygga i
sitt bostadsområde på kvällen/natten, LUPP

2014

10,8

2013

13,1

13,5

42,3

38,7

2014

49,5%
54,5%

Medborgarundersökningen från SCB som genomfördes
våren 2014 visar något bättre siffror när det gäller trygghet. Tidigare index på 53 hade i denna undersökning stigit
till 57. Jämförelseindex för kommuner i samma storleksklass (50 000 eller fler invånare) var 59 och för samtliga
kommuner 61. Undersökningen visar att kvinnor upplever
lägre grad av trygghet än män (index 52 respektive 62)
och att gruppen 75 år eller äldre är den otryggaste åldersgruppen. Här bör noteras att gruppen under 18 år inte
finns med i SCB:s undersökning.

kan prioriteras även framöver och eventuellt också att
kommunen genom EU kan få ekonomisk draghjälp i konkreta åtgärder. I de klimatberäkningar som gjorts förväntas det bli vanligare med värmeböljor framöver. Perioder
av mycket varmt väder för med sig ökad dödlighet, framförallt för äldre och sjuka. Under året har SMHI skapat ett
nytt varningssystem för värmeböljor och även Växjö har,
inom ramen för klimatanpassningsplanen, startat arbetet
med att förbereda oss bättre i sådana situationer. Sommaren 2014, med höga temperaturer under lång tid, påminde
oss om betydelsen av ett sådant arbete.

Analys och slutsats
Under året har det i perioder varit oroligt på Arabyområdet. Skadegörelse och bilbränder har förekommit. Polisen
har vid några tillfällen haft konfrontationer med ungdomsgäng och det har förekommit våld och hot mot poliser och stenkastning. Detta satte ljuset på hur vi, polis och
kommun, verkar i området och hur vi samarbetar och
delar information. Nya arbetssätt och rutiner har nu arbetats fram för att underlätta det fortsatta samarbetet. Arbete
har också inletts med att ta fram nytt samarbetsavtal mellan kommun och polis och för att skapa ett fungerande och
konstruktivt brottsförebyggande råd.

Informationssäkerhet är mycket viktigt och i takt med att
kommunen gör sig alltmer it-beroende ställs allt högre
krav. Flera nya system för att hantera information är på
gång att implementeras och detta ställer inte minst krav på
att göra systemsäkerhetsanalyser. För att kunna möta
verksamheternas krav och för att, i lämpliga delar, kunna
leva upp till kraven inom ISO-standarden kommer detta
att kräva mer resurser framöver.
Det görs riskanalyser i verksamheter men arbetet med
dessa behöver utökas och utvecklas. Mer fokus behöver
också läggas på att kunna upprätthålla den samhällsviktiga
verksamheten vid kriser och extraordinära händelser.

Växjö kommun har tagit ett stort steg gällande arbetet
med klimatanpassning. En plan har implementerats och i
augusti beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom
Mayors Adapt – borgmästaravtalets initiativ för klimatanpassning. Detta kommer sannolikt att innebära att frågorna

Inom trafik bedrivs ett systematiskt arbete för att få ner
olycks- och dödstal. Däremot saknas det i delårsrapporterna tydliga exempel på att fullmäktiges prioriteringar avse-
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ende andra olyckor, som barnolycksfall och suicid, har fått
särskild uppmärksamhet. Det arbetas med fallolyckorna
inom omsorgens verksamhet, dock saknas fortfarande ett
riktigt helhetsgrepp inom detta område.
Mot bakgrund av det förbättrade resultatet i medborgarundersökningen bedöms målet om att Växjö kommun ska
upplevas som trygg och säker gå i rätt riktning, en kompletterande bild av kommande trygghetsundersökning
(hösten 2014) är dock viktig för att kunna verifiera detta.
Nämnders och bolags insatser inom området trygghet och
säkerhet bedöms ändamålsenliga för att bidra till målet att
säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö
kommuns verksamheter.

