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SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2013
I delårsbokslutet efter åtta månader görs en översiktlig uppföljning enligt lagen om god ekonomisk hushållning. Uppföljning av vissa mål kan dock ej avrapporteras eller bedömas utifrån åtta månader på grund av att statistik inte finns tillgängligt förrän på helårsbasis. Bedömningen kan i vissa fall få utgå ifrån den senast tillgängliga statistiken. I bokslutet
2013 kommer alla kommunfullmäktiges övergripande mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi – De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom
eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Det övergripande målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls inte på grund av underskott inom flera nämnder.
Personal - Efter åtta månader har antalet sjukdagar per snittanställd ökat med 0,8 dagar till 17,5 dagar mätt under den
senaste tolvmånaders perioden.

EKONOMI
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat på 15 mkr, vilket är 60 mkr bättre än periodiserad budget för
2013. År 2012 uppgick resultatet för motsvarande period till 32 mkr. Helårsutfallet blev sedan 52 mkr framförallt till
följd av återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring med 71 mkr.
Nämnderna redovisar per den sista augusti en positiv budgetavvikelse på 32 mkr. Omsorgsnämnden och skol- och barnomsorgsnämnden redovisar stora positiva avvikelser. Även VA-verksamheten inom tekniska nämnden, gymnasienämnden samt kommunstyrelsen redovisar ett bättre resultat än budget. Nämnden för arbete och välfärd redovisar en större
negativ avvikelse. I övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget.
Prognosen för kommunen 2013 indikerar ett helårsresultat på 60 mkr vilket är 127 mkr bättre än budget. Sammantaget
visar verksamheterna överskott med 3 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogasen och skogen är de
verksamheter som visar störst underskott. Överskott redovisas av omsorgsnämnden, gymnasienämnden, kommunstyrelsen och VA-verksamheten. Överskottet inom gemensam finansiering är hänförligt till en engångsåterbetalning från AFA
försäkring avseende premier från 2005-2006, återbäring från Kommuninvest och utdelning från Vöfab.
Resultatet i kommunkoncernen efter åtta månader uppgår till 142 mkr. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår
till 169 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB står för en stor del av överskottet, 126 mkr. För motsvarande
period förra året uppgick prognosen till 384 mkr. Helårsutfallet blev 431 mkr varav reavinster uppgick till 293 mkr.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ove Dahl
Kommunchef
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God ekonomisk hushållning

EKONOMI

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.

Försiktig återhämtning
Regeringen bedömer i budgetpropositionen för 2014 en
fortsatt svag tillväxt i Sverige året ut. Både export och
investeringar väntas öka nästa år vilket bidrar till att tillväxttakten för BNP tilltar. Även Konjunkturinstitutet
(augusti 2013) bedömer att BNP-tillväxten i Sverige tar
fart mot slutet av 2013 och att en konjunkturåterhämtning
inleds. Ett liknande scenario beskrivs av Sveriges kommuner och landstingsförbund (SKL) i ”Macronytt” (augusti 2013). Från och med 2015 bedöms det bli bättre fart
i svensk ekonomi under förutsättning att tillväxten förstärks internationellt.

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 2013 finns två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 28 verksamhetsmål och 11 mål för god ekologisk hushållning. På
grund av eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa
mål göras först i bokslutet, fält i tabeller är då blanka, se
sidan 16 och framåt. Uppföljningen görs under respektive
område. Sammantaget ger uppföljningen en indikation på
en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Förbättrad arbetsmarknad
Sysselsättningen och arbetskraftdeltagandet bedöms fortsätta att öka i god takt under 2013 och 2014 enligt regeringens budgetproposition. Ökningen i sysselsättning
bedöms dock inte bli tillräckligt stark för att arbetslösheten ska minska påtagligt utan väntas ligga kvar på 8 procent nästa år. Först under 2015 minskar arbetslösheten
mer markant. SKL förutser en förbättring av arbetsmarknaden under 2014. Även enligt Konjunkturinstitutet
kommer arbetslösheten att falla mot slutet av nästa år.

Målet är uppfyllt.

Målet är ej uppfyllt.

Målen går inte mäta i delårsbokslutet.

Ekonomi
Efter åtta månader uppfylls de finansiella målen till följd
av kommunens goda resultat tidigare år samt genom eget
kapital inom vatten- och avfallshantering.

Inflationstakten
Inflationstakten var 0,1 procent i augusti 2013. Vid
samma tidpunkt föregående år uppgick inflationstakten till
0,7 procent. Riksbankens mål avseende inflationen ligger
på 2 procent. Reporäntan uppgår till 1 procent. I Riksbanken juliprognos börjar räntan att höjas i mitten av 2014.
Konjunkturinstitutet förväntar en höjning av räntan först i
början av 2015.

Personal
Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet. Redovisning av
indikatorer avseende andel nöjda medarbetare görs i årsbokslutet. En medarbetarenkät kommer att genomföras i
september 2013.

Stora utmaningar väntar kommunerna
För 2013 pekar SKLs prognoser på att kommunerna
kommer att presentera ett helårsresultat på cirka 5 miljarder kronor. Under september månad beslutade AFA om
återbetalning av premier vilket beräknas innebära en förstärkning av kommunernas resultat med ytterligare 8 miljarder kronor.

Arbete och företag
Antalet företag har ökat netto. Arbetslösheten ligger kvar
på samma nivå som vid årsskiftet. Statistik saknas vad
gäller förvärvsintensiteten även om en positiv utveckling
anas.
Barn och utbildning
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet
till gymnasiet har ökat från höstterminen 2012 till vårterminen 2013. Redovisning av övriga indikatorer sker i
årsrapporten på grund av eftersläpad statistik.

Trots en viss återhämtning av ekonomin förväntas många
kommuner och landsting redovisa underskott under 2014.
Detta beror på att flera kostnadsdrivande faktorer påverkar
ekonomin de närmaste åren. Ökade demografiska behov
med ett större antal äldre och barn, omfattande investeringar, högre räntekostnader och pensionsutbetalningar
innebär stora utmaningar. Enligt Konjunkturinstitutet
kommer det att krävas skattehöjningar under åren 20142017 om det offentliga åtagandet ska behållas på 2013 års
nivå förutsatt att inte stadsbidragen höjs. Föreslagna förändringar i utjämningssystemet kommer att påverka resultatet för Växjö kommun negativt från och med 2014.

Bygga och bo
Antalet nya bostäder och antalet invånare har ökat. Statistik saknas i delåret avseende nöjd-medborgar-index.
Demokrati och mångfald
Redovisning av indikatorer görs i bokslutet då statistik
inte är tillgänglig i delårsbokslutet.
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Miljö, energi och trafik
Målet för 2013 avseende andel avlopp med fullgod reningskapacitet har uppnåtts. För övriga mål saknas statistik i delårsbokslutet, se vidare sid 26.

Arbetet med att implementera Lean syftar till att Växjö
kommuns verksamheter ska ha ett systematiskt förbättringsarbete för att öka effektivitet och kvalitet, till nytta
för medborgarna. Lean-utbildningarna har fortsatt under
2013 och förbättringsarbeten har påbörjats på flera arbetsplatser i Växjö kommun. Studerande vid civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet har genomfört en studie av
Lean på IT-enheten och Miljö- och häsloskyddsförvaltningen. Studien visar att ledarskapet är viktigt för att lyckas med Lean samt att arbetsplatsen identifierar behovet av
förändring och förbättring i ett tidigt skede.

Stöd och omsorg
Data finns inte tillgänglig för att mäta måluppfyllelse i
delårsbokslutet. Uppföljning görs istället för helåret.
Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Redovisning av indikatorer görs i bokslutet då statistik
inte är tillgänglig i delårsbokslutet. Statistik visar dock på
en negativ trend nationellt med ökad otrygghet.

Forskningssamordning och samarbetet med Linnéuniversitetet syftar till att forskningsförankra verksamheter för
att göra verksamheterna ännu bättre och uppnå ännu bättre
resultat. Forskningssamordningen har resulterat i konkreta
utredningar och utvärderingar bland annat utvärdering av
nystartsjobb som är upphandlad och kommer att färdigställas under hösten 2013. Andra exempel på samarbeten
är examensarbeten, samverkan kring utbildningar och
studenter samt samverkan med Linnéuniversitetet kring
familjen Kamprads stiftelse.

Uppleva och göra
Redovisning av indikatorer görs i bokslutet då statistik
inte finns tillgänglig i delårsbokslutet. Analys av måluppfyllelse efter åtta månader visar sammantaget att kommunen är på god väg att nå målen.
I bokslutet görs en samlad uppföljning av de övergripande
målen.

Växjö kommun ska samverka med länets kommuner för
att uppnå kostnadsbesparingar och stordriftsfördelar. ITenheten är en central aktör för regional utveckling och
samverkan inom länet när det gäller IT, exempelvis genom att flera kommuner använder Växjö kommuns ITplattform genom avtal. Idag samverkar kommunen aktivt
med Lessebo och Tingsryds kommun. Lessebo har beslutat att utöka samverkan med Växjö inom IT-området.
Detta kommer ske under höst/vinter 2013. Kommuncheferna i regionen har gett IT-cheferna uppdraget att göra en
förstudie för utökad IT-samverkan. Denna förstudie
kommer vara klar till årsskiftet. Andra exempel på samverkan i länet är gemensamma upphandlingar av ekonomisystem och HR-system.

Mål i budget 2013
Övergripande mål
Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens
nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt.
God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en budgetavvikelse på +32 mkr. Nämnden för arbete och välfärd
visar dock ett underskott. I bokslutet beräknas nämnderna
sammantaget redovisa ett överskott med +3 mkr.

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

Effektiv verksamhet
Växjö Kommun ska bedriva verksamheten effektivt. För
att säkerställa att kommunens resurser används effektivt
och att verksamheten planeras med ett koncernperspektiv
genomförs ett antal utredningar, bland annat kommungemensam kostorganisation, tekniskt bolag, LSSassistansersättning och GIS.

1,5 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär
ett resultat på 55 mkr i genomsnitt för åren 2009 – 2013.
Vid delårsbokslut efter åtta månader uppfylls målet. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet
uppgår till 2,1 %.

Uppdraget att ta fram effektiviseringsförslag har resulterat
i ett antal förvaltningsspecifika och kommunövergripande
effektiviseringsförslag. En del mer betydande effektiviseringsförslag beslutades i budget 2014. Andra effektiviseringsförslag som kan betraktas som vardagsrationaliseringar arbetas in i respektive nämnds internbudget för
2014 eller går direkt till verkställighet.

