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SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2014
I delårsbokslutet efter tre månader görs sammanfattande kommentarer ifrån nämnderna under respektive målområde med
undantag av målområdena ekonomi och personal. Där görs uppföljningen utifrån lagen om god ekonomisk hushållning
med fastställda indikatorer. I delårsbokslutet efter åtta månader samt i bokslutet 2014 kommer alla kommunfullmäktiges
mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena
samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi – De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom
eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls
inte på grund av underskott inom flera nämnder.
Personal - Efter tre månader har antalet sjukdagar per snittanställd sedan årsskiftet minskat med 0,3 dagar till 17,3 dagar.

OMVÄRLD
I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på 3,8 miljarder kronor 2015 för satsningar på kunskap för stärkt arbetskraft. Vidare satsas 1,3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra företagsklimatet. Regeringens samlade bedömning är att utrymmet för finanspolitiska reformer kommer att vara begränsat de
kommande åren.

EKONOMI
Efter tre månader redovisar kommunen ett resultat på 19 mkr, vilket är 33 mkr bättre än periodiserad budget för 2014.
År 2013 uppgick resultatet för motsvarande period till 21 mkr. Helårsutfallet blev sedan 68 mkr bland annat till följd av
återbetalning med 68 mkr från AFA Försäkring.
Prognosen för kommunen 2014 indikerar ett helårsresultat på -20 mkr vilket är 37 mkr bättre än budget. Sammantaget
visar verksamheterna underskott med 48 mkr. I detta ingår disponering av eget kapital med 37 mkr att användas främst
inom förskolan, skogen, biogas, VA och avfall. Ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar är också orsak till underskottet bland verksamheterna. Prognosen för gemensam finansiering är 85 mkr bättre än budget vilket främst beror på
högre skatteintäkter och att det nya utjämningssystemet blev positivare än vad som budgeterats.
Enligt balanslagen finns ett överskott från tidigare år på 785 mkr att ianspråkta till eventuella underskott kommande år.
Till bokslut 2014 prognostiserar sex nämnder underskott; Nämnd för arbete och välfärd, teknisk nämnd, skol- och barnomsorgsnämnd, gymnasienämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd samt överförmyndarnämnd. Enligt gällande regler ska
underskotten täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren. Alla nämnder utom nämnden för arbete
och välfärd och överförmyndarnämnden har eget kapital som täcker underskotten. Flertalet nämnders underskott är budgeterade och kommer att tas i anspråk för engångsinsatser. Det ekonomiska biståndet är inte möjligt att anpassa till befintlig budgetram enligt nämnden för arbete och välfärd. Även överförmyndarnämnden ser svårigheter med en anpassning.
Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till + 48 mkr före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och
skatt. Kommunen står för ett underskott på -20 mkr och VKAB står för ett överskott på +69 mkr. Övriga bolag prognosticerar nollresultat eller mindre överskott. För motsvarande period förra året uppgick prognosen för kommunkoncernen
till + 18 mkr och helårsutfallet blev + 202 mkr. Återbetalning från AFA försäkring ingick då med 68 mkr.

God ekonomisk hushållning

OMVÄRLD

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

Regeringens bedömningar i vårpropositionen
Regeringen presenterade 2014 års vårproposition den 9
april. Bedömningen görs att den konjunkturåterhämtning
som inleddes i omvärlden under förra året fortsätter 2014
och 2015. En expansiv penningpolitik i stora delar av
världen och minskade finanspolitiska åtstramningar väntas
bidra till en förhållandevis hög tillväxt. För Sveriges del
väntas BNP-tillväxten öka 2014 och 2015 till följd av den
starkare utvecklingen i omvärlden och en ökad tillförsikt
hos svenska företag och hushåll. Enligt regeringen väntas
det låga resursutnyttjandet i ekonomin tillsammans med
en internationell återhämtning ge förutsättningar för en
relativt hög BNP-tillväxt 2016-2018. Sysselsättningen och
arbetskraften väntas öka i god takt under 2014, men ökningen i sysselsättning blir inte tillräckligt stark för att
arbetslösheten ska minska påtagligt. Det väntas ske först
under 2015.

Årlig procentuell förändring
BNP
Budget 2014
SKL, februari 2014
Regeringen, april 2014
Skatteunderlag
Budget 2014
SKL, februari 2014
Regeringen, april 2014

2013

2014

2015

2016

1,2
0,9
1,5

2,2
2,6
2,7

3,6
3,6
3,3

3,9
3,5
3,5

4,0
3,5
3,6

2,8
3,1
3,5

4,3
4,3
4,3

5,1
5,2
5,2

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

Enligt kommunfullmäktiges budget 2014 finns två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 31 verksamhetsmål och 11 mål för god ekologisk hushållning. På grund av
eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa mål göras
först i delårsbokslutet efter åtta månader eller i bokslutet. I
vissa fall kan man även vara tvungen att använda de senast
tillgängliga värdena och jämföra utvecklingen med tidigare
år istället för värdet för år 2014.
Efter tre månader uppfylls de finansiella målen till följd av
kommunens goda resultat tidigare år samt genom eget
kapital inom vatten- och avfallshantering. Sjukfrånvaron
beräknat på de tolv senast månaderna har sjunkit. Enligt
SKLs sammanställning över sjukfrånvaron under 2013
kommer Växjö kommun på 11:e plats avseende lägst sjukfrånvaro i landet. Kommunen sticker också ut i positiv
bemärkelse bland kommunerna i jämförbar storlek.
I bokslutet görs en samlad uppföljning av målen för god
ekonomisk hushållning.

Deflation
Inflationen mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex, (KPI) var minus 0,6 procent i mars (minus
0,2 procent i februari). Målet för penningpolitiken är att
hålla inflationen på 2 procent.
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Tekniska nämnden har också genomfört en större organisationsförändring i syfte att bland annat förtydliga ansvarsområden och effektivisera utnyttjandet av resurser.

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

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

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

• Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska
över tid till 100 % täckas genom avgifter.
0,5 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär
ett resultat på 19 mkr i genomsnitt för åren 2010 – 2014.
Vid delårsbokslut efter tre månader uppfylls målet. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet
uppgår till 2,2 % eller i genomsnitt 70 mkr.

God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Efter tre månader bedrivs nämnders och styrelsers verksamheter, +8 mkr, inom tilldelad budgetram. I bokslutet
beräknas däremot nämnderna sammantaget redovisa ett
underskott på -48 mkr.

Resultatet efter tre månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt -0,8 mkr. För helåret beräknas ett
underskott med -6,7 mkr. Vatten och avlopp respektive
avfallshanteringen har ett eget kapital på 26,2 mkr respektive 22,3 mkr, vilket innebär att målet uppfylls.

Effektiv verksamhet
Arbetet med att bedriva kommunens verksamheter effektivt pågår hela tiden men har under första kvartalet 2014
trappats upp med anledning av de prognoser som visar att
Växjö kommun, liksom många andra kommuner, står
inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren.

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

Utredningar som pågår vilka syftar till ökad effektivitet är
bland andra en gemensam kostorganisation. Arbete pågår
också för att skapa en gemensam utbildningsförvaltning.

DELÅRSBOKSLUT

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

JANUARI - MARS 2014

Förebyggande arbete görs avseende barn, ungdomar och
unga vuxna med missbruk för att undvika framtida kostnader. Samverkan sker mellan nämnden för arbete och
välfärd och andra förvaltningar samt myndigheter.

RESULTAT OCH KAPACITET
Periodens resultat
Mkr

Utbyggnad av ungdomsboende Kampen HVB innebär att
färre personer behöver placeras externt. Inflyttning sker
under året.

Resultat

Period
Budget*

Resultat
2014-03

-14

+ 19

BudgetAvvikelse
+33

* helårsbudget 2014 -57 mkr, 3 månader = -14 mkr

Under första kvartalet har ett analysteam arbetat med en
enhet inom äldreomsorgen som uppvisar bra resultat både
ekonomiskt, kvalitetsmässigt och ur ett medarbetarperspektiv. Syftet är att hitta bra metoder att sprida vidare.
Under kvartal två kommer analysteamet att genomlysa en
enhet inom omsorg funktionsnedsättning.

Budgeterat resultat för 2014 uppgår till -57 mkr.
Resultatet efter tre månader uppgår till + 19 mkr, vilket är
bättre än budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 21 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 68 mkr inklusive återbetalning från AFA
försäkring med 68 mkr.

En åtgärdsplan för förstärkt styrning och kontroll togs
fram under 2013 av tekniska nämnden. Målet är att nå
fram till ett tydligt och transparant regelsystem. Arbete
med att genomföra åtgärder enligt planen fortgår under
2014.
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pensionsåtaganden som anställda tjänat in före 1998. Verksamhetens nettokostnader och finansnetto bör med andra ord
inte överstiga 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
skatteutjämning. Det är positivt med ett så lågt tal som möjligt.

Avstämning mot balanskravet
I kommunallagen stadgas, förutom god ekonomisk hushållning, även om balanskrav. Balanskravet innebär att
resultatet i bokslutet ska vara positivt. Realisationsvinster
får inte inräknas vid balansavstämningen.

Årets resultat

2010

2011

2012

2013

201403

+149

+ 61

+52

+68

+19

0
0

0
0

-1
0

-8
+21

0

Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

0

0

0

0

0

+149

+61

+51

+81

+19

Ackumulerade
överskott

+443

+592

+653

+704

+785

Samlat
resultat

+592

+653

+704

+785

+804

Utfallet efter tre månader ligger på 98 %, vilket är i nivå
med utfallet vid bokslutet 2013.
Ökning från
föregående år, %, exkl.
jämförelsestörande
poster
Skatteintäkt,
statsbidrag, utjämning
Nettokostnad inkl.
finansnetto

0

201003 201103 201203

201303

201403

7

3

4

4

4

2

6

8

3

4

Jämfört med föregående år har skatteintäkter, statsbidrag
och utjämning ökat med 4 %. Även nettokostnaderna har
ökat med 4%.

Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter tre månader
till 1 268 mkr, en ökning med 52 mkr, eller 4 % jämfört
med motsvarande period från förra året. Intäkterna ökar
med 9 mkr, eller med 3 % och beror främst på ökad biogasförsäljning.

I utfallet för tre månader uppfylls balanskravet. För helåret
2014 prognostiseras dock ett underskott med 20 mkr.
Kommunen har 785 mkr att ianspråkta avseende överskott
från åren 2005 – 2013.

Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Från och
med 2012 är den kommunala skattesatsen 20,66%. I jämförelse med mars 2013 ökade skatteintäkterna, generella
statsbidrag och utjämning med 41 mkr eller 4 % till 1031
mkr.

Bokslut per nämnd
Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på
+8 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas.
Omsorgsnämnden redovisar en större positiv avvikelse
och skol- barnomsorgsnämnden en negativ avvikelse. I
övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot
periodiserad budget.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 16 mkr efter
tre månader, vilket är detsamma som vid delårsbokslutet
201303.

Utveckling av nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt räcker det inte att intäkterna är lika stora utan
cirka 2 % av de löpande intäkterna bör finnas kvar för att
finansiera årets nettoinvesteringar, för att ha en buffert för
oförutsedda händelser som t.ex. negativa skatteavräkningar
och konjunktursvängningar samt för att kunna finansiera de
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Kommunen måste ha ett positivt resultat i kombination
med en reglerad investeringsvolym för att klara av att
bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt.
Om inte detta sker lämnas en skuldsättning som måste
finansieras av framtida generationer.

Investeringar
Bokslut
Nettoinvest. Mkr

2010 2011 2012 2013 201403
139 330 280 293
38

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 54 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 38 mkr. Inom VA har 19 mkr investerats och i
biogasanläggningar 3 mkr. 7 mkr har investerats i gator,
vägar och parker. Inventarier, maskiner och IT har köpts
för 9 mkr. Exploateringsutgifterna uppgick till 12 mkr.
Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och
tomtförsäljning uppgick till 11 mkr.
Dessutom görs investeringar i verksamhetslokaler av de
kommunala bolagen och andra aktörer

Skattefinansieringsgrad av investeringar
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.

Bokslut
Skattefin. invest %

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före
1998/totala tillgångar. 2009-2013 avser bokslut per 31/12

Skuldsättningsgrad
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.

2010 2011 2012 2013 201403
186

48

56

74

124

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (38 %) på
grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna.
Kommunens låneskuld uppgick till 477 miljoner kronor
per 31 mars 2014. Lånen avser Arenastaden och VAverksamheten. Inga nya lån har upptagits under 2014.
50 % av låneskulden förfaller 2014-2017 och 50 % efter
2017.