veckla Växjö till en upplevelsestad. Bland annat har Kulturstråket med litterära citat färdigställts och lekskulptur
på Klostergatan invigts. Under sommaren har upprustning
av Stortorget i Växjö skett. Fortsatt planering och vidareutveckling sker kring upplevelseparken Spetsamossen,
Trummen Land Art och Art Site runt Växjösjön. Arbetet
med kreativa uttryck i det offentliga rummet pågår. Flera
konstnärliga projekt är under arbete, bland annat på
Kungsmadskolan, Teknikum och Vikaholm. Upphandling
och förberedelser av offentliga konstverk pågår även i
Braås. En förstudie har gjorts vad gäller möjligheten att
skapa ett virtuellt konstmuseum, nu pågår vidare implementering. Kommunstyrelsen har antagit en plan för implementering och policy av 1 procent regeln.
Vidare har arbete skett för att stärka befintliga mötesplatser och kulturella arenor och utveckla nya. Verksamheterna som finns samlade på Bergendahlska gården har marknadsförts som en mötesplats – BG. Ytterligare en mötesplats har skapats i trädgården – Bergendahlska trädgården.
Genom Kulturparken Småland pågår ett arbete för att
utveckla Museiparken som mötesplats, bland annat genom
etablerandet av Smålands visfestival. Den 21 augusti
invigdes Kulturarvscentrum södra Småland. Verksamheten på Kulturarvscentrum drivs av Kulturparken Småland
och Växjö kommunarkiv. Detta samarbete innebär en unik
möjlighet där arkiv och samlingar tillgängliggörs för forskare och allmänhet både som föremål och i text. Det fria
ordets hus, i disponentvillan på Ringsberg invigdes den
fjärde juni. Konceptet håller på att utvecklas och ännu så
länge har en skrivarkurs för barn arrangerats i samarbete
med biblioteket och en serietecknarskola i samarbete med
konsthallen. Även fyra författare har Det fria ordets hus
som sin arbetsplats. Växjö kommun är numera etablerad
som fristad för förföljda författare. Att vara en fristad ger
Växjö stor internationell och nationell uppmärksamhet.
Området Ringsberg-Kristineberg i Växjö har en betydelsefull utvecklingspotential till att utvecklas till en kulturell
nod i Växjö. Utifrån metoden Cultural Planning tas en
vision och verksamhetsidé fram under 2014. Även Palladiums verksamhet fortsätter att utvecklas. Konstlabb utvecklas hela tiden på en rad områden både när det gäller
målgrupp och innehåll. Efterfrågan har ökat sen starten
och antal projekt likaså.

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och
fritidsutbudet ska öka.
• Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18-80
år ska öka.
• Andelen barn och ungdomar som är föreningsaktiva
ska öka.
• Bohemindex ska öka.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Växjö som evenemangsstad utvecklas allt starkare och
företag inom besöksnäringen har ökat markant under
senaste åren. Tillsammans med föreningar och arrangörer
har flera nämnder medverkat till att skapa ett varierat och
inspirerande kultur- och idrottsutbud för såväl bredd som
spets. Arenastadens tillkomst har gett unika möjligheter
att både locka till sig fler evenemang och möten, men
även gett förutsättningar att utveckla koncept till en nationell och internationell publik. Växjö & Co har blivit en
professionell aktör när det gäller evenemang, möten, destinationsutveckling och egen profilskapande event, där
MAT 2014 är ett exempel som återigen slog besöksrekord. Växjö håller på att utvecklas till en sommarstad med
alltmer aktiviteter under juni till augusti. Nämnas kan
musikalen Grease, friluftsteatern Hjälten från Toftasjön,
Boule SM, Allsång i Linnéparken och Karl-Oskardagarna.
För att ytterligare stärka Växjö som evenemangs- och
mötesstad har en strategi tagits fram som är på väg för
politisk behandling.