Resultatet efter åtta månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt +11,4 mkr. Vatten och avlopp respektive avfallshantering har ett eget kapital på 21,7 mkr respektive 20,1 mkr, vilket innebär att målet uppfylls. Prognosen för helåret visar ett lägre men fortfarande positivt
resultat.
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FINANSIELL ANALYS
KOMMUNKONCERNEN

RISK OCH KONTROLL
Soliditet

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

%
Soliditet

201308
16,2

2012
17,0

2011
13,4

2010
14,7

2009
11,1

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

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - AUGUSTI 2013
RESULTAT OCH KAPACITET

Balanslikviditet
%
Balanslikviditet

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

201308
70

2012
65

2011
63

2010
41

2009
33

(kommunens andel)

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

Resultat

Resultat

201308
12
126
1
1
2

201208
31
388
0
1
1

142

421

Balanslikviditeten (omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder - intjänad semester och okompenserad
övertid) visar betalningsförmågan på kort sikt.
De likvida medlen, inklusive korta placeringar, uppgick
2013-08-31 till +208 mkr, en ökning med 119 mkr sedan
årsskiftet.

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder, var negativt, -486 mkr. Vid årsskiftet uppgick rörelsekapitalet till -567 mkr.

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

Resultatet i koncernen uppgick efter åtta månader till
+142 mkr. Vid samma period föregående år uppgick resultatet till +421 mkr, varav reavinster 295 mkr. VKABs
resultat uppgår i delårsbokslutet till +126 mkr, varav
bostads- och lokalbolagen står för +126 mkr,
energikoncernen +25 mkr och moderbolaget redovisar ett
minusresultat på -25 mkr. VKAB:s resultat har påverkats
positivt av ett överskott vid kvittningsemission med drygt
25 mkr vid bildandet av Wexnet.

Långfristiga skulder
Bruttoinvesteringar under perioden uppgår till 900 mkr.
De långfristiga skulderna har ökat med 502 mkr från årsskiftet till 6 601 mkr.

PROGNOS FÖR HELÅR 2013
I tabellen nedan redovisas resultat vid bokslut 2012 och
prognos 2013 före bokslutsdispositioner och skatt. Beloppen avser kommunens ägarandel i bolagen och i Värends
Räddningstjänstförbund. Notera att de verkliga årsresultaten
kan avvika från prognoserna, som redovisas i tabellen nedan, då bokslutsdispositioner och skatt kan hanteras på olika
vis.

Kommunens resultat var efter koncernjusteringar +12 mkr
(+31 mkr). Kommunens resultat har justerats med 3 mkr
avseende lämnad utdelning inom kommunkoncernen.
Några bokslutsdispositioner eller skattekostnader har inte
belastat resultatet vad gäller koncernbolagen.

Verksamhetens nettokostnader

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

Efter åtta månader uppgick verksamhetens nettokostnader,
inklusive avskrivningar, till +2 393 mkr (+2 005 mkr). I
nettokostnad motsvarande period föregående år ingick
realisationsvinster med 295 mkr. Kommunens verksamhet
är den dominerande i koncernen.

Finansnetto
Finansnettot efter åtta månader var -114 mkr, vilket är en
förbättring jämfört med motsvarande period föregående
år.

Totalt

Prognos

Bokslut

helår 2013
45
122
3
0
-1

helår 2012
52
378
1
1
-1

169

431

*) Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Arenastaden i Växjö AB, Kulturparken Småland AB.
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Före bokslutsdispositioner och skatt uppgick resultatet för
kommunkoncernen 2012 till + 431 mkr. Prognosen 2013
för kommunkoncernen visar ett resultat på + 169 mkr.
Kommunens resultat har justerats avseende lämnad utdelning inom kommunkoncernen.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg (22 %)
Prognosen visar på ett underskott 2013 på -0,5 mkr vilket
är en mindre avvikelse mot budget. Kommunens andel
uppgår till 0,1 mkr.

Arenastaden i Växjö AB (100 %)

Växjö kommun
Kommunens prognos för 2013 uppgår till +60 mkr.

Efter åtta månader är resultatet bättre än periodiserad
budget. Prognosen för helåret är ett överskott på +0,6 mkr.

Växjö kommunföretag AB, VKAB (100 %)

Kulturparken Småland AB (41 %)

Prognosen för 2013 är +122 mkr vilket är 28 mkr bättre än
det budgeterade resultatet. Resultatet i delårsbokslutet
uppgår till +126 mkr. Utfallet för bostads- och lokalbolagen speglar hur långt man har kommit i sina underhållsinsatser. Flera av bolagen gör större insatser under hösten
och redovisar därför ett bättre resultat än budget vid tillfället för delårsbokslutet.

Bolaget gör ett positivt resultat i delåret med +0,4 mkr
varav kommunens andel uppgår till +0,2 mkr. För helåret
prognostiseras ett underskott med -0,2 mkr.

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

Prognosen i fastighetsbolagen visar ett bättre resultat i
prognosen för 2013 än det budgeterade resultatet. Det
beror främst på lägre räntekostnader och mindre hyresbortfall. Delar av överskotten på räntekostnaderna har
använts till att öka underhållsinsatserna.

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - AUGUSTI 2013
RESULTAT OCH KAPACITET

VKABs investeringar är fortsatt stora. Totalt har hittills
under året investerat för 657 mkr. Det är framförallt
VEABs byggnation av Sandvik 3, Hyresbostäders investeringar i Sigfridsområdet och VÖFABs byggnation av
bussdepån åt Länstrafiken som bidragit till den högra
investeringsnivån.

Periodens resultat
Mkr

Resultat

Smaland Airport AB (42 %)

Period
Budget*

Resultat
2013-08

-45

+ 15

BudgetAvvikelse
+60

* helårsbudget 2013 -67 mkr, 8 månader = -45 mkr

Prognosen för 2013 ligger i linje med budget och uppgår
till +3 mkr varav kommunens andel uppgår till +1 mkr.
Bolaget har från sina ägare erhållit ett driftbidrag på 10
mkr. Likviditeten i bolaget är god. Under sommaren
gjordes en ombyggnad av infrastrukturen runt parkeringen. Kostnaden beräknas uppgå till 2,2 mkr. Inga större
investeringar är planerade under resten av året.

Budgeterat resultat för 2013 uppgick till - 67 mkr
Resultatet efter åtta månader uppgick till +15 mkr, vilket är
mycket bättre än budget. Den positiva avvikelsen är hänförlig till att nämnderna redovisar ett högre resultat än
budgeterat. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades
ett resultat på +32 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till +52 mkr.

Passagerarvolymerna har under perioden minskat med ca
10 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror
till stor del på att kapaciteten till Stockholm har minskat
till följd av färre avgångar samt mindre flygplan vilket är
en effekt av Skyways konkurs. Det totala bokningsläget
framöver ser bra ut även om det finns risk för en fortsatt
minskning på Stockholmstrafiken.

Värends Räddningstjänstförbund (78,6 %)
Prognosen för helåret 2013 är ett positivt resultat om +0,5
mkr (kommunens andel), men med en osäkerhet beroende
på utfall av räddningsinsatser.

Växjö Teateraktiebolag (100 %)
Periodens resultat följer i stort sett budgeten. Prognosen
för helåret är ett nollresultat.
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Avstämning mot balanskravet
I kommunallagen stadgas, förutom god ekonomisk hushållning, även om balanskrav. Balanskravet innebär att
resultatet i bokslutet ska vara positivt. Realisationsvinster
får inte inräknas vid balansavstämningen.
201308

2012

2011

2010

2009

Årets resultat

+15

+ 52

+61 +149

+83

Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

0
+21

-1
0

0
0

0
0

-1
0

0

0

0

0

0

+36

+51

+61 +149

Utfallet efter åtta månader ligger på 99 procent, vilket är
ungefär detsamma som vid bokslutet 2012.

+82

Ackumulerade
överskott

+704

+653 +592 +443 +361

Samlat
resultat

+740

+704 +653 +592 +443

Ökning från
föregående år, %,exkl
jämförestörande poster
Skatteintäkt,
statsbidrag,utjämning
Nettokostnad inkl.
finansnetto

I utfallet för åtta månader uppfylls balanskravet. Justering
görs för jämförelseförande post, sänkning av ripsräntan
avseende pensioner, 21 mkr. För helåret 2013 prognostiseras ett överskott med +60 mkr. Kommunen har 704 mkr att
ianspråkta avseende överskott från åren 2005 – 2012.

201308 1208 1108 1008 0908
3,7

3,2

4,4

5,4

3,4

1,7

8,1

4,9

1,4

6,4

Till följd av finanskrisen som satte sina spår under 2009 2010 avstannade ökningarna av skatteintäkterna. Dessa år
anpassades verksamhetens nettokostnad efter skatteintäkternas utveckling. År 2011 ökade skatteintäkter och verksamhetens nettokostnad lika mycket. Under 2012 skedde
ett trendbrott då kostnaderna ökade avsevärt mer än intäkterna. Denna trend verkar ha brutits under 2013.

Bokslut per nämnd
Efter åtta månader redovisar nämnderna totalt en positiv
budgetavvikelse på +32 mkr om semesterns påverkan på
resultatet exkluderas. Omsorgsnämnden och skol- och
barnomsorgsnämnden redovisar stora positiva avvikelser. Även VA-verksamheten inom tekniska nämnden,
gymnasienämnden samt kommunstyrelsen redovisar
positiva avvikelser. Nämnden för arbete och välfärd
redovisar en större negativa avvikelse. I övrigt redovisar
nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad
budget.

Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter åtta månader till 3 328 mkr, en ökning med 74 mkr, eller 2 procent
jämfört med motsvarande period från förra året. Kostnaderna ökar främst till följd av högre lönekostnader men
även till följd av en generell kostnadsökning. Intäkterna
minskar med 37 mkr, eller med 5 procent. Vid föregående
års bokslut ingick återbetalning av AFA-premier med 47
mkr i periodens intäkter.

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

Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. 2013 är den
kommunala skattesatsen 20,66 procent. I jämförelse med
augusti 2012 ökade skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning med 95 mkr till 2 647 mkr, eller med 3,7
procent. Skatteintäkterna ökar till följd av ett större skatteunderlag.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till +61 mkr efter
åtta månader, vilket är något högre än vid delårsbokslutet
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201208. Utdelning ifrån Kommuninvest är bokförd med
29 mkr.

Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser för pensioner,
uppgick till 18 procent per 2013-08-31. Den har minskat
sedan årsskiftet och beror på att ansvarsförbindelsena för
pensioner har ökat. Soliditeten hade varit 21 procent om
den justerats med de lån som kommunen har upptagit för
att vidareutlåna till Arenastadens föreningar (406 Mkr).
Lånen motsvaras av en fordran på tillgångssidan.