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

Den stora förändringen från 2010 till 2013 beror på stora
investeringar, exempelvis biogasanläggning och sämre
resultat.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Bokslut
Nettoinv / avskrivn %

Balanslikviditet

2010 2011 2012 2013 201403
123

340

269

184

Bokslut

136

Balanslikviditet, %

2010 2011 2012 2013 201403
107

111

137

165

121

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

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

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

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

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

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

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner
uppgick till 20 % per 2014-03-31. Det ligger på samma
nivå som vid årsskiftet.
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Utlåning till de kommunägda bolagen

GEMENSAM FINANSIERING +85 MKR

Efter tre månader 2014 uppgick den totala utlåningen till
1 731 mkr varav till de kommunala bolagen 1 129 mkr
och till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med
584 mkr. Den kortfristiga delen av utlåningen är 393 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 + 29 mkr samt de beräknade underskotten för biogas och skog. Skatteintäkterna är beräknade efter Regeringens prognos från vårpropositionen. Löneavtalen är
beräknade till 2,8 procent.

Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtagande
Koncernens resultat

2010
5189
363

2011 2012 2013 201403
5594 5652 6405
6440
180 463 181

Mkr
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.

Skatter

Budget Prognos

+/-

3 330

3 359

29

653

650

-3

-181

-133

48

106

68

-38

Reglbidr/avgift

-7

20

27

Pensioner

Strukturbidrag

0

9

9

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.

LSS-utjämning

38

36

-2

Fastighetsavgift

133

135

2

-115

-115

0

88

88

0

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan 1998. Vid årsskiftet 2013/14 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner
till 1 948 mkr. Utifrån en 40-årsprognos gjordes under
2008 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.

Förv. fastigheter

0

-1

-1

-96

-96

0

30

27

-3

Beräknat underskott
Biogas och skog
-17
0*
Summa
* Underskottet redovisas hos tekniska nämnden
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PROGNOS FÖR HELÅR 2014

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
- 41,2 MKR

Ink.utjämn
Kostn.utjämn
Införandebidrag

Pensioner
Finansnetto
Löneavtal mm
Återbäring Kommuninvest

Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam
finansiering, beräknas ge underskott jämfört med budget
med 41,2 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen
fördelas enligt följande, mkr:

Budgeterat resultat för 2014 uppgår till -57 mkr. Nämnder
och styrelser har därutöver beslutat att disponera 47 mkr
av eget kapital. I resultatet ingår beräknat underskott för
biogas och skog med 17 mkr. Dessa anslag ingår inte i
tekniska nämndens budget utan ingår i gemensam finansiering. Prognosen för helåret 2014 baseras på nämndernas bedömningar efter tre månader och indikerar ett resultat på - 20 mkr. Prognosen är 37 mkr bättre än budget.

Nämnd för arbete & välfärd
Teknisk nämnd

Sammantaget visar verksamheterna underskott med 48
mkr. Av de beslutade disponeringarna av eget kapital
prognostiseras 37 mkr att användas främst inom förskolan,
skogen, biogas, VA och avfall. Ekonomiskt bistånd och
institutionsplaceringar är också orsak till underskottet
bland verksamheterna. Överskottet inom gemensam finansiering beror främst på skatteintäkter och utjämning + 52
mkr och de beräknade underskotten från biogas och skog.

varav biogas
varav skog o natur

-11,6
(-4,1)
(-5,4)

Skol-och barnomsorgsnämnd

-18,0

Gymnasienämnd

-1,2

Kommunstyrelse

1,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-1,2

Överförmyndarnämnd

-0,9

Kommunens revisorer

-0,3

Summa

6

-9,0

-41,2

Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett underskott
på -1,6 mkr. Avvikelserna beror på överskott för Växjö
Teater medan däremot kostnaderna för medlemsavgifter
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.

Byggnadsnämnd
Prognosen visar ett nollresultat. Håller nybyggnationen i
sig så kommer nämnden att göra ett bättre resultat än
budget.

Fritidsnämnden
Utifrån nu kända förutsättningar beräknar fritidsnämnden
att redovisa ett resultat för 2014 som ligger i nivå med den
av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.

Kostnaderna för årets planerade investeringar kommer att
öka med 1,5 mkr till följd av att den pågående renoveringen av Lammhultsbadet blir dyrare än beräknat.

Kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas
kunna hålla budget och visar ett överskott jämfört med
budget på 2,6 mkr. Avvikelser inom förvaltningen beror
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 och HPC prognosticerar nollresultat. För kontoren sammantaget beräknas
budget kunna hållas.

Gymnasienämnden

Kulturnämnd

Fritidsnämnden förfogar över ett eget kapital på 2,1 mkr
som kan användas till att finansiera mindre budgetavvikelser av engångskaraktär.

Gymnasienämndens helårsprognos, som baserar sig på
bedömningar från verksamhetschefer och ledningsstaben
per den 31 mars, pekar på en negativ avvikelse mot budget på ca 1,2 mkr. Detta beror främst på nämndens beslut i
februari att ta eget kapital i anspråk för ökade satsningar i
verksamheten under 2014.

Kulturnämnden och dess förvaltning arbetar målmedvetet
för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om
ett balanserat resultat för 2014 som ligger i nivå med den
av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.
Kulturnämnden förfogar över ett eget kapital på 3,1 mkr
som kan medverka till att finansiera mindre budgetavvikelser av engångskaraktär.

Inom verksamhetsområdet gymnasieskola redovisas ett
överskott (2,3 mkr) för årets första kvartal. Anledningarna
till överskottet är främst att de interkommunala intäkterna
för elever från annan kommun på gymnasieskolorna överstiger budgeterad nivå. Detta då färre elever än brukligt
har hoppat av sin utbildning mellan höstterminen och
vårterminen. Dessutom har kostnaden för elever i annan
huvudmans utbildning minskat jämfört med föregående
år, vilket också påverkar resultatet positivt. Nämndens
egna gymnasieskolor har sammataget dock en något för
hög förbrukning jämfört med riktvärdet, vilket kräver en
fortsatt organisationsanpassning inför kommande läsår.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Den ekonomiska prognosen för nämndens ordinarie verksamhet är enligt budget. Under första kvartalet har en stor
del av verksamhetsintäkter från årsavgifter inkommit,
därför är nettoutfallet lågt. Kostnaderna följer budget.
Nämnden fattade i februari beslut att använda 1,2 mkr av
eget kapital till extra tillsynsinsatser under 2014. De extra
resurserna kommer främst att användas till att ta fram en
modell för hur förebyggande bostadstillsyn ska bedrivas
framöver, utökad tillsyn av mindre miljöfarliga verksamheter och för att skapa ett underlag som möjliggör en
effektiv lantbrukstillsyn i framtiden.

Gymnasiesärskolan uppvisar för perioden ett överskott
(0,5 mkr), vilket dock är förväntat under vårterminen. Till
kommande läsår kommer kostnaden för elever i annan
huvudmans utbildning att öka då flera elever valt utbildning i annan kommun (Vetlanda och Alvesta), vilket påverkar nämndens kostnader negativt om inte den egna
organisationen kan anpassas i samma omfattning. Prognosen visar dock en ekonomi i balans för helåret 2014.

För att säkerställa en effektiv och rättssäker myndighetsutövning görs fortlöpande arbete för att utveckla och
kvalitetssäkra verksamheten. Ytterligare en handläggargrupp har under 2014 påbörjat sitt utvecklingsarbete med
Lean, de andra grupperna har fortsatt att utveckla sina
arbetssätt.

Kommunens revisorer har beslutat att använda 350
tkr av eget kapital till revisionskonsulter.

På förvaltningen finns inga vakanser utan nämnden har
anställt så många medarbetare som det finns resurser till.
Handläggningsgruppen för miljöfarlig verksamhet har
under 2014 utökats med en tjänst.

Kommunstyrelse
Prognosen är beräknad till +1,0 mkr sammantaget för
kommunstyrelsens verksamheter.

Kontoret utövar tillsyn och kontroll gentemot många
verksamheter i kommunen. Hittills under 2014 har ca 300
tillsyns- och kontrollbesök genomförts. Planerade besök
bedöms kunna genomföras under året. Utöver löpande

För politisk verksamhet är prognosen noll.
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nader. Här sker även samverkan med andra förvaltningar
och myndigheter. Effekter har redan märkts under året när
det gäller nollklassade bidragstagare, Barnteamet, Barnens
bästa i Braås och den samordnade fältverksamheten. Utbyggnaden av Wälludden/Kampen HVB kommer att medföra att fler ungdomar kan placeras på hemmaplan i stället
för externt. Inflyttning sker under året.

tillsynsarbete och hantering av inkommande ärenden har
det under 2014 påbörjat några tillsynsprojekt exempelvis
metaller i smycken, inventering av lantbruk och hästhållningar, omsorgslokaler och bassänger

Nämnd för arbete & välfärd
Totalt räknar nämnden med ett underskott på helår med 9
mkr.

Omsorgsnämnd
En ekonomi som ur ett helhetsperspektiv, över tid och på
total nivå, ska befinna sig i balans ligger till grund för
prognosen 2014.

Nämnden räknar med att den positiva trenden vad gäller
ekonomiskt bistånd håller i sig. Arbetslösheten minskar
enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen vilket bidrar
till att det ekonomiska biståndet förväntas göra endast ett
mindre underskott på helåret.

I posten ”förvaltningsövergripande” återfinns en budget
för volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera på något av områdena. I dagsläget görs bedömningen
att omsorgsnämnden kommer att behöva ta hela denna
budget i bruk. I prognosen har 7,8 mkr fördelats ut i ökade
förvaltningsbidrag till enheterna. Ytterliggare ca 5 mkr av
dessa medel kommer behövas för att täcka avvikelser på
enheterna. 3,5 mkr förklaras av att bostadsanpassningsbidrag är underbudgeterat.

Wälludden HVB kommer att vara inflyttningsklart under
året och därmed förväntas kostnaderna för externt placerade ungdomar minska. Viss ersättning från Migrationsverket för placerade flyktingbarn samt kompensation för
uppräknade löner vid externt köpta tjänster förväntas
också förbättra budgeten.
Totalt har 100 personer varit institutionsplacerade under
året jämfört med 84 motsvarande period förra året. Antalet
externa placeringar uppgår under året till 62 för barn och
ungdom och 38 för missbruk. Motsvarande siffror 2013
var 41 respektive 43.

Centralförvaltning och Resursenhet, undantaget bostadsanpassningsbidrag, visar ingen avvikelse i relation till
budget och har inte heller tillförts något ökat förvaltningsbidrag.

Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat till 1 357, att jämföra med 1 440 förra året. Andelen
ungdomshushåll har minskat från 25 procent till 22 procent. Fortfarande är arbetshinder främsta orsaken till varför man söker ekonomiskt bistånd. Av de 363 hushåll som
har avslutats under första kvartalet har mer än en tredjedel
avslutats till annan försörjning.

Äldreomsorg ges ett minskat förvaltningsbidrag
(-0,9 mkr) och visar ett underskott om 2,7 mkr. Några få
enheter 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.

Verksamhet
Mkr

Missbruk inst plac/familjehem
Barn/ungdom, inst/plac, fam.hem
Ekonomiskt bistånd
Kontaktpersoner psyk
Vuxnas lärande
Föreningsbidrag
Nämnd/ utskott
Övr arbetsmarkn. åtg inkl anst.
Övriga verksamheter

Äldreomsorg entreprenad ges minskat förvaltningsbidrag
(-2,6 mkr) och visar ett underskott om 0,8 mkr. Avvecklingen av Tellusvägen är inräknad med en effekt om ca 7,5
mkr. Slutsatsen är att andra enheter inom äldreomsorg
entreprenad fått ta en hel del volymer från Tellusvägen.

Budget
avvikelse
1403
-4,0
-2,8
-2,6
-1,9
-1,0
0,0
0,2
1,1
2,0
-9,0

Omsorg funktionsnedsättning tar emot ett ökat förvaltningsbidrag om 5,8 mkr, kopplat till ökningar inom boendestödet, personlig assistans och bostäder med särskild
service. Generellt sett ökar stödet till omsorgstagare med
psykiska funktionsnedsättningar men även stödet till personer med utvecklingsstörning. Omsorg funktionsnedsättning visar dock ett överskott om 2,2 mkr. Överskottet
genereras av personlig assistans samt övriga delar inom
verksamheten, bland annat korttidsvård.

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 kost-

Funktionsnedsättning entreprenad tar emot ett ökat förvaltningsbidrag om 5,5 mkr, varav 4 mkr är kopplat till ett
enda ärende gällande ett barn och ca 1,5 mkr är kopplat
till extern personlig assistans. Med det ökade förvaltningsbidraget ska verksamheten nå en ekonomi i balans.
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Åtgärder för att nå budget 2014
Analysteamet fortsätter att arbeta med enskilda enheter.
Under första kvartalet har man arbetat med en enhet inom
äldreomsorgen som visar goda tal både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och ur medarbetarperspektiv. Detta för att
försöka hitta bra metoder att sprida. Under kvartal två
kommer analysteamet att genomlysa en enhet inom omsorg funktionsnedsättning.

Planprogram Norra Öjaby
Ny förskola - Skärvet
Entreprenadstäd

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.