I samband med Vårstad invigdes Linnéscenen i Linnéparken som i förhållande till tidigare scen kan erbjuda
loger, bättre teknik och bättre möjlighet för fler att kunna
ta del av arrangemangen på scenen. Den nya scenen
gjorde succé i sommar inte minst vad gäller allsångskvällarna. Linnéscenen skapar förutsättningar för att i framtiden kunna arrangera bland annat ett sommarscenprogram.
Ett delmål i Framtidens bibliotek är att bli Sveriges bästa
bibliotek 2015. En paneldebatt och ett direktmöte har
arrangerats kring Framtidens bibliotek. Inom ramen för
Framtidens bibliotek pågår ett antal pilotprojekt, ett utav
projekten är ”Läskickar”. Det går ut på att hitta nya metoder för att möta lässvaga pojkar inom idrottsföreningar.
Projektet följs även av en följeforskare för att studera
metoder för förändringsarbete som skulle kunna applice-

Flera nämnder samverkar med privata aktörer för att i det
offentliga rummet skapa intressanta miljöer för att ut-
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ras även på andra institutioner. Linnéuniversitet har på
uppdrag genomfört intervjuer med icke-brukaren för att
hitta metoder för att nå denna grupp.

ningar så som sittplatser, grillplatser, utsiktstorn och naturstigar. I juni 2014 invigdes första delsträckan på Sydostleden, de två milen mellan Växjö och Ingelstad. Ett
påbyggnadsprojekt startar under hösten.

Folkhälsoarbete pågår inom flera förvaltningar. Handlingsplan för implementering av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs Län är fastställd av kommunstyrelsen. Personalkontoret har inom ramen för länsgemensam folkhälsopolicy och upprättande av handlingsplan
följt upp barn och ungdomars levnadsvillkor och området
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Växjö kommun deltar aktivt i Healthy Cities och har under 2014
ansvarat och genomfört planering och genomförande av
nätverkets årsmöte i Växjö. Fortsatt arbete sker kring
förebyggande alkoholhantering på restauranger och för att
motverka våld i samband med krogbesök.

Fortsatt arbete sker för att stärka profilen Europas grönaste stad. En ettårig blomsteråker har anlagts vid
Hovsrondellen, detta lyckosamma försök är möjligt att
genomföra på nya platser kommande år. Arbete pågår
ständigt vad gäller att utveckla skötselmetoder för ökad
biologisk mångfald i stadens grönstruktur. Under sommaren har exempelvis hästslätter utförts på Teleborgsängarna
ner mot Södra Bergundasjön.
Ett arbete har påbörjats kring en väg in för föreningar till
Växjö kommun vad gäller föreningsbidrag. En workshop
har genomförts där förvaltningarna diskuterat förbättringsförslag för att börja hitta gemensamma riktlinjer och hitta
formerna för att kunna uppnå målet med en väg in.
Arbete har även påbörjats med att samordna elitverksamheten mellan HPC, föreningar och atleter. Om- och tillbyggnaden av Braås sporthall flyter enligt tidsplan. Vad
gäller en ny sporthall i Lammhult har en utsedd grupp
medborgare i Lammhult fått komma med sina önskemål
om sporthallens lokalisering, utformning, funkiton, innehåll och övriga användningsområden. Detta är en viktig
utgångspunkt när en plan för byggnation ska utformas.

Som ett led i att främja folkhälsan är det viktigt att skapa
fysiska miljöer där vardagsaktivitet och spontanidrott
finns naturligt i människors närhet. En plan för strategisk
anläggningsförsörjning tas fram vad gäller idrotts- och
friluftsanläggningar i Växjö kommun. Vidare har insatser
gjorts för att vidareutveckla Växjö till en attraktiv friluftskommun. Förbättring av information i friluftsområdena är
påbörjad och stora skötselåtgärder har genomförts i Fyllerydsskogen. Fritidsnämnden har godkänt projektplan för
friluftsområdet Fylleryd under de kommande två åren.
LONA-projektet för ett bättre friluftsliv runt Södra
Bergundasjön har slutförts och resulterat i flera anläggMål och resultatuppföljning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