Investeringar
Bokslut
Nettoinvest. Mkr

201308 2012 2011
187 280 330

2010 2009
139 115

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 198 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 160 mkr. Inom VA har 44 mkr investerats och
i biogasanläggningar 28 mkr. Inventarier, maskiner och IT
har köpts för 27 mkr. I exploateringsområden har 44 mkr
investerats. Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 30 mkr. Fastighetsförvärv har gjorts med 40 mkr. Andelar i Kommuninvest
har förvärvats för 27 mkr.

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.

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 injänade före
1998/totala tillgångar. 2009-2012 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.

201308 2012 2011 2010 2009
48

56

48

186

147

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

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (36 procent)
på grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna. Skuldsättningsgraden ligger på samma nivå som vid
årsskiftet. Orsaken till ökningar de tidigare åren är att
långfristiga lån upptagits avseende vattenförsörjningen
ifrån Bergaåsen samt utlåning till föreningarna inom Arenastaden.

Den stora förändringen från 2010 till 201308 beror på stora
investeringar, t.ex. biogasanläggning, och sämre resultat.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Bokslut
Nettoinv / avskrivn %

201308 2012 2011 2010 2009
252

269

340

123

131

Balanslikviditet

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

Bokslut %
Balanslikviditet

201308
151

2012
137

2011 2010
111 107

2009
92

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

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.

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.

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.

Likviditet krävs för att klara av stora utbetalningar under
året t.ex. löner, hyror och större investeringar. Överlikviditet i övrigt utlånas till bolagen enligt de finansiella riktlinjerna. Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms
vara mycket god. Kommunen kan betala sina kortfristiga
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De beräknade underskotten för biogas och skog är budgeterade under gemensam finansiering medan kostnaderna
redovisas av tekniska nämnden.

skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar, dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot.

Utlåning
Efter åtta månader 2013 uppgick den totala utlåningen till
1 848 mkr varav till de kommunala bolagen 1239 mkr och
till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 589
mkr. Utlåningen till de kommunala bolagen har minskat
med 176 mkr sedan årsskiftet.

GEMENSAM FINANSIERING +124 MKR
I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns
under gemensam finansiering. Den positiva prognosen
hänför sig främst till premieåterbetalning från AFA försäkring. Åtstramade regler för förtidspensionering och
långtidssjukskrivning har inneburit att Sjukförsäkringsaktiebolaget AFA har blivit överkonsoliderat. Styrelsen
har därför beslutat att betala tillbaka inbetalade premier
för åren 2005 och 2006 avseende sjuk- och arbetsmarknadsförsäkringar, för Växjö kommuns del preliminärt
69 mkr.

Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtagande
Koncernens resultat

201308
6070
142

2012 2011 2010 2009
5650 5594 5189 4684
463 180 363 141

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.

Vidare så består överskotten av återbäring från Kommuninvest med ca 29 mkr, försäljningen av Strykjärnet innebär en reavinst på 8,5 mkr, utdelning från Vöfab med 12
mkr samt de beräknade underskotten för biogas och skog.
Det har beslutats att diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Det får
en resultatpåverkan med -21 mkr.

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

Skatteintäkterna är beräknade efter SKL:s prognos från
augusti. Regeringens prognos från budgetpropositionen
skulle ge ytterligare ca 24 mkr i skatteintäkter.
Mkr

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan 1998. Vid delåret 201308 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till
1 975 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.

Budget

Prognos

+/-

3 234

3 242

8

Ink.utjämn

638

625

-13

Kostn.utjämn

-80

-88

-8

Reglbidr/avgift

20

38

18

LSS-utjämning

22

21

-1

Fastighetsavgift

128

132

4

-105

-126

-21

75

87

12

0

-1

-1

-76

-71

5

Återbäring Kommuninvest

0

29

29

Återbetalning AFA

0

69

69

Reavinst fastighetsförs.

0

8,5

8,5

-15

0

15

Skatter

Pensioner
Finansnetto

PROGNOS FÖR HELÅR 2013

Förv. fastigheter

Prognosen för helåret 2013 baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader och indikerar ett resultat på
+60 mkr vilket är 118 mkr bättre än vid uppföljningen
efter maj. Prognosen är 127 mkr bättre än budget

Löneavtal

Sammantaget visar verksamheterna överskott med 3 mkr.
Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogasen och
skogen är de verksamheter som visar störst underskott.
Överskott redovisas av Omsorgsnämnden, Gymnasienämnden, Kommunstyrelsen och Va-verksamheten. Överskottet inom gemensam finansiering är hänförligt till en
premieåterbetalning från AFA försäkring, återbäring från
Kommuninvest och utdelning från Vöfab.

Beräknat underskott
biogas, skog
Summa
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124,5

kommande ökningarna av hyreskostnaderna ännu inte
använts.

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
- 3,5 MKR

Gymnasiesärskolan i egen regi uppvisar för perioden en
ekonomi i balans, vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet i mars och beror på att åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom gymnasiesärskolan börjat få effekt. Totalt sett prognostiserar verksamhetsområdet gymnasiesärskola en positiv avvikelse mot budget (1 mkr) då intäkterna för elever från annan kommun överstiger budgeterad
nivå för 2013.

Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam
finansiering, beräknas ge underskott med 3,5 mkr. Den
prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande, mkr:
Nämnd för arbete & välfärd

-17,8

varav ek.bistånd

(-15,5)

Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd

20,2
-10,8

varav biogas
varav skog o natur

(-4,1)
(-5,4)

Skol- och barnomsorgsnämnd
Gymnasienämnd
Kommunstyrelse

För vuxenutbildningens del visar utfallet för perioden på
ett underskott med ca 1,8 mkr. Anledningen till underskottet är framförallt att det finns en överorganisation gentemot beställningen från nämnden för arbete och välfärd.
Prognosen för helåret är dock något bättre och pekar på ett
underskott på ca 1 mkr.

-4,5

4,0
6,5

Överförmyndarnämnd

-0,8

Kommunens revisorer
Övriga nämnder

-0,3
0

Summa skattefinansierat
Teknisk nämnd VA

-3,5
6,7

Teknisk nämnd Avfall
Summa totalt

-0,5
2,7

Kommunens revisorer har beslutat att använda 0,3
mkr av sitt eget kapital till revisionskonsulter.
Kommunstyrelse
Prognosen är beräknad till +6,5 mkr sammantaget för
kommunstyrelsens verksamheter, vilket är en förbättring
jämfört med tidigare prognos med 3 mkr. Främsta anledningen är att anslaget till Lammhults Byggnadsförening
inte förväntas betalas ut. Detta har förbättrat prognosen
med 2,4 mkr.

Byggnadsnämnd
Prognosen visar ett nollresultat.

Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett överskott på
3,2 mkr. Avvikelserna är ett överskott för anslagen till
Växjö Teater och Lammhults Byggnadsförening. Kostnaderna för medlemsavgifter till SKL och regionförbundet
prognostiseras däremot till ett underskott. För kollektivtrafiken lämnas en nollprognos och för särskild kollektivtrafik beräknas ett mindre underskott utifrån i dagsläget
kända kostnader.

Fritidsnämnd
Fritidsnämnden och dess förvaltning arbetar målmedvetet
för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om
ett balanserat resultat i 2013 års bokslut. Utifrån nu kända
förutsättningar beräknar fritidsnämnden att redovisa ett
resultat för 2013 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.

Kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas
kunna hålla budget och beräknar ett överskott mot budget
på 3,3 mkr. Avvikelser inom förvaltningen beror främst på
överskott inom anslagen för stadsförnyelse och klimatåtgärder där kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. Det finns beslut om att senarelägga
investeringar inom stadsförnyelse och klimatåtgärder med
totalt 8 mkr till 2014. Det innebär att färre projekt färdigställs och kapitalkostnaderna förskjuts. Prognosen blir ett
överskott inom dessa anslag. För närvarande beräknas ett
prognosticerat överskott med 1,5 mkr för stadsförnyelse
och 1,9 mkr för klimatåtgärderna. Eftersom det råder
osäkerhet vilka investeringsprojekt som hinner färdigställas under året kan prognosen förändras. Cykelvägplan
Rydet, stadsförnyelse Klostergatan samt Teaterparken är
exempel på investeringar som senareläggs.

Gymnasienämndens helårsprognos som baserar sig
på bedömningar från verksamhetschefer och ledningsstaben per den 31 augusti pekar på en positiv avvikelse mot
budget på ca 4 mkr.
Inom verksamhetsområdet gymnasieskola prognostiseras
överskott. Anledningarna till överskottet är främst att
kostnader för externa utbildningsplatser är betydligt lägre
än budgeterat samt att de interkommunala intäkterna varit
högre än vad som kalkylerats för 2013. Detta då nämndens egna enheter alla har ökat sina marknadsandelar
bland eleverna i regionen och har fler elever inskrivna i
början av höstterminen 2013 än vad som var prognostiserats. Andelen elever, folkbokförda i Växjö kommun, som
antogs vid de kommunala gymnasieskolorna ökade från
66 procent förra året till 70 procent.

För anslagen till Sustainable Småland, Vision Braås och
e-arkiv beräknas också överskott.

Även det faktum att lokalombyggnationer på Kungsmadskolan fördröjts medför att reserverade medel för de
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flertalet personer har helt eller delvis blivit självförsörjande genom arbetsmarknadsanställning såsom JOB
och nystartsjobb. Ser man till snittutbetalning för de senaste 12 månaderna för respektive månad, har biståndet
minskat varje månad sedan årsskiftet. Antalet hushåll
som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under januari–augusti har minskat med cirka 20 jämfört med samma
period 2012. Jämför man istället en enskild månad är det
över 500 färre hushåll som erhållit bidrag i augusti 2013
än i augusti 2012. En betydande orsak till minskat underskott är det ramtillskott på 20 mkr som förvaltningen fick
under 2013

Arenastaden prognosticerar underskott. Anslaget för HPC
under 2013 är 1 mkr. Fram till att bolaget bildas hanteras
verksamhetens kostnader och intäkter inom kommunens
ekonomi. Prognosen för HPC är en nollprognos. För kontoren sammantaget beräknas budget kunna hållas.

Kulturnämnd
Kulturnämnden och dess förvaltning arbetar målmedvetet
för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om
ett balanserat resultat i 2013 års bokslut. Utifrån nu kända
förutsättningar beräknar kulturnämnden att redovisa ett
resultat för 2013 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.