En ny mall för uppföljningar är framarbetad. Mallen ska
leda till mer struktur och tid till analys i samband med
uppföljningarna. Några enheter som visar alarmerande tal
i den månatliga uppföljningsfilen kommer att kallas till
extra uppföljningstillfällen. Uppföljningarna ska i högre
grad än tidigare fokusera på planerade och konkreta förändringar som ska leda till bättre resultat. Det ska vara lätt
att se om en planerad förändring genomförs eller inte.

Följande beslut i nämnden inom verksamhetsområdet:
 Ansökan om godkännande som huvudman för
fristående grundskola i Växjö
 Detaljprojektering Bredvik
 Lillestadskolans ombyggnad
 Samverkan modersmålsundervisning

Skol- och barnomsorgsnämnden
Nämndens eget kapital kommer att användas inom förskolan och för satsning inom Araby-området samt resultat i
fokus årskurs 4. Om hänsyn tas till ovanstående förbrukning av eget kapital är helårsprognosen ett underskott
motsvarande 18,0 mkr.

Teknisk nämnd
Prognosen indikerar ett underskott på 11,6 mkr.
Prognosen inom den skattefinansierade verksamheten
uppgående till totalt 2,1 mkr och beror på minskade intäkter inom verksamheterna för parkering, miljö- och hälsoskydd samt elförsörjning.

Översyn av resursfördelningssystemen genomfördes med
start hösten 2013. Den största förändringen skedde inom
förskolan med övergång från barnomsorgspeng till timbidrag. Resursfördelningssystemet har även förändrats
med fokus på socioekonomiska faktorer. Forskning och
forskningsresultat knyts till de insatser, beslut och förändringar som görs inom skolan. Utjämningsbidraget uppgår
till 9 procent av förskolebudgeten och 11 procent inom
grundskolebudgeten. Nya arbetsprinciper har utarbetats
gällande enheternas detaljbudgetar.

De prognosticerade avvikelserna avseende parkeringsverksamheten beror primärt på minskade intäkter för parkeringsavgifter på grund av borttagna avgifter i zon 1 på
lördagar.
Avvikelserna inom miljö- och hälsoskydd samt inom
elförsörjning orsakas av en räkenskapsmässig justering av
periodiserad intäkt från 2013 samt minskade intäkter för
elförsäljning. Den senare prognosticerade intäktsminskningen föranleds av fortsatt uppskattat låga flöden i vattensystemet samt sämre elkraftspriser. En oförutsedd
stängning av anläggningen i Åby i februari 2014 har också
bidragit till en lägre produktionskapacitet än planerat.

Nämnden har beslutat om effektiviseringsåtgärder motsvarande 1,5 procent (19,8 mkr) i budget 2014. Arbetet
med att effektuera dessa åtgärder pågår.
Ekonomisk uppföljning har gjorts på resultatenhetsnivå.
Helårsprognosen indikerar att fyra av åtta resultatenheter
håller sin budget. Någon resultatenhet har indikerat att
man kommer att förbruka delar av sitt positiva egna kapital som är avsatt för 2015.

I övrigt löper den skattefinansierade verksamheten enligt
plan och redovisar per den 31 mars 2014 inga övriga prognosticerade avvikelser på helårsbasis.
På helårsbasis påverkas prognosen för biogasen positivt
genom nedskrivningen av anläggningarnas bokförda värde
vid bokslut 2013. Tillsammans med en förskjutning i
tidplan avseende färdigställande av anläggningar resulterar det i en minskning av kapitalkostnader motsvarande
5,0 mkr. Beslutad helårsbudget innebär ett underskott med
9,1 mkr. Det egna kapitalet uppgick till -8,9 mkr den 31
december 2013.

Förskoleverksamhet
Mätningar av antalet barn som grund för resursfördelningen genomförs månatligen förutom juli och augusti månad.
Inom förskoleverksamheten (kommunal och fristående) är
5 097 barn inskrivna vid mätningen i februari. Detta är en
ökning cirka 150 barn jämfört med mätning föregående år.
Följande beslut i nämnden inom verksamhetsområdet:
 Resursförstärkning 20 miljoner till grundbeloppet
inom förskolan. Finansiering sker via nämndens
positiva egna kapital.
 Ny förskola i centrumområdet – Paletten
 Ny förskola - Försvarsgården

Verksamheterna för teknisk produktion samt skogsvård
och natur löper enligt plan och redovisar per den 31 mars
2014 inga förändringar i prognosticerat utfall på helårsbasis. Skog och natur beräknas ge ett underskott på 5,4 mkr,
som täcks av tidigare års ackumulerade överskott och
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budgetöverskridandet, är att nuvarande inkomstgräns inte
följer föräldrabalkens bestämmelser. Nämnden har dock,
vid sammanträde i december 2013, beslutat att sänkning
av inkomstgränsen inte kommer ske. Anledningen är, som
nämnts ovan, 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.

minskar det egna kapitalet, som vid årsskiftet uppgick till
19,4 mkr.
Samtliga investeringsprojekt specificerade i Internbudget
för tekniska nämnden med verksamhetsplan för 20152016 löper enligt plan. Inga avvikelser i beslutad totalutgift redovisas per den 31 mars 2014.

Investeringar
Mkr
Skattefinansierat
Biogas
Teknisk produktion

Totalutgift
2014-2016
189,7
165,0
7,4

Budget
2014
36,1
24,3
3,4

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
- 6,7 MKR

Överförmyndarnämnd

VA-verksamheten beräknas ge underskott med 3,6

Årets resultat bedöms bli ett underskott på ca 0,9 mkr.
Nämndens ram har inte utökats för 2014 och verksamheten överskred sin budgetram med knappt 0,9 mkr 2013.

mkr. Nämnden budgeterade att använda 3,1 mkr av eget
kapital. Därutöver prognosticeras på helårsbasis en kostnadsökning motsvarande 0,5 mkr avseende intensifierat
införande av fjärravlästa vattenmätare.

Arbetet med granskningar och arvodesutbetalningar är
inte jämnt fördelade under året, vilket försvårar nämndens
ekonomiska uppföljning. Istället görs uppföljning av föregående års utfall och bedömning av årets resultat görs
efter hur förhållanden förväntas skilja sig från föregående
år.

Avfallshantering beräknas ge underskott med 3,1 mkr.
Nämnden budgeterade att använda 2,5 mkr av sitt eget
kapital. Därutöver prognosticeras flera mindre avvikelser i
såväl positiv som negativ riktning, vilka ackumulerar till
en negativ budgetavvikelse på 0,6 mkr för räkenskapsåret.

Verksamheten ökar; under 2012 fanns 629 årsräkningar
att granska, under 2013 663 stycken och under 2014 683
stycken.

Investeringar

Antal godmanskap har ökat med 17 stycken sedan årsskiftet. Antalet ärenden ökar successivt varje år, vilket fram
till och med 2012 har betytt 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 klart
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, ofta med låga inkomster och små tillgångar.

Vatten och avlopp
Avfallshantering

Mkr

Åtgärder för att nå budget 2014
Den i huvudsak största utgiftsposten är arvode till gode
män och förvaltare. För att komma tillrätta med nämndens
prognostiserade budgetöverskridande skulle nämnden
kunna sänka arvodena och/eller återgå till den inkomstgräns som återges i föräldrabalken. Att återgå till den
lägre inkomstgränsen skulle leda till att fler huvudmän får
betala sina arvoden själva. Av rekryteringsskäl ser dock
inte nämnden något av dessa alternativ som en möjlighet.
Förslag från tjänstemannasidan har lagts till nämnden att
återgå till den inkomstgräns som återges i föräldrabalken.
Anledningen till tjänstemännens förslag, förutom att sänka
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Totalutgift
2014-2016
263,6
23,4

Budget
2014
89,2
10,4

NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201403) har ej tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201403 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner
och okompenserad övertid. När de anställda tar ut semester under sommaren innebär det lägre kostnader för
löner, vilket gör att kolumnen för Bud - Bok Avvikelse är för negativ. I kolumn Bud - Bok exkl avv. sem.
har förändringen av intjänad/uttagen semester helt tagits bort.
Mkr

Bud - Bok
Bud - Bok
Avvikelse Avv.exkl sem

Prognos
budgetavv.

Eget
kapital

Budget
201403

Bokslut
201403

0,3
18,2
9,5
-3,1
8,7
0,7
16,6
35,5
46,9
-3,5
-1,3
-11,3

2,0
39,0
23,2
6,5
1,2
0,5
80,0
345,0
322,7
0,6
78,8
18,9

2,2
36,6
23,6
6,9
0,5
0,5
82,1
388,5
326,5
1,1
91,6
20,4

-0,2
2,4
-0,4
-0,4
0,7
0,0
-2,1
-43,5
-3,8
-0,5
-12,8
-1,5

-0,2
4,9
-0,4
-0,4
0,7
0,0
2,8
-14,4
15,3
-0,5
-5,8
-1,5

0,0
2,7
-2,8
0,0
1,1
-0,3
-1,2
-18,0
0,0
0,0
-6,4
-2,6

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

29,8
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30,4
1,2
0,0
1,8
0,0
1,2
-2,0

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

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

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

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

2,5
22,5
19,9
2,3
0,5
0,9
13,1

0,5
19,1
22,5
-0,1
-1,3
1,5
13,3

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

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

0,0
0,0
0,0
-1,2
0,0
-0,9
0,0

0,0
0,0

0,0
-995,6

0,2
-1 021,9

-0,2
26,3

-0,2
26,3

-0,7
85,7

SUMMA

197,0

14,2

46,9

-32,7

34,1

37,1

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

148,5
48,5

14,2
0,0

47,7
-0,8

-33,5
0,8

32,5
1,6

43,8
-6,7

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

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

PROGNOS FÖR HELÅR 2014
I tabellen nedan redovisas bokslut 2013 och prognos 2014
före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt.
Beloppen avser kommunens ägarandel i bolagen och i
Värends Räddningstjänstförbund. Notera att de verkliga
årsresultaten kan avvika från prognoserna, som redovisas i
tabellen nedan, då bokslutsdispositioner och skatt kan hanteras på olika vis.

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

Prognos
helår 2014
-20
69
1
-1
0

Bokslut
helår 2013
48
152
1
1
0

48

202

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

Före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt
uppgick resultatet för kommunkoncernen 2013 till + 202
mkr. Prognosen 2014 för kommunkoncernen uppgår till
+ 48 mkr.
KOMMUNEN
Kommunens prognos för 2014 uppgår till -20 mkr.
VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB, VKAB (100 %)
Prognosen för 2014 visar ett resultat om 68,5 mkr vilket är
en försämring jämfört med budget om 19,2 mkr.
Budgetavvikelsen är framförallt hänförlig till prognosisterat
resultat i VEAB. Intäkter från fjärrvärmen visar ett lägre
utfall än budgeterat då årets första månader varit mycket
varmare än normalt. Produktionen av el är lägre än planerat,
så även prisnivån på marknaden. Wexnet kommer att investera i delvis ny utrustning. Detta medför ökade kostnader
för avskrivningar och utrangeringskostnader.
SMALAND AIRPORT AB (42 %)
Prognosen för 2014 visar på ett positivt resultat. Bolaget
erhåller ett driftbidrag om 10 mkr från sina ägare.
Passerarvolymerna har ökat under perioden med 4,4 procent. Trafiken till Arlanda fortsätter dock att minska.
Det totala bokningsläget framöver ser positivt ut. Ryanair
kommer inom kort att börja flyga till Alicante två gånger i

veckan för femte året i rad. Trafiken till Düsseldorf upphör från månadsskiftet. Flysmåland har satt in fler avgångar på Bromma linjen för att möta den ökade efterfrågan. NextJet har startat med daglig trafik till Oslo. Estonian/ KLM börjar flyga på Amsterdam i början av maj.
Charterbolagen kommer att erbjuda ett stort utbud till
sommaren.
Likviditeten i bolaget är fortfarande god. Ombyggnad av
parkeringen samt tillhörande infrastruktur ska slutföras.
Övriga planerade investeringar uppgår till 2 mkr.
VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (78,8 %)
Prognosen för 2014 visar på ett negativt resultat, -1,4 mkr
vilket är i nivå med budget. Utfallet efter årets första tre
månader visar ett överskott om 0,1 mkr.
Rekryteringsarbete pågår för att behålla deltidsstyrkor i
Ingelstad och Moheda. För heltidsorganisationen pågår
överläggning om nytt schema. Tre deltidsstationer har
idag inte schema på fyra veckor och arbete pågår för att
komma till fyraveckorsschema. Arbete med att minska
styrkan i Alvesta pågår.
Upphandling håller på att göras av fordon för 2014 och
2015. Enligt beslut i direktionen ska inget fordon inom
förbundet vara äldre än 20 år 2019.
Under perioden har samtliga förskolor i Alvesta kommun
erbjudits Bamses brandskola på brandstationen i Växjö.
VÄXJÖ TEATERAKTIEBOLAG (100 %)
Prognosen för 2014 visar ett nollresultat vilket är i nivå
med budget. Bolagets verksamhet är vilande.
AB REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG
(22 %)
Prognosen för 2014 visar ett underskott om -0,1 mkr vilket är lägre än budget. Resultatförsämringen beror främst
på ökade transportkostnader, uppdaterad och förändrad
IT-miljö samt minskade intäkter från teaterföreställningar.
ARENASTADEN I VÄXJÖ AB (100 %)
Prognosen för 2014 visar på ett mindre överskott, 0,2 mkr
som ligger i nivå med budget, 0,3 mkr.
KULTURPARKEN SMÅLAND AB (41 %)
Prognosen för 2014 visar ett underskott om -0,1 mkr vilket är i nivå med budget. Det budgeterade underskottet
beror på en hyreshöjning för Kulturarvscentrum Småland
som nu är färdigbyggt.

våren fortsatt arbetet med utbildningar och projekt tillsammans med förvaltningarna i linje med detta.