2010

2011

2012

Bohemindex ska öka*)
Andel ( %) fysiskt aktiva minst 30 min/dag 16-84 år
ska öka**)
Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska
öka (åk 8)
Andelen medborKultur (Nöjd medborgargare som är nöjda
index)
med kultur- och
Idrott- och motionsanfritidsutbudget ska
läggningar (Nöjd medöka

6,19

6,1

6,03

67 %

67 %

67 %

2013

2014

Större städer
5,98 (riket)
65 %

67 %

64,9 % (riket)

67,2%
67

72

69

67

67

68

67

64

borgarindex)

Uppföljningsindikatorer Uppleva och göra

2010

2011

2012

2013

Kulturverksamhet nettokostnad per invånare

1 060
kr

1 112
kr

1365 kr

1191 kr

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar per invånare

835 kr

901 kr

1 074
kr
895 kr

949 kr
1278
kr***)

1223 kr

Hur mycket finns det att göra på fritiden (de som svarat
ganska mycket eller mycket att göra), åk 8

82,9%

2014

Större
städer

70,7%
(riket)

*)Antal bohemer/1000 invånare
**) Siffror redovisas endast på länsnivå.
***)Inkluderar årligt bidrag till föreningar för Arenastadssatsningen

Vad gäller kommunfullmäktiges mål att andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka

har i medborgarundersökningen visat på något sämre
resultat än föregående mätning. Förändringen är dock inte
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statistiskt säkerställd. I förhållande till större städer befinner sig Växjö fortfarande över snittet. Nettokostnaden per
invånare vad gäller kulturverksamhet har ökat sedan föregående mätning. Kostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar har även det ökat men här ligger Växjö inte i paritet med större städer. Ett förtydligande vad gäller dessa
siffror är att föreningsägda anläggningar redovisas endast
den tid som kommunen hyr av föreningar för sin verksamhet. Större årliga bidrag till föreningar med anledning
av Arenastadens tillkomst redovisas inte, vilket gör att
kommunens insats i utvecklingen av Arenastaden inte
redovisas.

Mätningar visar att Växjö kommun har en god kulturell
grundinfrastruktur men en större kulturell spetssatsning
har saknats. I led med etableringen av Arenastaden och
Växjös positionering som idrottskommun pågår nu kulturella satsningar för att ytterligare stärka Växjö som upplevelsekommun. Här innefattas satsningen på Det fria ordets
hus samt att utveckla Ringsberg-Kristinebergsområdet till
en kulturell experimentverkstad utifrån Cultural Planning
metoden. Att vara en fristad ger Växjö stor uppmärksamhet. Kommunen gör en unik satsning genom det fria ordet
och där är fristadsarbetet en viktig byggsten. Dessa satsningar kommer förhoppningsvis ha positiv inverkan på
kommunens bohemindex. Enligt forskning finns det ett
tydligt samband mellan andelen verksamma i kulturella
och kreativa näringar och hur aktivt stadens kulturliv är
samt stadens tolerans och öppenhet. Med större kulturutbud och fler skapande individer i befolkningen så ökar en
stads attraktivitet och därmed möjlighet att växa genom att
locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor
och i deras spår investeringar och nya företag.

Andel personer som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per
dag ligger kvar på samma nivå som tidigare, detta är dock
en siffra som redovisas för hela Kronobergs län. Andelen
barn och ungdomar som är föreningsaktiva är något högre
i Växjö än i övriga riket. Positiva resultat kan även visas
vad gäller ungdomarnas uppfattning om utbudet av fritidsaktiviteter som ligger högt över riksgenomsnittet.
Antal personer sysselsatta i kreativa yrken har minskat lite
men är däremot högre i Växjö än riket som helhet.