Antalet externa institutionsplaceringar missbruk är många
och nästan hälften av dem är LVM-placeringar som är
dyrare än SoL-placeringar. Inget tyder på att antalet placeringar kommer att minska nämnvärt under resten av året.
Externa institutionsplaceringar för barn och ungdomar har
också ett underskott efter augusti men ramökningen för
entreprenadlöner samt återsökningen från Migrationsverket förväntas täcka underskottet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Under den första delen av året har en stor del av verksamhetens intäkter från årsavgifter inkommit, därför är nettoutfallet lågt. Kostnaderna följer väl upprättad budget och
prognosen för helår är enligt budget.
En ny timtaxa för livsmedelskontroll har beslutats av
kommunfullmäktige 2013-03-19. Den nya beslutade taxan
innebär att den delen av livsmedelskontrollen som ska
vara täckt av avgifter nu blir det.

Antalet externa placeringar uppgår totalt efter augusti till
73 jämfört med 67 samma period föregående år. Antalet
placerade barn/ungdomar/föräldrar var 47 personer och
antalet placerade missbrukare var 26 personer. Av 49 nya
placeringar missbruk under årets första åtta månader var
18st enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) vilket
är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet vårddygn har minskat under årets första
åtta månader från 16 226 föregående år till 15 357 i år.

I nämndens intern budget för 2013 finns uppdrag att utreda riskbaserad miljöbalkstaxa samt föreslå revidering av
miljöbalkstaxan för att öka kostnadstäckningsgraden.
Utredning av detta pågår och ett förslag kommer att presenteras för nämnden senare under året. Att öka kostnadstäckningen för miljöbalkstillsynen är en mycket viktig
fråga för att tillskapa resurser för att minska den resursbehovsbrist som finns inom nämndens ansvarsområde.

Åtgärder för att nå budget 2013
Inom förvaltningen pågår ett ständigt kvalitets- och utvecklingsarbete med åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Några exempel på åtgärder är arbetsmarknadsanställningar, hemmaplanslösningar där det är möjligt
och att nollklassade bidragstagare med bistånd får sin
ersättning från försäkringskassan istället för ekonomiskt
bistånd. Nämnden arbetar förebyggande med barn, ungdomar och unga vuxna med missbruk för att undvika
kostnader i framtiden genom bland annat Barnteam, Barnens bästa i Braås, social insatsgrupp Araby och samordnad fältverksamhet.

Nämnd för arbete & välfärd
Nämnden prognostiserar ett underskott på 17,8 mkr. De
flesta verksamheter förväntas hålla sin budget men inom
två verksamheter befaras betydande överskridanden: ekonomiskt bistånd -15,5 mkr och institutionsplaceringar/
familjehem, missbrukare -7,5 mkr.
VERKSAMHET
Ekonomiskt bistånd
Inst.plac./Fam.hem barn o ungdom
Inst.plac/familjehem, missbrukare
Föreningsbidrag

AVVIKELSE
-15,5

Ett överskott på 20,2 mkr prognostiseras för 2013 i huvudsak beroende på en beräknad engångseffekt avseende
återvunnen moms om 12,5 mkr samt en medveten återhållsamhet och styrning i tilldelning av förvaltningsbidrag.

-7,5
0

Nämnd/utskott

0,3

Vuxnas lärande/sfi

0,5

Vuxnas lärande, exkl. sfi

0,9

Övriga verksamheter

2,5

Arbetsmarknadsåtg./arbetsmarknadsans.

Omsorgsnämnd

1,0

Omsorgsnämnden övergripande prognostiserar ett överskott om 32,2 mkr, överskottet består av följande poster:
Skatteverket har i omprövningsbeslut ME66, daterat
2013-06-04, utbetalat 2,7 mkr till Växjö kommun angående retroaktiv ersättning för mervärdeskatt 2009. I prognosen har medtagits en sammanlagd effekt på 12,5 mkr

0

-17,8
De faktiska utbetalningarna för ekonomiskt bistånd är 4,7
mkr lägre under de första åtta månaderna jämfört med
motsvarande period föregående år. En anledning är att
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Funktionsnedsättning övergripande där bland annat personlig assistans ingår visar ett överskott om ca 3 mkr där
de volymökningar som budgeterades ej kommer att falla
ut under 2013. Inför budget 2014 kommer personlig assistans att brytas ur det övergripande och följas på en egen
rad.

som härrör från detta beslut och ansökan för åren 2010,
2011 och 2012 samt att även räkna in effekt för 2013.
Den i budget 2013 befarade effekten av omprövade SFBbeslut har inte fallit ut så negativt som tidigare bedömts,
effekten är ca 5 mkr bättre än budget.

Daglig verksamhet visar på ett överskott om ca 0,8 mkr
beroende på att man nått lite längre i sina besparingar än
vad budgeten krävde.

Växjöhem har fakturerat 2,3 mkr för nedlagda kostnader i
samband med utredning och projektering för köket på
Hovslund. Då omsorgsnämnden tidigare under 2013 beslutat sig för att ej genomföra denna ombyggnad har nu
kostnaderna för projekteringen betalats i sin helhet av
omsorgsnämnden.

Bostäder med särskild service klarar inte sina besparingar
och prognostiserar ett underskott om 1mkr. Årsarbetstiden
gör det svårare att få till en effektiv bemanning på små
boenden. Det finns också en trend av omsorgstagare som
på grund av bristande ork väljer att stanna hemma på
boendet istället för att åka till daglig verksamhet. Det ökar
trycket på de särskilda boendena utan att vi för den skull
kan dra ner bemanningen i daglig verksamhet.

Hemtjänstavgifterna ökar i förhållande till budget med 2,3
mkr.
I omsorgsnämndens ”övergripande” återfinns en budget
för volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera på något av områdena. I dagsläget görs bedömningen
att omsorgsnämnden inte kommer att behöva ta hela
denna budget i bruk - vilket ger en positiv avvikelse om ca
14 mkr.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning visar
en fortsatt svag men tydlig ökning, verksamheten prognostiserar ett underskott om ca 0,9 mkr. Ett antal personer
har vårdformen tvång i öppenvård som är resurskrävande.
Inom särskilt boende finns dessutom ett antal personer
med svåra självskadebeteenden och utåtagerande beteende.

Centralförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4,5
mkr, vilken är den samlade effekten av att vissa vakanser
ej tillsats, kostnaderna för utskrivningsklara är låga, samt
att vissa IT och utbildningsinsatser skjuts på framtiden.

Inom verksamheten entreprenad funktionsnedsättning är
det just nu en något vikande trend, vilket ger ett litet underskott om 0,8 mkr varav 0,5 mkr består av minskat
förvaltningsbidrag

Resursenheten prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr
där underskottet för bostadsanpassningen beräknas till 4
mkr.
Kostenheten beräknar ett överskott med 1,3 mkr. Det
beror på att inköpskostnaderna för mat är lägre än budget.
Förvaltningen kan 2013 se reella kostnadsminskningar
jämfört med motsvarande period föregående år.

Åtgärder för att nå budget 2013
Resursenheten fokuserar på att göra långsiktiga rekryteringar avseende sjuksköterskor för att undvika höga kostnader för bemanningsföretag. Sommarbemanningen med
planerade inhyrda sjuksköterskor istället för höga övertidskostnader har givit goda effekter på bemanningskostnaderna jämfört med 2012. Rehabenheten kommer även
fortsättningsvis att arbeta med inte besätta alla vakanser
samt hålla sin budget avseende kostnader för hjälpmedel.
Kostenheten fortsätter att hålla sin linje med inköp i inköpssystemet, Ines, vilket beräknas leda till lägre kostnader för livsmedel.

Inom verksamheten ”äldreomsorg och hemvård” prognostiseras ett underskott på 12,9 mkr. Det är flera enheter
som inte har en ekonomi i balans. Vägledning SOL, som
beslutades av nämnden i december 2012, ger förändringar
i form av en minskning av antal beslutade timmar och
därmed minskade förvaltningsbidrag. Detta leder i sin tur
till att enheterna måste anpassa sin personalstyrka med
motsvarande belopp. Omställningen av personalkostnaderna går hittills inte i takt med de minskade förvaltningsbidragen. De under våren planerade förändringarna verkar i stort träda i kraft och fler enheter kommer under
hösten nå en ekonomi i balans även om man inte når detta
mål för helåret 2013.

Inom området äldreomsorg fortsätter de planerade åtgärderna, varav flera nu kan ses ge avsedd effekt och noggranna uppföljningar avseende dessa görs månadsvis.
Enheternas handlingsplaner följs av omsorgschefer, ekonomer och personalspecialister. Stöd och Analys-teamet
har lämnat sin första rapport och i detta material finns
flera konkreta åtgärdsförslag. Arbetet med att skapa en
effektiv och kvalitetssäkrad bemanningsorganisation fortlöper och efterhand som bemanningsorganisationen blir
ännu bättre på att möta framförallt äldreomsorgens behov
bedöms att detta ska underlätta arbetet att nå en ekonomi i
balans inom äldreomsorgen. From med juni infördes en
del förändringar angående visibiliteten för övrig organisation, att se hur bemanningsorganisationen planerar sitt

Inom verksamheten ” äldreomsorg och hemvård, entreprenad” har volymsvängningarna från förra året nu lagt
sig, nu ses en svag men ganska stabilt fallande trend.
Verksamheten beräknas gå med ett underskott om 2,1 mkr
i huvudsak förklarat av en viss underbudgetering av kostnader för larm och livsmedel, samt minskat förvaltningsbidrag om ca 1 mkr.
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Grundskolan, fritidshem och förskoleklass
Elevantalet (F-åk 9) inom den kommunala och fristående
grundskolan uppgår till 9 404 elever. Detta är en ökning
med 287 elever jämfört med mätningen i september föregående år.

arbete. Detta verkar ha haft en positiv effekt för de enheter
som har fått denna funktion. Därför går nu fler enheter in i
detta nya upplägg med att bättre kunna följa bemanningsenhetens planering.
Inom området funktionsnedsättning arbetar man med att
anpassa kostnaderna till lagt besparingskrav på 6 mkr som
bland annat grundar sig på Vägledning LSS. En del enheter, framförallt inom boendena, kom igång alltför sent in
på 2013 med sina besparingar vilket inte ger önskad helårseffekt 2013.

930 elever är inskrivna i fristående grundskolor. I kommunens budget för 2013 erhöll förvaltningen kompensation för elevökning motsvarande 255 elever.
Helårsprognosen uppvisar ett överskott motsvarande 6,0
mkr, vilket motsvarar 0,1 procent av budgeten för grundskolan. Överskott ses i budgeten för interkommunal ersättning samt fritidshemsavgifter.