PERSONAL

Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka
Planeringen för medarbetarenkät 2014 har påbörjats. Arbetet med att ta fram en övergripande handlingsplan kopplad till enkäten är klar. Följande områden omfattas; 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.

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.

Upphandling av omställningsprogram samt enstaka arbetsmiljö- och rehabutredningstjänster är klar, Arbetslivsresurs är nu kommunens leverantör gällande detta.

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 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 från och med mars kursen ”Ny som chef”, en
utbildning som ger kunskap om Växjö kommuns verksamhet. En löneutbildning har under våren getts till Växjö
kommuns alla chefer, där kopplingen mellan verksamhetsstyrning och lön tydliggjordes. Löneöversyn 2014
pågår med planerat avslut i månadskiftet april – maj.

Andelen chefer och medarbetare i kommunen med
olika etnisk bakgrund ska öka.
Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft
Under våren har ett antal åtgärder vidtagits för att bidra till
det övergripande målet att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft. En
workshop om vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare har genomförts med den kommunövergripande samverkansgruppen. 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 om ett år.

Andelen chefer och medarbetare i Växjö kommun med
olika etnisk bakgrund ska öka
En översyn av möjligheterna för ett rekryteringscenter för
chefer inletts. Ett arbete på förvaltningsövergripande nivå
för att stärka ledarrollen har inletts, gruppen agerar också
styrgrupp för rekryteringscenter för chefer. Syftet med
centret är att skapa en likvärdig rekrytering av chefer i
Växjö kommun.

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, där gemensamma planer arbetats
fram.

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.

Växjö kommun arbetar aktivt med studentmedarbetare
och praktikplatser och har deltagit i framtidsmässa på
Procivitas samt studentmässan AMÅR 14. Ett kommunövergripande introduktionstillfälle för nyanställda har
genomförts. Personalklubben Dakapos Vårfest firade 15
år.

Mål och resultatuppföljning, iakttagelser
Antalet tillsvidareanställda i Växjö kommun uppgår till
5 896, vilket innebär en ökning med 10 personer jämfört
med bokslut 2013. Antalet anställda är fördelat på 4 699
kvinnor (14) och 1 197 män (-4). Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider blir 5 667 anställda (9), fördelat på 4 498 kvinnor (15) och 1 169 män (-6). Nämnden för
arbete och välfärd har ökat med 41 medarbetare sedan årsskiftet. Hela ökningen beror på organisationsförändringen
per den första januari då vuxenutbildningen inom gymnasieförvaltningen övergick till avdelningen Vuxnas lärande.
Gymnasienämnden minskade antalet anställda i samband
med övergången i samma omfattning.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
För att öka medvetenheten om vikten av god hälsa erbjuder personalkontoret arbetsgrupper stöd för att ta fram en
hälsoplan, som kan kopplas till verksamhetsplanen. Detta
är ett sätt att aktivt arbeta förebyggande i grupper gällande
sjukfrånvaro. Att arbeta med ledarskapsfrågor och arbetsmiljö gynnar medarbetarens inflytande och stärker
individens hälsa och detta sammanfaller med Kommunhälsans arbetsinsatser som tar sin utgångspunkt i arbetslinjen och hållbar produktivitet. Kommunhälsan har under
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Antal anställda

Tillsvidareanställd

Omräknad heltid

Kön 1403

Kön 2013

Nämnd, styrelse

1403

Jmf 2013

1403

Jmf 2013

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Omsorgsnämnd

2 328

3

2 274

5

2 069

259

2 069

256

Skol- och barnomsorgsnämnd

2 165

7

2033

5

1829

336

1 819

339

Gymnasienämnd

406

-44

383

-43

240

166

275

175

Teknisk nämnd

241

2

240

2

60

181

57

182

Kommunstyrelse

207

-1

202

-1

120

87

117

91

97

-1

92

-1

64

33

65

33

388

41

377

38

281

107

249

98

Byggnadsnämnd

43

2

42

2

23

20

21

20

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

21

2

21

2

14

7

13

6

425

-11

414,5

-10

129

296

130

306

60

0

59,5

0

5

55

5

55

4 834

1 547

4 820

1 562

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnd för Arbete & välfärd

VKAB
Värends Räddningstjänst
Totalt

6 381

6 138

428 dagar medan den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar har
minskat med 1 659 dagar. Kvinnorna har en frisknärvaro
på 36,0 procent och männen på 50,6 procent. Kvinnornas
andel har förbättrats med 1,9 procentenheter jämfört med
2013 och männens har förbättrats med 2,3 procentenheter.
Den totala frisknärvaron har ökat med 2,0 procentenheter
till 39,0 procent.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
Totalt för Växjö kommun har antalet sjukdagar/snittanställd minskat med 0,3 dagar från 17,6 till 17,3
under de första tre månaderna 2014. För kvinnor har antalet sjukdagar minskat med 0,3 till 18,7 dagar. Även männens sjukdagar har minskat med 0,3 till 12,0 dagar. Totala
antalet sjukdagar har minskat med 1 607 dagar. Den långa
sjukfrånvaron, det vill säga över 60 dagar, har ökat med
Sjukdagar/snittanställd

2010

2011

2012

2013

1403

Kvinnor
1403

Män
1403

Omsorgsnämnd

17,2

17,7

19,8

21,1

21,1

22,3

11,5

Skol- och barnomsorgsnämnd

15,4

13,9

15,4

16,4

15,5

16,1

12,5

Gymnasienämnd

12,5

10,9

14,2

13,8

13,4

16,1

9,3

Teknisk nämnd

14,0

18,2

14,5

14,5

15,1

13,6

15,6

Kommunstyrelse

11,6

12,1

12,5

12,1

10,0

11,6

8,0

Kultur- och fritidsnämnd

8,8

7,4

8,2

6,7

6,9

8,2

4,5

Nämnd för arbete och
välfärd

14,1

15,3

16,3

16,3

17,6

17,4

18,1

Byggnadsnämnd

16,7

12,3

7,5

13,3

16,4

26,6

5,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

5,8

4,1

6,4

5,2

6,0

6,3

5,2

Totalt Växjö kommun

15,5

15,2

16,7

17,6

17,3

18,7

12,0

VKAB

7,8

7,4

8,4

10,0

10,7

14,6

9,2

Värends Räddningstjänstförbund

4,1

6,5

7,5

7,9

9,0

5,8

9,3
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Andel ej sjukfrånvarande,
%

2010

2011

2012

2013

201403

Omsorgsnämnd

43

36

35,5

33,2

34,4

Skol- och barnomsorgsnämnd

43

42

40,9

39,4

41,9

Gymnasienämnd

50

49

46,7

49,5

38,2

Teknisk nämnd

46

46

49,1

40,8

44,9

Kommunstyrelse

40

48

42,5

38,2

41,2

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnd för arbete och
välfärd
Byggnadsnämnd

36

43

40,2

28,9

38,2

38

34

38,0

36,0

39,0

46

33

44,7

31,8

32,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

55

26

27,3

27,3

26,1

Totalt kommunen

43

40

39,3

37,0

39,0

VKAB

48,5

49,7

50,5

Värends Räddningstjänstförbund

41,7

43,6

50,0

Antal frånvarodagar
-14 dagar

24 645

26 304

Differens
antal
dagar
-1 659

-59 dagar

13 485

13 861

-376

60- dagar

63 865

63 437

428

101 995

103 602

-1 607

Totalt

Dagar
201403

Dagar 2013

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.
35 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 bedömning/slutsats och rekommendation
Områden som bör fortsätta att prioriteras är hälsa och det

goda ledarskapet, dessa två faktorer är kopplade till att
vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att bevaka
sjukfrånvaron och då inte minst följa upp korttidsfrånvaron. De projekt som Kommunhälsan och förvaltningarna
gör tillsammans för att sänka korttidssjukfrånvaron är en
god början och ger resultat. 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 för individen bör fortsätta, detta tillsammans med
insatser för att stärka resultatet gällande ledarskap, där en
hjälp är tydlighet kring mål och samverkansformer och
möjlighet till utbildning och mötesplatser. 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 i organisationen.

för att ungdomar ska erbjudas sysselsättning utifrån individuell planering i ett tidigt skede. Ungdomar med långvarigt ekonomiskt bistånd som ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin ska prioriteras till en arbetsmarknadsanställning.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL
I delårsbokslutet efter tre månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2014. En mer detaljerad
måluppföljning kommer att göras i delårsbokslutet efter åtta
månader samt i bokslutet.

För att underlätta vägen till sysselsättning samt göra
det möjligt för den enskilde att starta eget företag kan
särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag
beviljas. Kommunen informerar sökanden om möjligheter och vidare kontaktvägar för att underlätta förutsättningarna att starta eget. Rådgivaren för nyetablering av företag är fysiskt placerad på Medborgarkontoret Araby vilket innebär hög tillgänglighet och möjlighet att etablera samverkan med viktiga parter.

Arbete och företag
Övergripande mål
Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till
regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.

Genom samverkan mellan Växjösommar och föreningar i
Växjö ska alla ungdomar som söker feriearbete erbjudas
arbete under sommaren och med möjlighet till fortsatt
sysselsättning efter sommaren.

Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt
regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och
arbeta för ökad samverkan i regionen.

På de tre kommunala gymnasieskolorna har UFkoordinatorer tillsatts på 20 procent av sina lärartjänster.
UF-koordinatorerna utbildas av och samarbetar med organisationen Ung Företagsamhet Kronoberg för att aktivt
arbeta med skolledning/lärare/elever i syfte att öka antalet
UF-företag.

Arbetsmarknadsläget har stabiliserats markant det senaste
halvåret. Antalet förfrågningar kring mark och lokaler
ökar och många företag planerar för expansion och nyanställningar. Växjö är Smålands bästa nyföretagarkommun,
enligt en undersökning från Nyföretagarcentrum. Under
2013 startades 5,8 företag per 1000 invånare. Det internationella konjunkturläget är dock fortfarande skakigt. Oroligheter i Ukraina påverkar liksom en avvaktande marknad i Kina samt en svag återhämtning i södra Europa.
USA fortsätter att öka sysselsättningen och Sveriges
största exportmarknader Tyskland, Norge och Storbritannien visar en ökad optimism.

Alla elever som läser kursen i entreprenörskap på 100
poäng ska driva UF-företag. Kursen ska ses som ett attraktivt val för eleverna i sin programfördjupning alternativt
som individuellt val. På Teknikum har det funnits få UFföretag tidigare och där har UF-koordinatorernas arbete så
här långt fokuserat på att skapa förutsättningar för fler
elever att läsa entreprenörskapskursen. Från och med
läsåret 2014-2015 kommer entreprenörskapskursen att
vara obligatorisk på teknikprogrammet samt valbar på
VVS- och fastighetsprogrammet samt på el- och energiprogrammet (eleverna väljer mellan kurserna engelska 6
eller entreprenörskapskursen). På övriga nationella program på Teknikum kan entreprenörskapskursen läsas som
individuellt valt ämne (IVÄ). Eleverna har haft möjlighet
att välja kurser inför hösten och preliminärt är det cirka 80
elever som kommer att läsa entreprenörskapskursen från
och med hösten.

Antalet arbetslösa individer per den sista februari har
totalt minskat med 238 personer jämfört med samma tid
2013. Glädjande är det största trendbrottet att fler ungdomar får jobb, i åldersgruppen 18-24 år har antalet arbetslösa minskat med 142 personer. Samtidigt är det fortsatt
svårt för ”nya svenskar” och de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier att få fotfäste på arbetsmarknaden. Här behövs ytterligare åtgärder.
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 ITbaserade företag etablerat sig i Växjö till följd av den
kompetens som finns tillgänglig på HCL. Volvos aviserade neddragning med 95 anställda innebär en stor utmaning framöver och här har ett arbete inletts för att inventera den industrikompetens som behövs inom andra företag i regionen.