Vad gäller målet idrott- och motionsanläggningar visar
indikatorerna att medborgarna är lite mindre nöjda än
tidigare. Växjö ligger som sagt en bit under snittet vad
gäller kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar, detta
kan bero på relativt färre eller mindre anläggningar än
jämförselsestäder. Trots den stora satsningen på Arenastaden är det dock långt ifrån alla idrottsaktiva som har tillgång till arenor. Det finns en stor efterfrågan vad gäller
attraktiva tider i idrotts- och sporthallarna vilket är avgörande för att föreningslivet ska kunna växa. En utredning
pågår vad gäller verksamhetsyta i förhållande till befolkningsutveckling. Det är även viktigt att belysa behovet av
andra typer av anläggningar och verksamhetsytor än de
som skett på Arenastaden. Mindre utredning pågår därför
vad gäller vilka behov som finns av en ny simmarena,
både i kommunen men även nationellt sett och i viss mån
internationellt. En kartläggning av ridsportens behov och
utmaningar i Växjö kommun kommer att genomföras.

Dialog och samspel med samhället
Kontinuerlig dialog har skett med föreningar framförallt
genom föreningsträffar och enskilda möten med ett flertal
föreningar. Dessa möten handlar mycket om informationsutbyte, bidrag och verksamhetsutveckling. Löpande
under året har arrangörsträffar skett där planering för
samverkan, synkronisering och optimering av utbud sker.
Så har bland annat skett vid årets Kulturnatt, Vårstad,
Nationaldagsfirande, lovverksamhet och skapande skola.
Ungdomars inställning till kultur- och fritidsutbudet i
Växjö kommun har kartlagts av Linnéuniversitet och
resultatet analyseras för närvarande. Likaså har det skett
brukarundersökning på stadsbiblioteket.
Växjö konsthall har initierat nya samarbeten med Regionteatern, Växjösommar, Hemslöjden och Araby Park
Arena. I samarbete med bland annat privata skogsbolag
och föreningar deltog tekniska förvaltningen i årets omgång Skogens dag vilket lockade tusentals barn.
Fältgrupper kopplade till Bergendahlska gården har mött
ungdomar bland annat under Valborgshelgen, studentfester, skolavslutning och Karl-Oskardagarna.
Analys och slutsats
Sammantaget har omfattande satsningar gjorts inom flertalet nämnder för att göra Växjö till en framträdande upplevelsekommun. Insatser pågår inom så gott som samtliga
av kommunfullmäktige prioriterade områden. Dock visar
indikatorerna och resultatuppföljningen inte enbart på
positiva resultat. Några av resultaten är inte statistiskt
säkerställda. Men ger oss ändå anledning till att fundera
på hur vi skapar ett tydligare medborgarperspektiv och hur
vi når ut med den verksamhet som vi bedriver. För att
förbättra den externa kommunikationen tas nu en kommunikationsstrategi fram på kultur- och fritidsförvaltningen.
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KOMMUNKONCERNEN
RESULTATRÄKNING
Mkr

Not

Bokslut
201408

Bokslut
201308

Prognos
201412

Bokslut
201312

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2

1 636
-3 765
-336
-2 465

1 647
-3 749
-291
-2 393

2 558
-5 941
-493
-3 876

2 600
-5 690
-496
-3 586

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto

3
4
5

2 235
523
-90

2 161
488
-114

3 353
785
-148

3 236
729
-177

203

142

114

202

-

-

0
-

0
-20
-1

202

142

114

181

Bokslut
201408

Bokslut
201308

Bokslut
201312

11 994
0
11 183
811

11 675
0
10 784
891

11 689
0
10 954
735

1 740
32
1 070
2
636

759
40
509
2
208

1 240
40
848
1
351

13 734

12 434

12 929

4 226
202

3 992
142

4 031
181

19

18

18

631
325

596
314

606
299

8 857
7 716
1 142

7828
6 601
1 227

8 274
6 929
1 344

13 734

12 434

12 929

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Skattekostnader
Minoritetsintresse

-1

RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella
Finansiella
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

6
7

8

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

9

Minoritetsintresse
Avsättningar
- varav pensioner
Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN,
SKULDER