Inom daglig verksamhet pågår diskussioner, i samband
med genomlysning som nu görs, gällande hur verksamheten ska organiseras för 2014. Förvaltningen kommer under hösten att se och lära av Kristianstad som enligt
KPB har en lägre kostnad per brukare för daglig verksamhet.

Teknisk nämnd
Prognosen indikerar ett underskott på 10,8 mkr.
Skattefinansierad verksamhet
För teknisk planering beräknas underskott med 1,8 mkr.
Denna avvikelse orsakas främst av högre personalkostnader inom förvaltningsledningen samt en större förändring av semesterlöneskulden än budgeterat.

Skol- och barnomsorgsnämnden prognostiserar ett
underskott motsvarande 4,5 mkr.
Satsning inom Arabyområdet, förstärkning inom förskoleverksamheten, resultat i fokus årskurs 4 samt satsningar
för Lärarlyftet II är åtgärder som skapar en budget som är
underbalanserad eftersom delar av ovanstående kostnader
förs mot det egna kapitalet som ligger på balansräkningen. Nämndens eget kapital uppgår till 25,5 mkr efter beslut om resultatregleringar.

Inom gator och vägar har vinterväghållningen och specifikt sandsopningen blivit dyrare än beräknat under vintern
och våren 2013. Det innebär en obudgeterad merkostnad
på 1 mkr, vilken delvis kompenseras av minskade kapitalkostnader för verksamheten gator och vägar som helhet.
Verksamheten beräknas redovisa negativ budgetavvikelse
på helårsbasis på 0,4 mkr.

Förskoleverksamhet
Översyn av barnomsorgspengen har genomförts och ett
nytt timbidrag har införts från och med juli månad. Nya
arbetsprinciper har utarbetats gällande enheternas detaljbudgetar. Resursfördelningssystemet har förändrats med
fokus på socioekonomiska faktorer. Forskning och forskningsresultat knyts till de insatser, beslut och förändringar
som görs inom skolan. Detta ska även genomsyra översynen av det så kallade utjämningsbidraget.

Högre kostnader än budgeterat har redovisats för snöröjning och halkbekämpning vid bussterminalen vid resecentrum. Prognosen visar därmed en negativ budgetavvikelse på helår med 0,3 mkr.
Elförsörjning beräknas att på helår redovisa en negativ
budgetavvikelse på 0,8 mkr. Denna avvikelse har främst
sin grund i en försämrad försäljning av elkraft. Då sommarens väder har medfört låga flöden i vattensystemet har
elproduktionen begränsats. Vidare belastar driftstopp och
åtgärder efter skyddsrond ekonomin.

Ekonomisk uppföljning har gjorts på resultatenhetsnivå.
Helårsprognosen indikerar att sju av tolv resultatenheter
håller sin budget. Några resultatenheter har indikerat att
man kommer att förbruka delar av sitt positiva egna kapital som är avsatt för 2014.

Som en följd av senareläggning av investeringsprojekt
beräknas räntekostnaderna för den skattefinansierade
verksamheten som helhet på helårsbasis bli 1,4 mkr lägre
än budgeterat.

Mätningar av antalet barn och elever i verksamheterna har
genomförts vid två tillfällen under våren 2013. Inom förskoleverksamheten var 5 039 barn inskrivna. Detta är en
minskning med sju barn jämfört med mätning föregående
år.

Biogas
Verksamheten för biogas beräknas inte nå budgeterad
volym på helårsbasis på grund av förskjutningar i tidplan.
Såväl intäkter som kostnader påverkas av senareläggning
av driftsättning och tidpunkt för fullskalig drift. Verksamheten för biogasen beräknas för räkenskapsåret endast
belasta den långsiktiga ekonomin med 4,1 mkr.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott motsvarande 10 mkr. Nämnden har beslutat att tillföra 5 miljoner till grundbeloppet (timersättning) för förskoleverksamheten som ett engångsbelopp under andra halvåret
2013. Finansiering sker via nämndens positiva egna kapital. Utöver detta redovisar resultatenheter med mindre
förskolor (en- och två avdelningsförskolor) underskott.
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Skog och natur
För att nå en balanserad budget tas 5,4 mkr i anspråk av
eget kapital.

hygieniseringsprocess (termisk hydrolys) pågår med beräknad byggstart oktober 2013. Anläggningen ska vara
klar att tas i drift i juli 2014.

Teknisk produktion
För räkenskapsåret prognostiserar verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr. Detta orsakas bland annat
av sjunkande kapitalkostnader men även av ökade intäkter
från förrådsverksamheten.

Teknisk produktion
75411 Utbyte lastbil. 75422 Utbyte hjullastare
Inget behov föreligger av byte, 3,1 mkr.

Överförmyndarnämnd
Årets resultat bedöms bli ett underskott på omkring 0,8
mkr.
De kommunala utbetalningarna har ökat under de senaste
åren och förespås att öka ytterligare under 2013. Det beror
dels på att antalet godman- och förvaltarskap ökade med
knappt 40 stycken under 2012 och fortsatt öka under
2013, dels på att huvudmännens tillgångar, i snitt, samt
medelinkomst har minskat. Fler och fler av de som behöver god man/förvaltare är personer som står utanför arbetsmarknaden. De har låga inkomster och inga sparade
tillgångar vilket leder till att det blir kommunen som betalar arvodet till ställföreträdaren. Nämnden för arbete och
välfärd har under 2012 påbörjat ett arbete att avsluta ärenden med personer som har haft förmedlingshjälp under en
längre period. Dessa personer är ofta i behov av en god
man istället och ärendena överförs då till överförmyndarnämnden. Eftersom dessa personer oftast står utanför
arbetsmarknaden kommer kommunen att stå för arvodena
till gode männen.

Åtgärder för att nå budget 2013
Flera olika åtgärder har genomförts under året i syfte att
effektivisera verksamheten. Följande exempel kan specifikt lyftas fram:
Implementering av åtgärdsplan för förstärkt intern styrning och kontroll.
Översyn av förvaltningens framtida organisation.
Översyn av bemanning och arbetsmetoder.
Senareläggning och omprioritering av investeringar.
Generell kostnadsmedvetenhet.
Investeringar, mkr

Budget

Prognos

Skattefinansierat
-Teknisk planering
-Näringslivsbefr. åtgärder
-Turistverksamhet
-Gator o vägar
-Parkering
-Parker
-Miljö- o hälsoskydd m.m.
-Elförsörjning

77,5
0,1
0,2
0,2
55,8
0,4
11,4
2,0
7,4

45,0
0,1
0,2
0,0
28,2
0,4
11,4
2,0
2,7

Biogas

64,3

52,0

5,1

1,5

Teknisk produktion

Dessutom tenderar ärendena att bli mer komplicerade,
vilket leder till högre arvode till berörd god
man/förvaltare.
Åtgärder för att nå budget 2013
Den i huvudsak största utgiftsposten är arvode till gode
män och förvaltare. För att komma tillrätta med nämndens
prognostiserade budgetöverskridande finns möjligheten att
sänka arvodena. Växjö kommuns arvoden ligger idag
strax över genomsnittet för landet. Nämnden har också en
möjlighet att återgå till den lägre inkomstgräns, som återges i föräldrabalken, som avgör om kommunen eller huvudmannen själv ska stå för arvodet till sin ställföreträdare.

Följande avvikelser från budget kan kommenteras.
84104 Kontakt Växjösjön – Trummen, bro
Projektet är uppskjutet på obestämd tid, 24,6 mkr
88406 Hanefors, renovering
Renovering av Hanefors kommer att senareläggas. 2013
års investeringsmedel på 2,0 mkr kommer därför inte att
nyttjas under året.

Det belopp kommunen skulle spara genom att återgå till
den inkomstgräns som återges i föräldrabalken har tagits
fram och uppgår till 0,5 mkr. Detta är, med andra ord, det
arvodesbelopp som nämnden faktiskt betalat ut under
2012 p.g.a. den högre inkomstgränsen. Om inkomstgränsen hade legat kvar på den lägre nivån skulle huvudmännen själva stått för detta belopp.

88412 Böksholm, utbyte regulator, kontrollskåp m m
Utbyte av utrustning i Böksholm kommer att senareläggas. 2013 års investeringsmedel på 1,15 mkr kommer
därför inte att nyttjas under året.
88419 Åby utbyte av turbin m m
På grund av senareläggning av investeringen i Åby bedöms endast 0,4 mkr av årets investeringsmedel på
2 mkr gå åt under året.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET + 6,2
MKR

Biogas
87503 Rågasproduktion
Beräknad förbrukning under året landar enligt prognos på
22,7 mk mot budgeterat 36,2 mkr. Projektering av ny

VA-verksamhet
VA beräknas på helårsbasis redovisa ett överskott på 6,7
mkr. Detta prognostiserade överskott beror främst på en
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ökad vattenproduktion samt lägre kostnader för pumpning, el och kemikalier vid hantering av inläckage till
reningsverken. Bäggedera antas ha en koppling till de låga
mängder nederbörd som varit under året.
Härutöver har verksamheten haft personella förändringar
och vakanser som sammantagit medfört att personalkostnaderna inte redovisats i budgeterad nivå. Minskade kapitalkostnader orsakade av förskjutningar i tidplan i budgeterade investeringsprojekt är ytterligare en anledning till
det prognostiserade överskottet.

Avfallshantering
Avfallshanteringen väntas på helårsbasis redovisa ett
mindre underskott på 0,5 mkr. Det överskott som redovisades per 31 augusti 2013 beräknas reduceras under återstoden av året, då det accelererade införandet av matavfallsinsamlingen även beräknas medföra obudgeterade
kostnader. Det prognostiserade underskottet beror även på
sjunkande intäkter på försålt skrot.
Investeringar, mkr
Vatten och avlopp
Avfallshantering

Budget
110,0
19,8

Prognos
93,3
12,2

Nedan redovisas de största avvikelserna:
Vatten och avlopp
85377 Slamhantering Sundet
Budgeterade 5 mkr förbrukas inte. Avvaktar färdigställning av biogasprojektet för att kunna besluta om utformning. Trolig start hösten 2014.
85512 Omb åtgärder på huvudledningsnätet
Projektet har försenats och av årets budget på 32,5 mkr
kommer endast 25 mkr att användas.
85603 Återställning av dammar Jonsboda
Inga åtgärder vidtas i projektet innan sjömiljöutredningen
är färdigställd. Sannolikt kommer inga av årets investeringsmedel uppgående till 3,4 mkr att förbrukas under
året.
Avfallshantering
Inköp av sopkärl till flerbostadshus och sopkärl med tillhörande utrustning för matavfallsinsamling pågår men det
är förseningar i genomförandet.
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NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201308) har ej tagit hänsyn till intjänad semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201308 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner
och okompenserad övertid. När de anställda tar ut semester under sommaren innebär det lägre kostnader för
löner, vilket gör att kolumnen för Bud - Bok Avvikelse är för positiv. I kolumn Bud - Bok avv. sem.
har förändringen av intjänad/uttagen semester m.m. helt tagits bort.
Mkr

Eget
kapital

Budget
201308

Bokslut
201308

Bud - Bok
Avvikelse

Bud - Bok
Avv.exkl sem

Prognos
budgetavv.