Skola och arbetsmarknad samverkar. Många projekt pågår
där både näringsliv och offentligheten deltar. Eleverna i
Växjö kommun har stora möjligheter att välja praoplatser
via portalen ”samverka.nu”. Praoplatserna är kvalitetssäkrade och företagen och andra som tar emot elever, är
välinformerade om vad som förväntas både av dem och av
eleverna. Detta bidrar till ökade kunskaper om vilka arbetsplaster som finns i vår region men också vilket framtida behov som föreligger.
Nätverket Expansiva Växjö har en fortsatt stark position
och årets första frukostträff kring ungt entreprenörskap
lockade ca 250 deltagare. Det arbete som gjorts inom
utvecklingsgruppen kring logistik resulterade i att Växjö
klättrade mest när Dagens Industri i bilagan Intelligent

Antalet ungdomar som gått till självförsörjning har ökat
genom att de har arbetsmarknadsanställningar, ordinarie
arbete eller studerar. Flera förklaringar finns till de goda
resultaten. Bättre samverkan mellan olika verksamheter
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Logistik rankade Sveriges bästa logistiklägen 2014. Som
motivering angavs det etablerade samarbetet med Centrum för informationslogistik i Ljungby, förbättrad järnvägsinfrastruktur till Karlskrona att de tomma ytorna i f.d.
ICA:s och Coop:s lager nu snabbt fyllts upp med nya
verksamheter. Utvecklingsgruppen kring ”integration som
tillväxtfaktor” har lockat störst engagemang bland Växjös
företag och ett samarbete inom området med arbete och
välfärd har påbörjats. Ett nytt initiativ med miljöfrukost
lockade ca 45 företagare, där fokus låg på nätverkande
och framgångskoncept.

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

Tillväxtprojektet med målgruppen företag 9-50 anställda
liksom ett riktat exportprojekt är i full gång. Det nya
landsbygdsprogrammet presenterades vid en välbesökt
träff i Nöbbele. En förstudie kring bildande av ett svenskt
möbelkluster är på väg upp för politiskt beslut. Kommunen är aktiv i de visionsarbeten som pågår i Braås,
Lammhult, Ingelstad och Gemla. Vision Nöbbele har
avslutats. Arbetet med Smålands Business Region fortsätter och innehåller många utmaningar och avväganden.

Arbetet med att skapa en gemensam utbildningsförvaltning av nuvarande förvaltningar från den första januari
2015 sker i projektform genom ledning av utvecklingsenheten. Ett intensivt utredningsarbete har pågått under årets
första tre månader genom bland annat nulägeskartläggningar och behovsanalys. För närvarande pågår arbete
med att ta fram ett förslag till grundläggande organisationsstruktur för utbildningsförvaltningen som kommunstyrelsen ska kunna fatta besluta om i juni.

Samarbetet med företagscenter Macken fortskrider
med syftet att möjliggöra nyetablering av mindre företag. Just nu deltar 14 personer i uppstart av nya företag. Samarbete sker också med arbete och välfärd avseende konvertering av försörjningsstöd. Ny policy för
socialt entreprenörskap är antaget av KS/2013:860.
Glädjande kan konstateras att intresset för att etablera
sociala företag ökar i kommunen.

Förskola
Arbetet med framtagande av gränsvärden och uppföljning
av gruppsammansättningens lämplighet i förskolan pågår i
behovsgruppen BEA.
Nämnden har beslutat att bruka 20 mkr från det egna kapitalet för att stärka timbidraget inom förskoleverksamheten
för att öka personaltätheten under året.

Två nya företag har startat verksamhet inom kundval i
hemtjänsten, Medico IAAB och Femtiofemplus. Båda
bedriver verksamhet inom hemtjänst i form av serviceinsatser.

Grundskola
Arbetet med att rekrytera, organisera och planera arbetet
för karriärtjänsterna följs upp och utvecklas utifrån styrnings- och ledningssystemet. Detta skapar förutsättningar
för att skolledarna och förstelärarna kan utveckla undervisningen genom att skapa förutsättningar för dialoger och
kollegialt lärande.

Upphandling av driften vid de tre bostäderna med särskild
service som Nytida idag driver på Teleborg och Öster
pågår. Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras kunna
ges i juni.
Nytida har påbörjat ett nytt avtal 2014-03-01 av driften av
det särskilda boendet i Källreda. Nytida drev verksamheten även tidigare.

Skol- och barnomsorgsnämndens utvecklingsinsats ”Resultat i fokus åk 4” har lett till att nya arbetsmetoder i
undervisningen har kunnat genomföras och följas upp.
Resultatet av uppföljningarna visar att insatserna har bidragit till att fler elever har fått en ökad kunskapsutveckling. Några enheter beskriver också en positiv utveckling i
elevernas motivation och engagemang som en följd av nya
undervisningsmetoder och den positiva kunskapsutvecklingen.

Omsorgsnämnden beslutade i mars att införa LOV i
särskilt boende.
Fritidsnämnden medverkar till att utveckla en innovativ
företagsmiljö vid Arenastaden bland annat genom att
medverka i Arenastadsrådet och i styrelsen för HPC.

IT ska användas som ett pedagogiskt och funktionellt
verktyg i verksamheten och medföra mervärden. Inom
verksamheterna pågår flertalet satsningar med IT och hur
dom ger effekt på utbildningen bör analyseras tillsammans
och eventuellt kompletteras med mer uppföljningar från
huvudmannen. Skol- och barnomsorgsförvaltningen
kommer i samarbete med gymnasieförvaltningen även att
utarbeta en ny IT-plan och en finansieringsplan som
kommer att behandlas av den politiska nämnden.

Ett nytt evenemangsråd har startats tillsammans med bl.a.
Växjö & co. Rådet verkar bland annat för att möjliggöra
större elitidrottsevenemang.
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nasiestudierna helt. Ett tydligt mönster är att män i högre
grad avbryter gymnasiet än kvinnor, att elever inom yrkesförberedande program avbryter i högre grad än elever
på studieförberedande program och att de flesta avhoppen
sker i årskurs tre. Syftet med Plug In-projektet är att förebyggande insatser motverkar studieavbrott och att de
pedagogiska verkstäderna hjälper elever att fullfölja sin
utbildning.

Gymnasieskola
I gymnasienämndens budget för 2014 finns 1,5 mkr avsatt
till de tre gymnasieskolornas riktade insatser för en ökad
måluppfyllelse i matematik, svenska och engelska. Katedralskolan erbjuder eleverna matematikstuga vid tre tillfällen per vecka. Matematikstugan är en stödinsats för alla
elever och inte enbart för de elever som arbetar för att
klara E-nivån. 10-35 elever besöker studiestugan kontinuerligt.

Vuxenutbildning
 25 procent av de studerande vid Yrkesvux
har sysselsättning som är relaterad till det
yrkesområde man utbildat sig inom.
 Uppbyggnaden av ett gemensamt lär- och
kunskapscenter går enligt planerna.
 Navigators arbete och en förstudie Växa
startade upp i januari.

För Kungsmadskolans del ligger en stor del av den riktade
insatsen från och med höstterminen 2014. Då kommer
undervisningen i matematik förändras organisatoriskt för
att öka måluppfyllelsen. Exempelvis läggs undervisningen
i Ma1 över två år på vissa program och alla program i åk 1
kommer att ha matematikundervisning med två lärare för
att ge möjlighet till stöd, flexibilitet och inkludering.
Kungsmadskolan kommer att erbjuda sommarskola i matematik. I engelska används den riktade resursen till
mindre undervisningsgrupper.

Från och med den första januari tillhör all vuxenutbildning
organisatoriskt nämnden för arbete och välfärd. Arbetet
med uppbyggnaden av ett lär- och kunskapscenter pågår
enligt planerna med en gemensam organisation, arbetssätt
och lokal.

Teknikum finansierar en speciallärartjänst i matematik
genom den riktade resursen. Inriktningen är att ge elever
stöd för att minska antalet prövningar och få fler elever att
klara E-nivån i matematik. I engelska finns ett försteläraruppdrag som bland annat är riktat mot att utveckla en
stödorganisation där det handlar om att erbjuda eleverna
mer stödtid och att förändra arbetssättet för stöd.

1 555 elever har deltagit i gymnasieutbildning, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare.
En uppföljning har genomförts av de som studerat vid
Yrkesvux under 2013. 25 procent har idag sysselsättning
som är relaterad till det yrkesområde man utbildat sig
inom. 22 procent är i fortsatta studier, ofta i Yrkesvux,
eftersom utbildningen inte är avslutad.

Ett utvecklingsarbete kring studiehandledning på modersmålet har pågått sedan hösten 2010 i grundskolans
senare del och i gymnasieskolan. Fokus har varit matematik och NO-ämnen och att finna effektiva arbetssätt. Från
oktober 2012 drivs utvecklingsarbetet för att möjliggöra
studiehandledning online för högstadie- och gymnasieskolor i länet.

Rekrytering av studerande till Yrkesvux och Lärlingsutbildning för vuxna pågår.
Arbetet med Navigator i samverkan med många interna
och externa aktörer startade upp i januari. Verksamheten
har som målsättning att utveckla stödet till ungdomar 1624 år som står utanför både gymnasieskola och arbetsmarknad. En förstudie via Europeiska socialfonden pågår
för att kartlägga målgruppen och ta fram användbara metoder.

För industritekniska programmet finns en tidplan med
inplanerade aktiviteter som syftar till att synliggöra industritekniska programmet för bland annat elever, föräldrar
samt studie- och yrkesvägledare.
När det gäller fordons- och transportprogrammet har
Kungsmadskolan haft möten med branschföreträdare i
syfte att stärka rekryteringen av elever och att skapa ett
intresse bland ungdomar för fordons- och transportbranscherna.

Goda levnadsvillkor och trygg uppväxt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar löpande tillsyn
och kontroll över skolor och förskolor för att säkerställa
en bra miljö och säker mat i skolan.

Inom gymnasieförvaltningen finns läsåret 2013-2014 tio
försteläraruppdrag fördelade enligt nedanstående förbättringsområden:
 Matematik 3 (Katedralskolan, Kungsmadskolan
och Teknikum)
 Engelska 1 (Teknikum)
 Svenska 1 (Katedralskolan)
 APL 2 (Kungsmadskolan och Teknikum)
 IKT 2 (Katedralskolan och Kungsmadskolan)
 Ämnesintegration 1 (Kungsmadskolan)

Hälsoskyddstillsyn av skolor/förskolor planeras till vart
annat år. Eftersom skolorna besöktes under 2013 planeras
ingen sådan tillsyn under 2014. Dock görs alltid tillsyn i
samband med anmälan av nya skolor och förskolor och
vid eventuella klagomål.

Ungefär var tredje elev behöver antingen längre tid än tre
år på sig för att fullfölja sin utbildning eller avbryter gym-

Ett barnboende har startats på Gamla Norrvägen. Boendet
kan kombineras med korttidsvistelse i viss utsträckning.

Utifrån den lagstadgade kontrollplanen för livsmedelskontroll utförs inspektioner och revisioner på förskolors och
skolors livsmedelsverksamhet.
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Vid ett antal enheter har utbildning kring neuropsykiatri
genomförts. Flera nya omsorgstagare med komplexa behov har inkommit under perioden.

Samrådsskedet för planprogram Sjöudden är avslutad med
ett beräknat antagande i KS i juni. Samrådsskedet för
planprogram Norra Öjaby pågår och avslutas den 31 mars.

Trafikavdelningen har etablerat samarbete med skol- och
barnsomsorgsförvaltningen genom kontinuerliga överläggningsmöten. Dessa träffar är till för att fånga upp
problem kring trafikfrågor som rör förskolor/skolor och
möjliggöra att få med ett barnperspektiv i arbetet. Genom
samarbetet skapas en samsyn på vilka skolåtgärder som
ska göras och möjliggör även samfinansiering.

Vikaholm fortsätter att utvecklas. I mars har 24 tomter av
33 sålts i första etappen. Nästa etapp för kommunala
villatomter tilldelas när dessa sålts. Markanvisningsavtal
har slutits med sju byggherrar varav fyra har gått vidare
till köpkontrakt.
Brist på bostäder i Växjö innebär att grupperna unga,
nyanlända och personer med missbruk samt andra medborgare som är exkluderade från ordinarie bostadsmarknad har svårt att få en egen bostad.

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

Ett särskilt fokus på de grupper i samhället som står längst
ifrån bostadsmarknaden är framöver ett av de prioriterade
områdena i Växjö kommun. Genom aktiv medverkan i
Bostadssociala gruppen uppmärksammar förvaltningen de
exkluderades situation.

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

Omsorgsnämnden ingår i projektet Bo-IT tillsammans
med Växjöbostäder, Wexnet och Landstinget Kronoberg.
Intentionen är att testa och införa tekniklösningar som
underlättar kvarboende. En första pilot har påbörjats där
två omsorgstagare får testa olika tjänster. En eHälsosamordnare är rekryterad för att utveckla förvaltningens processer kring digitala frågor.