10

11
12

NOTER RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING KOMMUNKONCERNEN
Mkr
1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter, ersättningar
Hyror, arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet/entreprenader
Övriga intäkter
2. Verksamhetens kostnader
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Pensionskostnader inkl löneskatt
Förändr semesterlöneskuld, okomp övertid
Entreprenader, köp av vht, konsulter
Bidrag
Hyror
Material
Övrigt

3. Skatteintäkter, se kommunens not 2.
4. Gen. Statsbidrag/utjämning, se kommunens not 3.
5. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier, andelar
Räntekostnader m.m.
Varav jämförelsestörande post: Sänkning av ripsränta avseende pensioner inklusive löneskatt
6. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
7. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Övriga långfristiga fordringar
8. Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter
Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar
9. Eget kapital
Eget kapital ingående värde
Resultat inkl. justeringar
10. Avsättningar
Pensioner
Övriga avsättningar (latent skatt mm)
11. Långfristiga skulder
Kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
12. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostn o förutbet intäkter
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid
Koncernkonto
Övriga kortfristiga skulder

Bokslut
2014-08
67,0
561,5
657,5
239,5
80,0
30,3
1 635,8

Bokslut
2013-08
55,0
656,9
634,4
221,3
49,8
29,5
1 646,9

Bokslut
2013-12
100,4
854,1
919,6
444,0
146,4
127,9
2 592,4

-2070,3
-163,4
-5,0
-685,9
-161,0
-77,3
-256,4
-345,9
-3 765,2

-2 024,4
-163,6
-0,8
-729,3
-168,6
-73,7
-264,1
-324,7
-3 749,2

-2 994,5
-279,2
-3,9
-1 239,2
-204,7
-45,0
-424,2
-499,7
-5 690,4

2 235,2

2 161,1

3 236,5

522,9

488,0

729,2

17,1
29,5
-136,6
-90,0

49,3
1,3
-164,7
-114,1

43,7
30,2
-250,7
-176,8

0,0

-20,3

20,3

9 513,6
1 669,3
11 182,9

9 131,6
1 652,1
10 783,7

9 251,3
1 703,4
10 954,7

121,6
689,6
811,2

94,4
796,7
891,1

94,3
640,2
734,5

315,1
754,8
1 069,9

243,7
265,1
508,8

350,3
497,8
848,1

4 031,0
195,4
4 226,4

3 847,1
145,3
3 992,4

3 847,1
183,9
4 031,0

324,6
306,9
631,5

301,0
294,5
595,5

298,6
307,4
606,0

7 659,3
56,5
7 715,8

6 542,2
58,8
6 601,0

6 872,9
56,4
6 929,3

293,2
400,1
167,9
0,0
280,0
1 142,2

255,6
764,0
157,7
9,9
39,9
1 227,1

429,0
408,6
168,8
22,3
315,4
1 344,1

VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Bokslut
201408

Bokslut
201308

Budget
201412

Prognos
201412

Bokslut
201312

735
-3 421
-75
-2 761

709
-3 328
-74
-2 693

-4 139
-108
-4 247

-4 118
-103
-4 221

1 198
-5 036
-159
-3 997

2 235
523
85

2 161
486
61

3 330
742
118

3 353
785
111

3 236
729
100

82

15

-57

28

68

0

0

0

0

0

82
(-2)
(+8)

15
(-1)
(+11)

-57
(-12)
(0)

28
(-5)
(-2)

68
(-2)
(+7)

Bokslut
201408

Bokslut
201308

Budget
201412

Bokslut
201312

3 392
1 919
1 474

3 189
1 849
1 340

3 599
1 999
1 600

3 279
1 870
1 409

1 102
6
562
0
534

1 109
7
1 014
0
88

612
-

1 112
6
830
0
276

4 494

4 298

4 211

4 391

2 900
82

2 764
15

2 619
-57

2 817
68

8

286

263

271

263

9

1 309
468
841

1 271
474
797

1 321
467
854

1 311
471
840

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

4 494

4 298

4 211

4 391

Ansvarsförbindelser

9 089

8 072

8 393

Pensionsförpliktelser
Borgensåtaganden och ställda panter
Smaland Airport
Övriga ansvarsförbindelser (visstidsförordn.)