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

0,0
8,9
8,5
-1,1
5,1
0,7
8,7
31,8
15,1
0,0
-0,2
0,0

5,3
107,3
55,5
16,0
3,3
1,5
214,9
908,1
861,8
1,5
213,5
50,0

6,1
96,3
55,0
18,9
0,7
1,2
198,1
859,0
839,7
3,5
218,4
60,3

-0,8
11,0
0,5
-2,9
2,6
0,3
16,8
49,1
22,1
-2,0
-4,9
-10,3

-0,8
8,3
0,5
-2,9
2,6
0,3
6,4
16,4
8,9
-2,0
-7,7
-10,3

0,0
4,9
-0,3
-1,5
3,4
-0,3
4,0
-4,5
24,2
-4,0
-2,3
-15,5

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

1,6
23,2
1,2
7,0
-6,9
20,1
21,7

80,8
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77,7
2,9
0,0
4,1
1,5
-2,2
-9,2

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

2,6
-3,2
0,0
-4,5
-1,5
1,9
8,9

-2,0
-5,4
0,0
0,7
-4,1
-0,5
6,7

2,3
0,2
2,3
2,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0

6,9
61,1
53,8
6,2
0,1
2,4
34,6
0,0
-2 639,7

5,4
57,7
51,5
3,8
0,1
2,4
35,5
0,3
-2 668,0

1,5
3,4
2,3
2,4
0,0
0,0
-0,9
-0,3
28,3

1,2
3,3
1,8
2,3
0,0
0,0
-0,9
-0,3
28,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
-1,0
125,5

SUMMA

153,0

44,8

-79,3

124,1

59,6

127,2

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

111,2
41,8

44,8
0,0

-67,9
-11,4

112,7
11,4

48,8
10,8

121,0
6,2

Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Rtj
Fastigheter förvaltade av Vöfab
Gemensam finansiering
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PERSONAL
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska (sjukdagar per snittanställd).
• Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka.
• Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin utveckling i arbetet ska öka.
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Attraktiv arbetsgivare
Fram till augusti har ett antal åtgärder vidtagits för att
bidra till det övergripande målet. Strategisamråd med
temat Attraktiv arbetsgivare har hållits, där belystes framtida kompetensbehov och fungerande arbetsmetoder för
att skapa ett bra arbetsklimat och effektiva arbetssätt.
Marknadsföring av Växjö kommun som arbetsgivare har
genomförts på mässor och arbetsmarknadsdagar. Den
förvaltningsövergripande arbetsgruppen för marknadsföring har omstrukturerats och arbetar vidare med insatser
för att öka Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare.
PRAO och introduktion för nyanställda har genomförts,
insatser som alla stärker varumärket Växjö kommun.
En ny rekryteringshandbok har arbetats fram som ett stöd
för chefer. Den är också en del i marknadsföringen av
Växjö kommuns varumärke. Den syftar till att samtliga
förvaltningar tillämpar rekryteringsprocessen på ett likartat sätt. Omplaceringsrutinerna har setts över. Arbetet med
arbetsvärderingen är inne i sitt slutskede. Personalklubben Dakapo har fortsatt med riktade insatser och andra
personalfrämjande åtgärder.
Andelen nöjda medarbetare ska öka
Personalkontoret har under våren anordnat ett utbildningstillfälle för chefer och fackliga representanter gällande det
lokala kollektivavtalet om samverkan och hälsa. Utbildning i lönesamtal har hållits för alla chefer. Satsningen på
att införa Lean som arbetsmetod fortsätter med utbildning
av coacher, samt med projekt på arbetsplatser.
Ett webbformulär har tagits fram för att förenkla incidentrapportering. Från mars månad kan medarbetare anmäla incidenter direkt via Insidan, detta i syfte att få en
bild av var, hur och när incidenter sker, med följd att förbättring av arbetsmiljön kan ske där behovet finns. Nästa
medarbetarenkät, som följer upp personalpolicyn och
psykosocial arbetsmiljö, sker i september 2013.
Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin utveckling i arbetet ska öka
För att erbjuda utvecklingsmöjligheter har insatser inom
utbildningsområdet gjorts. En projektledarutbildning har

genomförts med deltagare från förvaltningar och bolag.
Upphandling av traineeprogram/förberedande ledarprogram är genomförd. Det nuvarande traineeprogrammet,
med deltagare från kranskommuner och Växjö kommuns
förvaltningar och bolag, avslutades i juni 2013. En lokal
ansökan för vård- och omsorgscollege har gjorts gemensamt av utbildare och arbetsgivare i Östra Kronoberg.
Glädjande nog bifölls ansökan och certifieringen blev klar
i september. ”Omvårdnadslyftet” för vikarier inom omsorgen fortsätter. Växjö kommun har sökt och erhållit
stadsbidrag för inrättandet av karriärtjänster för 41 lärare
vid skol- och barnomsorgsförvaltningen (29) och gymnasieförvaltningen (12). Uppdragen som förstelärare är i
Växjö kommun tidsbegränsade med ett lönetillägg motsvarande statsbidraget. Nationella kompetetenshöjningsinsatser såsom Lärarlyftet, Förskolelyftet och Rektorslyftet
har genomförts. Dessa har bidragit till ökad behörighet.
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
Personalkontoret har utrett friskvårdsförmånerna i Växjö
kommun och ett förslag till gemensamma riktlinjer och
friskvårdsbidrag för alla anställda har behandlats positivt i
KSOP. En genomgripande analys av sjukfrånvaron i februari 2013 har nyligen genomförts och presenterats för
fack och KSOP. Analysen visar bland annat en ovanligt
hög andel sjukfrånvaro som orsakats av olika infektioner
under perioden. Kommunhälsans arbetsinsatser tar sin
utgångspunkt i arbetslinjen och hållbar produktivitet. De
har tillsammans med nämnden för arbete och välfärd genomfört en utbildning riktat till chefer med temat ”Hur
hanterar vi sjukfrånvaro – förebygga och rehabilitera”.
Fritidsnämnden har arbetat med kommunens modell för
arbetslivsinriktad rehabilitering och sjukfrånvaron har till
detta delårsbokslut minskat med cirka 49 procent, beräknat på totalt antal sjukdagar. Förändringen består av drastiskt minskad längre sjukfrånvaro (över 60 dagar).
Mål- och resultatuppföljning
Antalet tillsvidareanställda i Växjö kommun uppgår till
5 849, vilket innebär en ökning med 2 personer jämfört
med bokslut 2012. Antalet anställda är fördelat på
4 657 kvinnor (11) och 1 192 män (-9). Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider blir 5 629 anställda
(10), fördelat på 4 460 kvinnor (16) och 1 169 män (-6).
Gymnasienämnden minskade med 19 personer. Vid
årsskiftet flyttades förvaltningschefernas organisatoriska
hemvist till kommunstyrelsen vilket medfört att antalet
anställda vid kommunstyrelsen ökat. När det gäller
chefsgrupperna är det idag fler kvinnor än män på chefsnivå. 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 2007-2012. 87 anställda har deltagit i introduktion för nyanställda.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska (sjukdagar/snittanställd)
Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska
öka
Andelen medarbetare i Växjö kommun som är
nöjda med sin utveckling i arbetet ska öka

Tillsvidare
Anställd

2009

2010

2011

2012

18,1

15,5

15,2

16,7

3,85

3,83

3.80

3.70

1308

Jmf
2012

1308

Jmf
2012

Omsorgen
Skola barnomsorg
Gymnasie
Tekniska
Kommunstyrelse
Kultur och fritid
Arbete & välfärd
Byggnad
Miljö-hälsoskydd
Totalt kommunen

2 320
2 140
445
239
206
97
341
40
21
5 849

5
-4
-19
6
6
-2
9
-1
0
2

2 266
2 013
422
239
201
92
333
39
21
5 629

8
-3
-18
6
8
-1
9
-1
0
10

Uppföljning av sjukfrånvaron
Totalt sett har antalet sjukdagar/snittanställd ökat med
0,8 dagar från 16,7 till 17,5 under den senaste 12månadersperioden, jämfört med bokslut 2012. För kvinnor har antalet sjukdagar ökat med 1,0 till 18,8 dagar.
Männens sjukdagar är oförändrade jämfört med 2012,
12,6 dagar. Totalt antalet dagar har ökat med 4 632 dagar. Den långa sjukfrånvaron, d.v.s. över 60 dagar, har
ökat med 4 468 dagar medan den korta sjukfrånvaron 114 dagar har minskat med -84 dagar. Kvinnorna har en
frisknärvaro på 35,2 procent och männen 48,6 procent.
Kvinnornas andel har försämrats med 0,8 procentenheter
jämfört med 2012 medan männens har försämrats med
3,1 procentenhet. Frisknärvaron totalt har minskat med
1,3 procent till 38,0 procent.

2010
17,2
15,4
12,5
14
11,6
8,8
14,1
16,7
5,8
15,5

2011
17,7
13,9
10,9
18,2
12,1
7,4
15,3
12,3
4,1
15,2

2012
19,8
15,4
14,2
14,5
12,5
8,2
16,3
7,5
6,4
16,7

17,5

Nedanstående tabell visar rullande tolvmånaders intervall för sjukfrånvaron totalt i kommunen.