Hållbart samhällsbyggande
Befolkningsökningen ser positiv ut med en ökning på 209
personer (KIR 2014-03-12) från årsskiftet. Nivån ligger
högre än samma tid 2011-2013 med ett högre flyttnetto
och födelsenetto och ett något lägre invandringsnetto än
samma tid 2013. I den bostadsprognos som gjorts för
2014, dvs. det förväntade antalet färdigställda bostäder,
ser det fortsatt positivt ut.

Bostaden med särskild service på Alpgatan har avvecklats
och omsorgstagarna har erbjudits och tackat ja till andra
alternativ. Uppstart och inflyttning till den tillbyggda
bostaden med särskild service på Minnesotavägen har
genomförts under årets första månader. Renoveringsarbetena på Hov Västregård pågår och beräknas vara färdiga
under april/maj. Om- och tillbyggnaden på Rallarringen
pågår och beräknas vara färdig under april månad. Ombyggnaden av Hamplyckan har inletts.

Utifrån tillgänglig information och en bedömning av
marknadsläget beräknas 410 bostäder att färdigställas
under 2014. Bland dessa är ca 160 bostadsrätter, 160 hyresrätter och ca 75 småhus. Växjöbostäders projekt Vallen
och Teleborgsskogen är påbörjade och är båda projekt
inom ramen för Växjö kommuns träbyggnadsstrategi.

Avvecklingen av Tellusvägen pågår och många av de
boende har erbjudits nya boenden utifrån sina önskemål
och har redan flyttat.
Arbetet med att fastställa gränsvärden inom förskolan
pågår. Inför arbetet med att sätta gränsvärden inom grundskolan ska en genomlysning göras av en ”typskola” som
beskriver vilka klassrum en standardskola ska innehålla
med avseende på exempelvis musikrum, fritidshemsverksamhet etc.

I början av året kunde ett antal segdragna överklaganden
av detaljplaner avslutas då dessa fick laga kraft; Bredvik,
Limnologen Syd och Växjö 10:56 (södra stationsområdet). Växjö kommun har förvärvat området Bredvik från
BWG Homes och har nu total rådighet över området.

Den första april beslutar kommunstyrelsen om en kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från
stadsbyggnadskontoret, planeringskontoret och kultur-och
fritidsförvaltningen som arbetar för att utveckla området
Ringsberg i Växjö till ett kulturellt centrum. Under 2014
kommer gruppen ta fram en förstudie om hur området
Ringsberg skall utvecklas till ett kulturellt centrum utifrån
cultural planningmetoden.

Länsstyrelsen beslutade den 19 mars att gå på Stena Recyclings överklagande av detaljplanen för Växjö 7:8 på
Hovshaga och upphävde därmed den detaljplan som
kommunfullmäktige antagit. Växjö stationsområde har
tagit ytterligare steg mot genomförande genom upphandling av Drottninggatan samt beslut om parkeringsanläggning under World Trade Center. Utställningstiden för
planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är
avslutad och planen är beräknad att antas av kommunfullmäktige i april. Kommunstyrelsen kommer då även
besluta om antagande av planprogram Telestadshöjden.

Under kvartal ett för år 2014 har antalet klagomål/synpunkter på dricksvattnet minskat jämfört med
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samma period för år 2013 och år 2012. Underhåll av det
befintliga VA-ledningsnätet fortgår, och reinvesteringstakten för saneringsåtgärder har höjts jämfört med senaste
tioårsperioden.

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

En översvämningskartering kommer att utföras under
2014, varefter det tydligare kommer att framgå hur stor
andel av dagvattennätet som uppfyller gällande dimensioneringskrav. Det sker en kontinuerlig ökning av andel
dagvattennät som uppfyller gällande dimensioneringskrav.

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.

Arbete pågår med att färdigställa trädprogram för Växjö
tätort. Uppgraderingen av en områdeslekplats till en
stadsdelslekplats i Sandsbro kommer att ske i höst.

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

Under hösten 2014 genomförs förstudien av en ny återvinningscentral med start i mitten av augusti. Samtidigt
pågår en utredning kring etablering av en återvinningsby
på Norremark tillsammans med stadsbyggnadskontoret,
VÖFAB och Macken.

Arbetet med att stärka kommunfullmäktiges medborgardialog fortsätter under året. Särskilt fokus för i år är ungdomar och en allmänhetens frågestund riktad mot ungdomar ska genomföras.

Arbetet med en åtgärdsvalsstudie kring det övergripande
trafiksystemet för Växjö stad har påbörjats tillsammans
med Trafikverket. I maj presenteras en trafikplan för centrum samt en parkeringsstrategi för Växjö stad för tekniska
nämnden. Arbetet med att ta fram en övergripande trafikplan för Växjö stad är även påbörjat. Vidare är också
arbetet igång med att ta fram en Bullersaneringsplan,
vilken beräknas vara klar i juni.

Kontaktcenter jobbar intensivt med att höja kvaliteten i
kommunens bemötande, där fler ska få svar direkt. I det
arbetet ställs fler frågor till medborgaren för att säkerställa
vad det är medborgaren vill och kunna ge svar alternativt
hänvisa till rätt person. Det leder till längre samtalstider
och påverkar siffrorna för service och tillgänglighet i
fronten. Samtidigt höjs kvalitet och tillgänglighet sett över
hela kommunen när medborgaren inte längre behöver
kopplas vidare och vänta på att få ett svar eller riskera att
falla ur om hänvisningen är inkorrekt.

Miljö och hälsa har en viktig roll i planeringsskedet för att
verka för hälsosamma boendemiljöer och en långsiktig
hållbarhet. Att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågorna i
planeringsskedet innebär att eventuella framtida problem
och konflikter mellan olika intressen kan beaktas och
förhoppningsvis undvikas.

Realiseringsfasen i projekt ”införande av e-förvaltningsplattform” har påbörjats. I samtliga tre delprojekt har
tekniska installationer gjorts under första kvartalet. Utveckling, utbildning och test är planerat. Inga effektmål
har uppnåtts eftersom inget ännu är i drift. Planen är att
driftsätta kontaktcenterstödet med tekniska förvaltningen,
skol- och barnomsorgsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och arbete och välfärd före sommaren 2014. Nytt
dokument- och ärendehanteringsstöd ersätter Lex i juni
2014. Ett antal e-tjänster och Mina sidor publiceras i juni
2014.

Hittills under 2014 har redan ett antal klagomål inkommit
och handlagts av miljö och hälsoskyddskontoret. Bland
annat har de nya biogasbussarna och utökade bussturer
under hösten 2013 genererat ett antal klagomål från boende vid bussgator. De upplever att bussarna har ett störande, lågfrekvent ljud.
På fastigheten Täppan 1 pågår ett större åtgärdsprojekt där
fastighetsägaren har gjort uppföljande undersökningar av
genomförda åtgärder under hösten/vintern 2013. Miljö
och hälsa har ett pågående ärende där undersökningarna
och åtgärderna kommer att följas upp under 2014, då det
från flera boende fortfarande upplevs oro och problem
kring inomhusmiljön.

Under vecka tolv skickades medborgarundersökningen ut
till ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år i Växjö
kommun. Medborgarundersökningen genomförs av SCB.
Enkäten som omfattar ett 40-tal frågor kommer att ge 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 har genomfört
medborgarundersökningen 2006, 2008, 2010 och 2012.
Resultatet presenteras i juni månad 2014.

Luftkvalitetsmätningarna i Växjö sker bland annat på
Storgatan. Resultaten för 2013 har ännu inte redovisats
men halterna av kvävedioxid var under 2012 de högsta
sedan mätningarna startade.

Som ett led i Växjö kommuns arbete med mångfaldsprogrammet genomförs under våren 2014 mångfaldscaféer.
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Mångfaldscaféerna belyser mångfald ur olika perspektiv
och ger möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Kommunens SKL-finansierade kunskapsutbyte om energi,
avfall och stadsplanering med tre kommuner i Serbien
pågår. En projektansökan har i mars lämnats in till ICLD
för fortsatt kunskapsutbyte med kommunerna. Kunskapsutbyte har skett med en provins i Vietnam under tre års
tid. En projektansökan har lämnats in till ICLD för fortsatt
kunskapsutbyte med provinsen.

Som ett led i satsningen på elevdemokrati och mångfald
har elevprojektet Together startats på Katedralskolan,
Kungsmadskolan och Teknikum. Projektet har tagits fram
för att göra gymnasietiden ännu mer minnesvärd och givande för eleverna, och ska även göra det lättare för elever
att presentera sina idéer och ta upp viktiga frågor. Projektet kommer även innehålla arbete med mångfaldsfrågor, och projektledaren kommer under läsåret anordna
aktiviteter för att lyfta mångfalden på våra skolor.

I mars beslutade kommunstyrelsen att ekologiskt stadsbruk ska fortsätta bedrivas i Östrabo Ekobacke. Macken
kommer få ett bidrag från kommunen för att bedriva verksamheten. I samarbete med Malmö stad och Sveriges
lantbruksuniversitet har kommunledningsförvaltningen
skickat in en ansökan till Vinnova om att ta fram hållbara
utvecklingsmodeller för odling i staden.

System och rutiner för mottagande och dialog med
barn/elever och föräldrar finns i förskolor och skolor.
Inom omsorgsförvaltningen har digital registrering av
synpunkter införts för enheterna som drivs i offentlig regi.
Antalet synpunkter som registrerats för perioden inom
olika områden i offentlig verksamhet är 21 stycken.

I samarbete med Miljöresurs Linné och Energikontor
sydost har kommunledningsförvaltningen ansökt om bidrag från Vinnova för att genomföra projektet ”Närodlat
ekogrönt till offentliga kök – med sociala vinster”. Ansökan har beviljats. I samarbete med Macken har kommunen
ansökt om bidrag från Vinnova för en återbruksby. Vinnova avslog ansökan.

Etiska rådet och mångfaldsombuden har genomgått en
utbildning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
och kommer att utifrån material från Socialstyrelsen erbjuda enheter kompetensutveckling inom området. Handlingsplanen avseende våld i nära relationer är under revidering

Att öka vattenkraftsproduktionen ser förnärvarande svårt
ut att nå då Åby vattenkraftverks största aggregat har
tagits ur drift på grund av slitage. Hanefors vattenkraftverk är även ur drift. Således bortfaller ca 0,7-0,8 GWh
sett över året. Fortfarande präglas vintern av mycket lite
vattenföring efter fjolårets extrema torrår.

Fritidsnämnden har beslutat att avsätta medel för en förstudie om metoder för integration inom idrott.

Miljö, energi och trafik

Under årets första tre månader har det sökts och beviljats
statsbidrag för att etablera vegetation i sjön Trummen
samt för att göra en förstudie för en ny stor våtmark i Skir
uppströms Trummen. Tekniska förvaltningen har effektbedömt flera tänkbara åtgärder i sjöarna. Bland annat har
man låtit SLU genomföra en granskning av åtgärdsförslag
rörande bottenbehandling med aluminium av sjöbottnarna
i Växjösjön och Trummen. Slutsatsen är att det är lämpliga åtgärder.

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

Vid Sundets reningsverk pågår ombyggnationer med syfte
att förbättra kvävereningen.
Byggandet av en ny hygieniserings- och slambehandlingsanläggning vid Sundets biogasanläggning har fortsatt.
Vidare har även anläggandet av östra samlingsledningarna
med tillhörande dagvattendammar och avloppspumpstation fortsatt.

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

Arbetet med att revidera miljöprogrammet pågår. I januari
genomfördes Fokus MILJÖ, en halvdag med tjänstemän
från hela kommunkoncernen, med syfte att få fram bra
förslag på miljömål. Förslag till nya miljömål är ute på
intern och extern remiss under mars och april.

Matavfallsprojektet pågår enligt plan. Bostadsrättsföreningarna i kommunen är i stort sett anslutna och projektet bearbetar för närvarande större privata fastighetsägare. Med få undantag ansluter sig alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till matavfallsinsamlingen.

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

Arbetet är igång med att ta fram ett förslag till en ny avfallsplan för Växjö kommun. Enligt tidsplanen tas ärendet
upp i kommunfullmäktige november 2014. Under april
genomförs workshop med berörda aktörer.

21

lämpliga lokaler samtidigt som verksamheten planerar för
ett förändrat och kvalitetshöjande verksamhetsinnehåll.
Åldersgränsen sänks till 18 år men i undantagsfall kan
även yngre personer tas emot. Wälluddens HVB för ungdomar kommer att öppna under 2014 med ytterligare åtta
platser och två akutplatser utöver nuvarande platser på
Kampen HVB.

Arbetet med att ta fram en transportplan för Växjö kommun pågår och tas upp under april som beslutsärende i
tekniska nämnden. Ärendet remitteras sedan till berörda
instanser.
Arbetet med att ta fram en Parkeringsstrategi för Växjö
stadskärna pågår. Planen beräknas vara klar i april och tas
upp för beslut i tekniska nämnden i maj.