1 881
7 192
5
11

1 975
6 070
9
18

1 948
6 405
8
32

Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto

1

2
3
4

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

RESULTAT
(varav biogas)
(varav taxefinansierat)

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella
Finansiella
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

5
6

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Skulder
Långfristiga
Kortfristiga
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FINANSIERINGSANALYS VÄXJÖ KOMMUN
Mkr

201408

201312

82

88

av- och nedskrivningar

75

159

avsättningar

23

32

0

-1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

180

258

Förändring kortfristiga fordringar (-ökn, +minskn)

268

110

Förändring förråd (-ökn, +minskn)

0

1

Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

1

-14

449

355

-124

-280

0

14

-27

-27

0

0

-151

-293

-3

-5

Förändring långfristiga fordringar (-ökn, +minskn)

-37

218

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-40

213

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

258
276

275
1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

534

276

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:

realisationsvinster/förluster

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån/Amortering av skuld

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2013.
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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
Material
Övrigt

Förändring semesterlöneskuld, okomp tid
2. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Definitiv slutavräkning
Preliminär slutavräkning
3. Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag,LSS
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
4. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelningar, aktier, andelar
Borgensavgift
Exploateringsintäkter
Räntekostnader m.m.
Varav jämförelsestörande post: Sänkning av ripsränta avseende pensioner exklusive löneskatt

5. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
6. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
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

Bokslut
201408

Bokslut
201308

Budget
201412

Prognos
201412

Bokslut
201312

-1 870,6
-155,0
-665,8
-161,0
-341,9
-122,0
-104,2
-3 420,5

-1 818,5
-155,1
-638,7
-168,6
-335,8
-111,3
-100,0
-3 328,0

-2 698,0
-253,5
-971,1
-253,2
-512,9
-195,4
-152,2
-5036,3

0,0

0,0

-3,2

2 228,3
-2,1
9,0
2 235,2

2 170,0
6,2
-15,1
2 161,1

3 330,0

24,0
90,0
433,1
13,3
5,9
-88,9
45,5
522,9

3 330,0

3 342,5
-3,2
13,5
3 352,8

3 255,1
2,0
-20,6
3 236,5

14,0
88,1
417,0
25,7
0,0
-59,0
0,0
485,8

38,0
133,0
653,0
-7,0
0,0
-181,0
106,0
742,0

36,0
135,0
650,0
20,0
9,0
-133,0
68,0
785,0

21,1
132,9
625,1
38,5
0,0
-88,4
0,0
729,2

41,0
39,2
21,0
0,0
-16,6
84,6

45,2
32,2
17,9
0,0
-34,0
61,3

61,0
46,9
26,0
5,0
-21,0
117,9

57,0
44,0
30,0
5,0
-25,0
111,0

76,8
44,1
27,7
5,0
-53,7
99,9

0,0

-20,3

0,0

0,0

-20,3

1 764,3
154,5
1 918,8

1 681,2
167,8
1 849,0

-

1 691,2
179,1
1 870,3

90,6
704,5
678,6
1 473,7

63,6
646,9
629,3
1 339,8

-

63,6
662,3
683,2
1 409,1

427,8
133,8
561,6

421,4
592,3
1 013,7

-

471,1
359,3
830,4

0,2
272,4
8,7
4,3
285,6

0,2
250,0
8,6
4,3
263,1

-

0,2
249,6
8,4
4,3
262,5

568,9
164,8
0,0
85,6
2,0
19,5
840,8

537,4
161,3
1,8
82,1
2,0
12,7
797,3

-

461,0
164,8
1,8
162,5
2,0
47,7
839,8
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1 999,0

1 600,0

-

271,0

854,0