Omräknad
heltid

Nämnd, styrelse

Sjukdagar
/snittanställd
Omsorgen
Skola barnoms
Gymnasie
Tekniska
Kommunstyr.
Kultur och fritid
Arbete & välfärd
Byggnad
Miljö-hälsoskydd
Totalt

201308

1303
20,2
16
14,2
13,9
13,5
7,2
14,3
8,7
5,5
17,0

1308
20,7
16,6
14,3
13,9
13,2
6,4
15,4
11,6
3,5
17,5

Antal frånvarodagar

Dagar Dagar Bok
201308
2012

-14 dagar

26 149

26 232

-84

-59 dagar

13 040

12 793

247

63 537

59 069

4 468

102 726

98 095

4 632

60- dagar
Totalt

Differens
antal dgr

Analys och slutsats
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 för att få fram
arbetssätt som fungerar i hela Växjö kommun. Sjukfrånvaron ökar generellt i Sverige under 2012-2013 – främst
gällande korttidsfrånvaro. I Växjö verkar dock den
ökande korttidsfrånvaron ha stoppats upp.
Vår ökade fokusering på korttidssjukfrånvaron tillsammans med Kommunhälsan kan ha påverkat utvecklingen.
Insatser bör fortsätta att göras för att bevara det goda
resultatet gällande ledarskap där en hjälp är tydlighet
kring mål, mötesplatser och samverkansformer. En fortsatt utvecklad delaktighet hos all personal och utvecklade samverkansformer ska stimulera till ökat ansvarstagande och trivsel. Utbildningsinsatser anpassade efter
behov i organisationen och individen bör fortsätta.
I gruppen unga är tendensen att arbetet är ett led i den
personliga utvecklingen, vilket ställer nya krav på organisation och ledarskap. Förmågan att ta tillvara etnisk
och kulturell kompetens får allt större betydelse. Upplevelsen av stress ökar i samhället tillsammans med valmöjligheter och individualitet, samtidigt prioriteras att
må bra och ha en god hälsa. 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.
Områden som bör fortsätta att prioriteras är hälsa och det
goda ledarskapet, dessa två faktorer är kopplade till att
vara en attraktiv arbetsgivare. 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.

sörjningsstöd har bidragit till att fyra nya företag har kunnat startas. I ESF-projektet Framtid Kronoberg förväntas
400 personer ha ingått i projektet under året. Projektet
syftar till att minska ungdomsarbetslösheten, stärka ungas
kompetens, öka inträdet på arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna samt öka samverkan i länet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL
I delårsbokslutet efter åtta månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2013. En djupare måluppföljning kommer att göras i bokslutet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har fram till och med
augusti 2013 gjort 765 tillsyns- och kontrollbesök på
företag och verksamheter. Alla dessa företagsbesök påverkar också hur företagarna upplever kommunens företagsklimat. I senaste enkätundersökningen som Insikt har
gjort så har företagarnas nöjdhet med miljö- och hälsas
myndighetsutövningen minskat, därför kommer man nu
att arbeta hårt för att förbättra sig i sin service och information till företagen.

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

Inom omsorgsnämnden har insatser gjorts för att fem
omsorgstagare ska nå anställning med arbetsmarknadsstöd, varav en person hittills nått hela vägen. Resultatet är
lägre än målet och motsvarande mätning ifjol. Möjligheten att omvandla daglig verksamhet till anställningar med
arbetsmarknadsstöd varierar över tiden. Ett första utkast
till handlingsplan för att möjliggöra införande av LOV i
särskilt boende har presenterats för arbetsutskottet som
önskar komplettering i några avseenden. Inga nya ansökningar om att starta upp verksamhet inom hemtjänst har
inkommit under perioden.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Antalet företag ska öka (netto)
• Arbetslösheten ska minska
• Förvärvsintensiteten ska öka
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Nätverket Expansiva Växjö fortsätter att ha en stark position och frukostträffarna under året har varit fullsatta. Ett
antal nya utvecklingsgrupper har bildats där flest företag
anmält intresse av att jobba med ökad integration och hitta
nya vägar för att underlätta för ”nya svenskar” att komma
in på arbetsmarknaden.

Inom gymnasienämnden är UF-koordinatorer utsedda på
respektive skola och i samråd med UF kommer koordinatorerna att aktivt arbeta med skolledning, lärare och elever
i syfte att öka UF-företagandet på skolorna.
Växjö Yrkeshögskola är en stark yrkeshögskoleaktör inom
IT, energi och omvårdnad. Ett av Växjö yrkeshögskolas
viktigaste uppdrag framöver är att analysera kompetensoch rekryteringsbehov på arbetsmarknaden för att utveckla nya YH-utbildningar. Gymnasienämnden är på väg
att skapa ett Navigatorcentrum som är en satsning på
arbetslösa ungdomar. I Navigatorcentrum skall det finnas
en väg in där alla resurserna är samlade på ett ställe och
flera olika vägar ut.

Mötesplatser har skapats för företagen på Västra Mark och
Norremark där de kan få information, erfarenhetsutbyte
och kunskapsinhämtning. Tillgången på attraktiv verksamhetsmark ses över, många företagsbesök genomförs,
proaktiv medverkan är viktig vid expansioner och nyetableringar. Kommunen är en aktiv part i det utvecklingsoch visionsarbete som nu bedrivs i bl.a. Ingelstad,
Gemla, Nöbbele, Lammhult och Braås.
Växjö kommun förbereder ett arbete för att tydliggöra
Europas grönaste stad funktion inom näringslivet i samband med att Expansiva Växjös utvecklingsplan för Europas grönaste stad förnyas.

Representant från tekniska förvaltningen deltar på möten
med Växjö Citysamverkan för att hitta lösningar på olika
problem. Samarbetet utgör en del i målsättningen att utveckla och öka stadens samt kommunens attraktionskraft.
Förvaltningen finns även representerade i nätverket Expansiva Växjö inom området för logistik.

Skol och barnomsorgsnämnden stimulerar entreprenörskap genom att skolorna ges förutsättningar att delta i
olika projekt exempelvis Ung företagsamhet och Go Tech.
Inom gymnasienämnden är UF-koordinator utsedda på
respektive skola och i samråd med UF kommer koordinatorerna att aktivt arbeta med skolledning, lärare och elever
i syfte att öka UF-företagandet på skolorna.

Genom deltagande i branschrådet för byggutbildningar
pågår samarbete med universitet, högskolor och andra
institutioner. Via Branschrådet blir det möjligt att påverka
utvecklingen och utformningen av ingenjörsprogrammet.
Mål- och resultatuppföljning
Växjö klättrar nio placeringar och hamnar på en sextonde
plats i Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Jämfört
med Sveriges större regioncentra ligger Växjö i topp och
näst bästa, Linköping, hittar man först på plats 48.

I nämnden för arbete och välfärds arbetsmarknadspolitiska
insatser under året har 270 personer erhållit arbetsmarknadsanställning, 1 212 ungdomar hade ferieplats, möjligheten till att starta eget företag med hjälp av särskilt för-
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Nettoökning av företag (antal)
Andel arbetslösa 16-64 år (%)
Förvärvsintensitet 20-64 år (%)

2009
226
6,5
75,5%

2010
229
7,6
76,8%

2011
252
7,1
77,8%

2012
384
10

201308
310
10

Växjö har dessutom klättrat i tidskriften Fokus ranking av
var i landet det är bäst att bo och hamnar i år på en fjortonde plats. Växjö har högst ranking i kategorin ”Att arbeta” och Växjös goda företagsklimat är en av anledningarna till detta.

Växjö tar ansvar för och arbetar för ökad samverkan i
regionen ex: vis Business region, gemensam upphandling,
samverkan kring IT. Ett näringslivssamarbete kommer att
inledas med Alvesta och Växjö deltar aktivt i Glasrikesuppdraget.

Insiktsmätningen där 200 kommuner deltog tappar Växjö
när det gäller Nöjd-Kund-Index (NKI). Jämfört med 2011
har Växjö kommuns NKI-värde minskat från 69 till 65
och hamnar därmed under rikssnittet på 67. Insiktsmätningen har legat till grund för en omfattande utbildning i
”att möta företag på ett professionellt sätt” – ca 130 tjänstemän deltog i inspirationsdagen.

Måluppfyllelsen inom Arbete och Företags övergripande
mål för god ekonomisk hushållning är god. När det gäller
näringslivsklimatet så är bedömningen att måluppfyllelsen
är mycket god. När det gäller sysselsättningen så utvecklas förvärvsfrekvensen positivt. Arbetslösheten är fortfarande högre i Växjö kommun än i riket men tydliga tecken
finns på att den är på väg att förbättras. Växjös starka
företagsklimat gör Växjö till ett starkt och attraktivt regioncentrum.

Analys och slutsats
Många företag i Växjö andas en försiktig optimism och
ser betydligt ljusare på framtiden. Efter sommaren har
antalet förfrågningar på mark och lokaler ökat markant.
Främst gäller det IT- och tjänsteföretag, men även en hel
del kring logistik och tillverkning. Dessutom har ett antal
redan verksamma företag aviserat nyanställning av personal och rejäla investeringsvolymer.

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.

Ungdomsarbetslösheten har under första halvåret sjunkit
med två procent och sysselsättningen ökar, dock inte i den
takt som skulle behövas för att matcha Växjös starka befolkningstillväxt. Nyföretagandet är fortsatt högt. Många
företag fortsätter att lägga in lediga jobb på sajten jobbivaxjo.se och det är fortfarande svårt att rekrytera nyckelkompetenser. Antalet inskrivna på länets arbetsförmedlingar som har fått arbete under årets första åtta månader har ökat med 15 procent, jämfört med samma period
förra året. Samtidigt har antalet arbetslösa i länet ökat med
450 personer det senaste året. Arbetslösheten i Kronobergs län ligger på 9,4 procent och i Växjö kommun ligger
den på 10 procent. Motsvarande siffra i hela landet är 8,5
procent. Samtidigt som fler får arbete så fylls arbetskraften på med nya personer som kan och vill arbeta, i denna
svårlösta ekvation ligger en stor utmaning.

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

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

När det gäller företagsklimatet har Växjö kommun förbättrat sig med nio placeringar och hamnat på sextonde
plats. Jämfört med Sveriges större regioncentra ligger
Växjö i topp. Växjö har dessutom klättrat i tidskriften
Fokus ranking av var i landet det är bäst att bo och hamnar
på en fjortonde plats. Växjö har högst ranking i kategorin
”Att arbeta” och Växjös goda företagsklimat är en av
anledningarna till detta. Det är endast i Insiktsmätningen
som Växjö tappar i Nöjd-Kund-Index från 69 till 65. En
utbildningsinsats i att möta företag är redan gjord för 130
tjänstemän och den förvaltning som det mest berör kommer att arbeta hårt för att förbättra sig i sin myndighetsutövning.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
I en revision konstateras att förändringar har genomförts
för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med extra
fokus på analys, inom skol- och barnomsorgsförvaltningen. Ett led i att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet är att ledningen för skol- och barnomsorgsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa en effektiv
ledningsorganisation med målgemenskap för alla budgetmål. Skol- och barnomsorgs- och gymnasieförvaltningen
har påbörjat ett samarbete både när det gäller att arbeta på
ett likartat sätt med det systematiska kvalitetsarbetet, att
bidra till att underlätta elevers övergångar mellan verksamheter samt i projektet ”Barnens bästa i Braås”. Skol-
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och barnomsorgsnämnden har beslutat om ett medborgarvänligt regelverk för placeringar i förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och för vårdnadsbidrag. Begreppet närhetsområde
används aktivt från hösten 2013. Kommunala förskolechefer har besökts i syfte att följa upp, stödja och vägleda.
Flera utvecklingsområden såsom exempelvis ökad likvärdighet i verksamheten har identifierats. Avvecklingen av
Arabyskolan har nu slutförts. Vid två pilotskolor har
webbportalen Hypernet implementerats. Hypernet ska
fungera som en portal för kommunikation mellan lärare
och elev. Samtliga grundskolor har efter ett regeringsbeslut justerat och ökat antalet timmar i matematik för åk 13 med sammanlagt 120 timmar. Fem skolor ingår i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Skolverkets PIM utbildningen har erbjudits till all undervisande personal. 29
förstelärare har anställts inom grundskolan. En översyn av
modersmålsundervisningens organisation har genomförts.
Arbetet med att förbereda för en IB-inriktning vid en
grundskolenhet har fortsatt under perioden.