Genom att investera i stöd och behandling på hemmaplan
får förvaltningen ett kvalitativt och prisvärt alternativ till
externt köpt vård. Fler hemmaplanslösningar förväntas på
sikt minska det ökade behovet av externa HVBplaceringar.

Nya cykelparkeringar byggs med strategisk placering samt
investeringar görs för att upprätthålla en hög kvalitet på
det befintliga cykelnätet.
Arbetet med det befintliga cykelvägnätet bedrivs kontinuerligt. Prioriteringar kommer att ske utefter den senaste
cykelinventering av enkelt avhjälpta hinder. Cykelfrågor
belyses än mer i den kommande transportplanen. Cykelvägplanen utgör ett underdokument till den kommande
transportplanen, vilken revideras under hösten 2014.

För att möjliggöra insatser på hemmaplan för ungdomar
med stor social problematik med bland annat kriminalitet
har sociala insatsgruppen kommit igång med sitt arbete.
Samverkan sker med Polisen, skol-och barnomsorgsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen och vänder sig till
de som bor på Arabyområdet och är 12-18 år och deras
familjer. En oroväckande utveckling av drogen Spice och
att flera unga flickor utsätter sig för stora sexuella risker
på olika sätt har uppmärksammats. Förvaltningsgemensam
samverkan kring ungdomar har utvecklats på flera plan för
både akuta situationer och för ett mer långsiktigt arbete
med barn och unga.

Fortsatt arbete pågår för att nå hög andel närproducerat
och/eller ekologiska livsmedel både hos förvaltningar,
äldreboenden och skolor. Under perioden har måltidsorganisationen arbetat med att höja kvalitén och skapa likvärdighet på måltiderna som serveras på förskolor och
skolor.
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att uppnå sin
del av en kommungemensam miljödiplomering.

Fler småbarnsfamiljer har blivit aktuella på grund av en
ökning av missbruksproblem, svagbegåvning, utvecklingsstörning och andra kognitiva svårigheter hos föräldrarna.
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 bättre och klarar sig bättre.
Förvaltningen har därför bland annat utvecklat barn- och
föräldrastödet inom missbruksvården för att stärka barnperspektivet. Föräldrarutbildning för att ge stöd till föräldrar i sin föräldraroll har erbjudits under våren.

Stöd och omsorg
Övergripande mål
I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och
social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat.
All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.

Barnteamet har fortsatt sitt utvecklingsarbete med att arbeta fram metoder och nya arbetssätt för att familjer med
stora behov ska få stöd på hemmaplan. Uppdraget har
förändrats till mer omfattande stöd till färre antal föräldrar.
Barnteamet kan idag även erbjuda familjebehandling på
Lyckans Höjd.

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

Social trygghet
Allt fler ungdomar och personer med missbruk beräknas
behöva stöd i boendet samt vara i behov av olika former
av vårdinsatser.

Barnens bästa i Braås har tillsammans med personal från
skol- och barnomsorgsförvaltningen utarbetat en arbetsmodell med avsikt att tidigt upptäcka barn som riskerar att
utveckla normbrytande beteenden och erbjuda stödinsatser. Uppdraget har utökats från att tidigare riktas mot enbart förskolebarn till att även omfatta skolbarn. Verksamheten har funnit sina former och fungerar mycket bra.

Antalet externa HVB-placeringar för barn och ungdomar
är totalt 44 varav 12 föräldrar. Motsvarande placeringar
vid samma period förra året var 35, vilket är en ökning
med 9 placeringar. Antalet externa HVB-placerade missbruk är 39 personer, alltså något mindre, jämfört med 42
placeringar samma period föregående år.
Under 2013 fattades beslut om att öka antalet platser på
Ungdomsbasen för unga vuxna med missbruk från sex till
elva platser. VÖFAB arbetar med uppdraget att finna

Socialstyrelsen har beviljat ytterligare ekonomiska medel
till kommunernas socialtjänst för 2014 avseende kompetensutveckling för personal som arbetar med utredning och
uppföljning av barn- och ungdomsärenden.
Socialstyrelsen har även tilldelat utvecklingsmedel för att
kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn
som bevittnat våld och våldsutövare för år 2014.
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Varje enhet har analyserat sina resultat på måluppfyllelse
för 2013, tagit fram handlingsplaner och arbetar med
förbättringar. Några enheter gör extramätningar av vissa
mål, exempelvis personalkontinuitet. Avstämning av arbetet har gjorts vid årets första uppföljningar med enhetscheferna. Särskild vikt har vid dessa uppföljningar lagts vid
målen om hälsa och självständighet.

Ekonomisk trygghet
142 personer har avslutats till annan försörjning vilket är
en ökning jämfört med 132 personer motsvarande period
förra året. De främsta avslutningsorsakerna är arbete,
ersättning
från
Försäkringskassan
och
studier.
En omprioritering av målgrupper har gjorts vilket innebär
att de individer som bedöms ha kortast väg från ekonomiskt bistånd och till självförsörjning prioriteras. Personer
som kan få arbetsmarknadsanställningar är sedan tidigare
prioriterade men även personer som ingår i Jobb- och
utvecklingsgarantin (JOB) fas 1 och 2.

Integration i samhället
Landningsbana Växjö är det mottagningscenter som
Växjö kommun har startat för nyanlända familjer med
flyktingbakgrund. Detta sker i samverkan mellan skoloch barnomsorgsnämnden, gymnasienämnden och nämnden för arbete och välfärd. Verksamheten fokuserar på
barn, familj, förberedande skolgång, fritid och arbete.
Uppdraget att kartlägga barns erfarenheter och kunskaper
görs för att rusta dem för vidare placering vid en förskola
eller skola. Efter mottagandet erbjuds eleven en plats i
internationell klass vid en grundskola.

Projektet nollklassade i samverkan med Försäkringskassan fortsätter att utvecklas. Projektet fokuserar sig på
personer med ekonomiskt bistånd som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och funktionsnedsättning
och ofta hamnar mellan stolarna hos olika myndigheter
Projektet har hittills gett goda resultat såväl ekonomiskt
som positivt för den enskilde genom att denne får sin
ersättning från rätt huvudman. Framöver kan det generera
betydande kostnadsminskningar för det ekonomiska biståndet.

Föräldrautbildningen i Aktivt föräldraskap pågår liksom
föräldrautbildning med samhällsinformation till nysvenska
föräldrar. Målet är att fylla behov i integrationsarbetet och
för att få en ökad förståelse för det svenska samhället.
Goda relationer mellan myndigheter, föreningsliv och
skola har skapats och en modell för samverkan finns.

Antalet ungdomar som erhåller ekonomiskt bistånd har
sjunkit första kvartalet 2014. Många ungdomar har blivit
självförsörjande genom arbetsmarknadsanställningar,
ordinarie arbete eller studier. Nya samverkansformer har
utvecklats när det gäller ungdomar med psykisk ohälsa
samt ungdomar som saknar grund- och gymnasiekompetens och som har rätt till Arbetsförmedlingens tidiga insatser. Arbetssättet gör att dessa ungdomar fångas upp på ett
tidigt stadium med målet att motverka långvarigt ekonomiskt bistånd.

För att alla som har behov av och rätt till god man ska få
det inom skälig tid ska kansliets personal arbeta för att
effektivisera handläggningstiderna.
Ett ökat antal ensamkommande barn har kommit till
Växjö. En samverkansgrupp har bildats för att få en samlad bild över det arbete som görs för samtliga ensamkommande barn och ungdomar.

Antalet personer i kö till budget och skuldrådgivning är i
princip oförändrat, det vill säga drygt 60 personer. Merparten har egna inkomster men med skuldtyngd ekonomi.
Med nuvarande inflöde av nytillkomna ärenden och trots
metodiskt arbetssätt är väntetiden fortfarande sex månader
och förväntas så vara även under hela 2014.

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

Utbildningen Ekonomismart vänder sig till ungdomar
mellan 18-24 år och som befinner sig i arbetslöshet och
uppbär ekonomiskt bistånd. Utbildningen fortsätter även
2014 med fem utbildningstillfällen under våren. Samarbetet med överförmyndarnämnden fortsätter och hittills
har tre personer fått god man eller förvaltare.

Trygghet och säkerhet
En kartläggning och analys av den upplevda tryggheten
och brottsstatistiken i Växjö kommun är nu färdig. Resultaten kommer att ligga till grund för den samverkansöverenskommelse som upprättas mellan Växjö kommun och
Polismyndigheten i Kronobergs län. I rapporten lämnas
förslag på möjliga åtgärder som kan förbättra situationen.
Ett av dessa förslag handlar om grannsamverkan (i flerbostadshus) vilket under året är på gång att testas inom Vidingehem.

Stöd- och omsorg utifrån individens behov
Inom omsorg funktionsnedsättning har en brukarundersökning för omsorgstagare med boendestöd slutförts med
117 respondenter. Undersökningen, benämnd Pictostat, är
anpassad för personer med funktionsnedsättning.
En samlad bedömning, utifrån de som svarat på enkäten,
är att kvaliteten på boendestödet är god. Under 2014
kommer daglig verksamhet och bostad med särskild service att undersökas.

Sedan årsskiftet är en grupp tillsatt för att arbeta med
informationssäkerhet. Arbetet leds och samordnas av
säkerhetsfunktionen. Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg har en informationsfolder om personlig säkerhet
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Riskanalyser för vattentäkter och vattenverk gås igenom
vart tredje år. Under första hälften av år 2014 kommer
VA-avdelningen att gå igenom planen för nödvattenförsörjning och nödvattenberedskap. Under hösten 2014
planeras en via Livsmedelsverket medfinansierad övning
kring dricksvattensäkerhet och nödvattenförsörjning.
Rutiner för onormalt driftsläge och beredskap vid katastrofer gås igenom och uppdateras i samband med ovan
nämnda genomgångar och övningar.

tagits fram. Politikerna är huvudsaklig målgrupp och
kommer att få foldern inför valet.
Säkerhetsfunktionen fortsätter att medverka i och verka
för att krisövningar genomförs på bolag och förvaltningar.
I mars genomfördes en större övning där samverkansstaben övade bland annat lägesbild med länets övriga aktörer. Planering pågår för övningar under året av krisstödsgrupper och nödvattenhantering. Mindre RAKELövningar pågår kontinuerligt.

Det sker ett arbete med att förbättra trafikmiljön på och
vid förskolor och skolor genom bland annat ett samarbete
mellan tekniska förvaltningen och förvaltningen för skolaoch barnomsorgen. Vidare pågar ett arbete med inom
ramen för projektet Ögonkontakt gällande trafiksäkerhetsfrågor med skolor.

Säkerhets- och trygghetsaspekter i verksamheterna
Genom att fortsätta medverka i brottsförebyggande rådet
(BRÅ), erbjuda UniC:s ungdomsverksamhet, Vackrare
Växjö, Nattvandrarna och Medvandrarna samt erbjuda
hjälp och stöd till våldsutsatta barn och vuxna ska förvaltningen för arbete och välfärd bidra till att kommunen
upplevs som trygg och säker.

Gymnasienämnden fortsätter det förebyggande arbetet
med att arbets-/lärandemiljö ska upplevas som trygg och
säker utifrån såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter.
Det innebär att arbeta med att höja kompetensen hos såväl
personal som elever vad det gäller säkerhet, genom riktade behovsanpassade insatser som HLR, brandfarliga
varor och utbildning av elevskyddsombud.

Av de omsorgstagare i kvalitetsregistret Senior alert med
en bedömd risk, har 69 procent en åtgärdsplan för fall.
Motsvarande siffror för trycksår är 51 procent och undernäring 65 procent. Resultatet gäller både för offentliga och
privata utförare. Arbetet fortsätter med införandet och
användandet av Senior alert som ett redskap i den dagliga
verksamheten.

Hittills under 2014 har 44 tillsynsbesök av hälsoskyddsverksamheter i kommunen genomförts. Liksom under
föregående år ser vi att tillsynen på mindre, ej anmälningspliktiga, verksamheter är tidskrävande. Frisörtillsynen som påbörjades 2012 och i huvudsak genomfördes
under 2013 har nästan helt färdigställts under första kvartalet 2014. De ca 150 frisörföretag som finns i kommunen
har nu inspekterats. Tillsyn på bassänger påbörjades under
2013, men genomförs i huvudsak under första halvåret
2014. Tillsyn över solariers märkning påbörjades under
hösten 2013, eftersom nya föreskrifter för solarium började gälla under 2013. Tillsynen har färdigställts under
första kvartalet 2014 men uppföljning återstår.

För att minska sårbarheten och öka effektiviteten har
större samarbetsområden planerats för sjuksköterskor,
speciellt för helgtjänstgöring. En utvärdering av sjuksköterskeorganisationen pågår för att skapa en så ändamålsenlig verksamhet som möjligt. Utvärderingen beräknas
blir klar till sommaren 2014.
Två anmälningar om lex Sarah har gjorts till IVO under
perioden, båda är från kommunal hemvård. Ingen anmälan
enligt lex Maria har gjorts under perioden.
Det nya webbaserade ledningssystemet, enligt SOSFS
2011:9, är färdigt och kommer att publiceras från 15 april.
Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt med nya regler, processbeskrivningar och rutiner.

På Växjö kommuns livsmedelsanläggningar har det hittills
under 2014 gjorts 217 kontrollbesök, varav 170 inspektioner och 40 revisioner. Resultatet har överlag varit bra.

Den nya arbetsmodellen ”Vardagsrehab” har utökats med
två nya områden Öjaby hemvård och Hovslunds hemvård.
Inom ramen för den statliga psykiatrisatsningen (PRIO)
planerar omsorgsnämnden och nämnden för arbete och
välfärd att gemensamt satsa på sysselsättning, samordnad
individuell vårdplan och föräldrastöd för personer med
psykisk funktionsnedsättning.

Inspektioner på kvällstid tillsammans med alkoholhandläggarna har gjorts vid ett tillfälle. Båda myndigheterna är
intresserade av att göra inspektioner även vid kvällsförhållanden samtidigt som det är värdefullt att inspektera tillsammans med en annan myndighet.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har som en del i kontrollen tagit rengöringsprover i tillagningskök riskklass 4 med
10 eller fler kontrolltimmar. Flera av proverna var godtagbara med anmärkning eller underkända.

Arbete pågår ständigt för att optimera vattenreglering för
att lindra oönskade miljöeffekter av reglering och höga
flöden. Något som utvecklas efterhand genom de grundliga utredningar som görs av tekniska förvaltningen.
Dammreparation vid Lidekvarn är slutförd. Arbetet med
alla dammanläggningar kommer att behöva pågå i åtminstone fem år för att arbeta igenom hela innehavet.
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Arbete pågår med ombyggnation av Växjö citykärna genom satsning på Stortorget, Klostergatan och Västergatan.
För att ta fram en Centrumvision med en åtgärdsplan har
en större workshop genomförts i konserthuset. Många
olika intressentar var inbjudna att delta.

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 olika nivåer.

Projektering av ”leklab” på Spetsamossen pågår.
Växjösjöns brygga är i stort behov av upprustning. Upphandling av byggnadsentreprenad är genomförd och renoveringsarbetet av bryggan sker under våren och beräknas
vara klar till sommaren.

En evenemangs- och mötesstrategi har tagits fram för
politisk hantering och tar sin utgångspunkt i ambitionen
att skapa en stabil plattform för att utveckla Växjö som
evenemangs- och mötesstad. Strategin tar tillvara den
kompetens som byggts upp under de senaste åren och tar
sikte på att stärka Växjö ur ett tillväxt- och attraktivitetsperspektiv.

Barn och ungdomars behov förändras ständigt. För att på
olika sätt möta dessa behov finns nya riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten som bland annat innebär att fritidsgårdarna kan erbjuda en öppen fritidsverksamhet även för de
yngre åren.
Personalkontoret ska driva och utveckla folkhälsoarbetet i
Växjö kommuns verksamheter. Politiskt ansvariga för
folkhälsa har tillsammans med folkhälsosamordnare haft
möten med presidier om nämndernas folkhälsoarbete.
Handlingsplan för implementering av Länsgemensam
folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar
2012-2015, med utgångspunkt från förvaltningarnas internbudgetar, har tagits fram. Personalkontoret har inom
ramen för länsgemensam folkhälsopolicy och upprättande
av handlingsplan följt upp barn och ungdomars levnadsvillkor inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel. Folkhälsorapport för Växjö kommun är redovisad till KSAU.

Växjö & Co har nu fokus på genomförande av olika möten och arrangemang under 2014. Här kan bland annat
nämnas Växjökonferensen, Rikskonferens Specialpedagogik, New Body Cup, ”Slutspelsstaden”, landskamp EMkval i damfotboll, Boule SM samt projektledaransvar för
MAT2014. Bolaget har också fått ett antal arrangörer att
förlägga stora konserter i staden. En ny ”säljande” hemsida har tagits fram liksom tecknande av avtal med Arrival
Guides som är världens största databas med destinationsinformation. Turistmagasinet ”Växjö” kommer under
2014 att ges ut med tre nummer. Målgruppen är 70 000
hushåll runt om i Småland och i Blekinge.

Kontinuerliga insatser har gjorts under perioden för att
erbjuda ett bra socialt innehåll för omsorgstagarna. Det
handlar både om gruppaktiviteter och individuella aktiviteter. Många besök och aktiviteter sker dessutom vid dagverksamheter och träffpunkter. Planering finns för en
utbildning av enhetschefer och handläggare kring samtal
med omsorgstagare om hälsa.

De olika verksamheter som finns samlade på Bergendahlska gården har marknadsförts som en mötesplats –
BG. Under årets tre första månader har Bergendahlska
gården haft totalt 33 098 besök. Förvaltningen har arbetat
med riktade insatser för tjejer, bland annat tjejkaféet och
med Pax Power.
Växjö konsthall har initierat nya samarbeten med Regionteatern, Växjösommar, Hemslöjden och Araby Park
Arena. En ny scen i Linnéparken är under konstruktion.
Ett förvaltningsövergripande organisationsarbete kring
drift och ansvar ska påbörjas. Samverkan med tekniska
nämnden och Växjö Citysamverkan pågår när det gäller
stadsmiljön bland annat lekskulptur på Klostergatan, färdigställande av litterära citat, fortsatt dialog kring utvecklingen av Spetsamossen, Trummen och Växjösjön.

Det lokala föreningslivet och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar för att skapa ökade förutsättningar för
fysisk aktivitet. Två föreningsträffar har genomförts där
informationsutbyte skett om vad som är på gång. Input har
skett från föreningarna om utmaningar de står inför och de
har delat med sig av diverse framgångstips.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Växjö den 30 april 2014

Ombyggnad av Det fria ordets hus, Disponentvillan på
Ringberg, pågår. Invigning planeras till den 4 juni.
Arbetet med turistcykelleden, Sydostleden, mellan Växjö
och Simrishamn pågår och beräknas vara klar i september
2014.
Försöket med Världens torg fortgår på torsdagar och fredag på Stortorget i Växjö. Detta är ett led i att utöka antalet torgdagar i veckan.

Ove Dahl
Kommunchef
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VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Bokslut

201403

201303

201412

201412

201312

-4 139

-4 171

-5 036

268

259

-1 268

-1 216

1 198

-28

-28

-108

-108

-159

-1 028

-985

-4 247

-4 279

-3 997
3 236

Skatteintäkter

2

835

808

3 330

3 359

Generella statsbidrag och utjämning

3

196

182

742

785

729

Finansnetto

4

16

16

118

115

100

19

21

-57

-20

68

0

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

RESULTAT

19

21

-57

-20

(varav biogas)

0

(-1)

(-12)

(-4)

68
(-2)

(1)

(3)

´(-0)

(-7)

(1)

Bokslut

Bokslut

Budget

Bokslut

201403

201303

201412

201312

3 375

3 407

3 599

3 279

(varav taxefinansierat)

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella

5

1 880

1 812

1 999

1 870

Finansiella

6

1 495

1 595

1 600

1 409

1 174

1 022

612

1112

6

7

-

6

994

1014

-

830

0

0

-

0

175

1

-

276

4 550

4 429

4 211

4 391

2 836

2 771

2 619

2 817

19

21

-57

68

276

232

271

263

1 437

1 427

1 321

1311

472

477

467

472

965

950

854

840

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER 4 550

4 429

4 211

4 391

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

7

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

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

8

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

9

Ansvarsförbindelser

8 403

7 641

8 385

Pensionsförpliktelser

1 948

1 840

1 948

Borgensåtaganden och ställda panter

6 440

5 769

6 405

15

32

32

Övriga ansvarsförbindelser ( LIP, visstidsförordn.)

KASSAFLÖDESANALYS VÄXJÖ KOMMUN
Mkr

201403

201312

19

68

av- och nedskrivningar

28

159

avsättningar

14

32

0

-1

61

258

-163

110

0

1

125

-14

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

23

355

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-38

-280

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

14

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

-27

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:

realisationsvinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar(-ökn, +minskn)
Förändring förråd(-ökn, +minskn)
Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-38

-293

0

-5

Förändring långfristiga fordringa(-ökn, +minskn)

-86

218

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-86

213

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån/amortering av skuld

ÅRETS KASSAFLÖDE

-101

275

Likvida medel vid årets början

276

1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

175

276

REDOVISNINGSPRINCIPER
I resultatet har beaktats avsättningar till pensioner samt förändringar i skatteprognoser och utjämningssystemen.
Förändringarna har periodiserats jämnt över året.
Periodisering av övriga poster har skett enligt
väsentlighetsprincipen. Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från SKL och
Rådet för kommunal redovisning med undantag av:
anslutningsavgifter, redovisas som en investeringsinkomst.
exploatering, redovisas som anläggningstillgång.
årets skatteintäkter innehåller utfallet mellan den preliminära och den slutliga avräkningen för inkomståret
2013 samt en preliminär slutavräkning 2014 enligt Regeringens prognos.
För jämförbarhetens skull har inte den faktiska minskningen av skulden för ej uttagen semester, ferielön avseende
lärare och okompenserad övertid under året, 67 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen
och balansräkningen per 2013-03-31. Vid sommarlovet nollställs ferielöneskulden till lärare och beräknas i bokslutet
på antal intjänade feriedagar under höstterminen. Vidare minskar semesterlöneskulden till övriga anställda under
sommarmånaderna. Under år 2013 ökade semesterlöneskulden med 3,5 mkr. Semesterlöneskulden påverkas bland
annat av antalet anställda, uttagen semester, sysselsättningsgraden samt antalet som fyllt 40 år med mera.
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NOTER RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING VÄXJÖ KOMMUN
Bokslut
201403

Bokslut
201303

-687,5

-672,3

-2 698,0

-59,8

-56,2

-253,5

Entreprenader, köp av vht, konsulter
Bidrag

-243,6
-60,2

-214,9
-60,8

-971,1
-253,2

Hyror

-130,2

-129,2

-512,9

-37,5

-42,8

-195,4

-48,7
-1 267,5
-66,8

-40,0
-1 216,2
-65,7

-

-

-152,2
-5 036,3
-3,2

835,6

813,8

3 330,0

3 342,4

3 255,1

-0,9

-1,2

0,0

2,0

0,1
834,8

-3,7
808,9

17,0
3 359,4

-20,6
3 236,5

2,2
17,0

0,0
0,0

8,9
68,2

0,0
0,0

1. Verksamhetens kostnader
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. löneskatt

M aterial
Övrigt
Varav:
Förändring semesterlöneskuld, okomp tid
2. S katteintäkter
Kommunalskatt
Definitv slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning aktuellt
3. Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag

Budget
201412

3 330,0

Prognos
201412

Bokslut
201312

Generella statsbidrag LSS

9,1

5,3

38,0

36,2

21,1

Kommunal fastighetsavgift

33,8

33,0

133,0

135,0

124,4

Inkomstutjämning

162,4

156,4

653,0

649,7

625,1

Regleringsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning

5,0
-33,4
196,1

9,6
-22,1
182,2

17,0
-99,0
742,0

19,9
-133,4
784,5

47,0
-88,4
729,2

4. Finansnetto
Räntor placering, utlåning

14,3

16,6

60,0

62,0

76,8

Utdelning aktier, andelar

0,0

0,0

47,0

44,0

49,1

Borgensavgift

7,6

6,6

26,0

28,0

27,7

0,0
-6,2
15,7

0,0
-6,8
16,4

5,0
-20,0
118,0

5,0
-24,0
115,0

0,0
-53,7
99,9

1 707,6
172,4
1 880,0

1 630,8
180,7
1 811,5

-

1 691,2
179,1
1 870,3

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

1 999,0

6. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.

63,4

36,4

63,6

Utlåning till kommunens koncernföretag

752,3

928,9

662,3

679,7
1 495,4

630,0
1 595,3

616,4
377,3
993,7

610,2
403,8
1014,0

Övriga långfristiga fordringar

1 600,0

-

683,2
1 409,1

-

471,1
359,3
830,4

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

-

0,2

0,2

0,2

Pensioner
Återställning tippen Häringetorp

263,3
8,5

224,1
3,5

249,6
8,4

Statlig infrastruktur

4,3
276,3

4,3
232,1

9. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, interimsposter

607,3

557,5

461,0

Semesterlönskuld, okompens övertid

231,6

227,3

164,8

1,8

2,1

1,8

45,7

43,9

162,5

2,0

2,0

2,0

0,0
76,9

14,3
102,2

0,0
47,7

965,3

949,3

Lokalt investeringsprogram
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt
Ny VA-lösning
Koncernkontokredit
Övriga kortfristiga skulder

28

271,0

854,0

-

-

4,3
262,5

839,8