Omsorgsnämnden har beviljat korttidsvistelse för åtta
personer. Uppdragen har lösts inom gällande tidsgränser
genom bland annat omdisponeringar i verksamheten samt
att skapa nya platser på Sofieberg. På Furutåvägen finns
verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Samverkan sker med arbete och välfärd. Åtta barn
och ungdomar är beviljade denna insatsen. I början av
sommaren invigdes lekplatsen Sagolandet på södra Teleborg, nära den nya stadsdelen Vikaholm. En upprustning
av Strandbjörkets lekpark har genomförts. Dessa insatser
följer strategin om att rusta upp minst två lekplatser per år.
Skolskogar finns tillgängliga för lärare och elever. En
trafikpristävling med syfte att stimulera till bättre kommunikation mellan trafikanter har genomförts. Kansliet på
överförmyndarnämndens arbetar utifrån en specifik uttagsrutin. Vid varje uttag ska en bedömning göras av förälders och barnets ekonomi. Syftet är att förvissa sig om
att ett begärt uttagsbelopp är skäligt och om anledningen
till uttaget är till utbildning eller nytta i övrigt för barnet.

Inom gymnasieskolan och Komvux har flera olika insatser
gjorts. IT-pedagogiska utbildningsinsatsen PIM har avslutats på gymnasieskolorna. Den nya samarbetsplattformen
Doris har ersatt Kärnhuset. Rektorerna på Kungsmad,
Teknikum och Komvux avslutar i september sin kompetensutveckling i systematiskt förbättringsarbete i samarbete med Linnéuniversitetet. Under perioden har 12
förstelärare anställts på gymnasieskolorna och Komvux.
Projektet ”Teknikstöd i skolan” avslutades under sommaren. Varje skola har från och med höstterminen en skolledare som ansvarar för internationalisering. Vuxenutbildningen är ett viktigt redskap för att medborgarna ska bli
självförsörjande. Förvaltningen för arbete och välfärd
marknadsför och erbjuder utbildningsplatser men att delta
i utbildningen är frivilligt. Genom att hitta branscher och
företag som kan ta emot lärlingar ska fler kunna erbjudas
lärlingsutbildning. Arbete och välfärd har avtal med olika
utbildare och genom dessa erbjuds teoretisk och yrkesinriktad utbildning i olika former. Fritidsnämnden och kulturnämnden har under året planerat, påbörjar eller genomfört ett flertal aktiviteter. Exempel på detta är att stöd till
ungdomsverksamhet prioriteras i dagens bidragssystem,
förvaltningen är en aktiv part i kommunens sektorsövergripande samverkansgrupp samt utvecklar en idé om samverkan mellan föreningsliv och skolor. Andra exempel är
Konsthallens pedagogiska satsning, arbetet med den professionella scenkonsten för 4-19 åringar under skoltid,
skapande skola samt bokcirklar, lovaktiviteter och barnkulturarrangemang.

Mål och resultatuppföljning
Förskolebarn och deras vårdnadshavare deltog i en brukarundersökning i den kommunala förskolan. Resultatet
visar att 97 procent av vårdnadshavarna och 97 procent av
barnen trivs i och med förskolan. Respondenterna känner
sig trygga i och med förskolan och har stort förtroende för
verksamhetens pedagoger.
I december 2011 visade huvudmannens uppföljningar på
att andelen elever med behörighet till gymnasiet var låg, i
dåvarande åk 8 och 9. Utvärderingen av Resultat i fokus
visar att insatsen har gett en effekt på ökad behörighet till
gymnasiet. Uppföljningar som genomförts under insatstiden visar att skolorna på ett mera systematiskt sätt har
följt upp och analyserat skolans resultat. Genom att kontinuerligt analysera resultaten kan man tidigare identifiera
och sätta in rätt stödåtgärder och därigenom nå ökad
måluppfyllelse. Efter att det genomsnittliga meritvärdet i
åk 9 under några år har minskat, konstateras nu ett trendbrott. Över en fyraårsperiod (2010-13) så har den genomsnittliga betygspoängen på gymnasiet varit närmast konstant, medan de preliminära beräkningarna påvisar en viss
ökning av högskolebehörigheten 2013.
Inflödet av sökande till kommunal vuxenutbildning har
minskat något under året. Målet om 2 800 elever i kommunal vuxenutbildning kommer dock att uppfyllas. Antal
elever till SFI-undervisning har minskat under året. Nyanlända är kvar på flyktingförläggningarna och Arbetsförmedlingen köper in SFI-platser. Få elever klarar av studierna på två år. Elevunderlaget för de som går SFI har
förändrats. Det är stor spridning av språk i grupperna.

Under året genomförs hälsoskyddsinspektioner av skolor
och förskolor. Tolv förskolor och 22 skolor har hittills
inspekterats. På förskolor och skolor har man fokuserat på
städningen. Skälet är att städningen ligger på entreprenad
sedan ett år tillbaka och ett flertal verksamheter har upplevt en försämring av städningen. Några skolor har också
fått uppföljande besök med anledning av bristande städning.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet i procent
Kostnad per betygspoäng i åk. 9, grundskolan
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år
SFI studieresultat, andel som fått
godkänt

2009
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2011

2012
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83,9%

88,8%

86,3%

86,7%

88,6%

207 kr

286 kr

304 kr

317 kr

77%

82%

80%

82%

Analys och slutsats
Utifrån tidigare uppföljningar under 2012 har huvudmannen sett att elevernas måluppfyllelse sjunker från åk 3
jämfört med de resultat som rapporteras i åk 6. Analysen
av uppföljningar är att övergången mellan stadierna bör
utvecklas. Nämnden har under perioden fattat beslut om
att använda insatsen ”Resultaten i fokus” i kommunens åk
7 – 9 som ett gott exempel och därför satsar 2 mkr från
hösten 2013 i årskurs 4, för att utveckla förmågan att
kommunicera hos varje elev. Denna förmåga är enligt
forskningen avgörande för hur kunskapsutvecklingen kan
ske optimalt för varje individ och ämne i skolan.
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 6 ökade från betygssättningen vid HT 2012. Spridningen mellan skolorna med
det lägsta och det högsta meritvärdet ökade till att vara
68,5 poäng. Skolornas bedömning och betygssättning är
inte likvärdig. Andelen elever med minst betyget E i alla
ämnen har minskat från HT 2012. Vid en närmre analys
ser det ut att vara i en mängd olika ämnen som enstaka
elever inte har uppnått kravnivån för lägsta godtagbara
kunskaper. Vid en jämförelse från året innan av samma
elever så är det flertalet av dessa elever som vid slutet av
åk 6 uppnår kunskapskraven. Målet för god ekonomisk
hushållning är uppfyllt men det specifika nämndsmålet för
2013 med 95 procent behöriga elever till gymnasiet har
inte uppnåtts. Nyckeltalen ”andel elever med betyg i alla
ämnen åk 9” (mål år 2015 100 procent), samt ”genomsnittligt meritvärde åk 9” (mål år 2015 placering 5) har
förbättrats. Nationell statistik visar att det genomsnittliga
meritvärdet i riket påverkas marginellt av det nya betygssystemet och behörigheten till gymnasiet är oförändrad
sedan förra året. Skolverkets analys säger att det är en
indikation på att lärarna har lyckats hantera övergångarna
till det nya betygssystemet på ett bra sätt. I huvudmannens
analys av Resultat i fokus visar det sig att effekten av
insatserna har gett ett högre genomsnittligt meritvärde och
ökad behörighet till gymnasiet.
I gymnasienämndens budget är matematik ett prioriterat
område. Medel har använts till förstärkt personalresurs i
ämnet, speciallärare och en kommundoktorand i matematikdidaktik. Av eleverna som under 2012-13 läste sin
första kurs i matematik (Matematik 1a, 1b, 1c) erhöll 92
procent minst betyget för lägsta godtagbara kunskaper
(minst betyget E). I jämförelse med 2012 är detta en tydlig

förbättring, då motsvarande siffra var 80 procent. Jämfört
med de första kurserna i ämnena svenska och engelska, så
är dock andelen elever med ett betyg för minst godtagbara
kunskaper alltjämt lägst i matematik. En majoritet av Fbetygen sattes i kursen Matematik 1a för yrkesprogram. I
jämförelsen mellan ämnena svenska, engelska och matematik uppnås bäst betygsresultat i engelska. Växjö kommunala gymnasieskolor har blivit mer attraktiva för ungdomarna i Kronobergs län. Antalet antagna elever ht 2013
är 66 fler än ht 2012, trots att antalet 16-åringar minskat.
Utgår man från antalet elever som gjort ett gymnasieval så
är andelen antagna till de kommunala gymnasieskolorna i
Växjö 48 procent (44 procent år 2012). Andelen elever
från Växjö kommun som antogs till en kommunal gymnasieskola är hösten 2013 70 procent. Motsvarande siffra för
hösten föregående år var 66 procent.
Inom förskolan och grundskolan fortsätter arbetet med att
utveckla det systematiska kvalitets- och analysarbetet.
Ledningsorganisationen ska ha målgemenskap för alla
budgetmålen. Hela verksamheten ska ha ett systematiskt
kvalitetsarbete som bygger på uppföljningar av genomförda planerade insatser, analyser av resultat och en plan
för åtgärder för utveckling. Det övergripande målet för
Växjö kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning
är att år 2015 ska Växjö vara bland de tre främsta i
kommungruppen större städer. Gymnasienämnden har
formulerat fem strategiska resultatmål som omfattar betyg, genomströmning, högskolebehörighet, attraktivitet
och trivsel, dessa ska tillsammans bidra till den att övergripande målsättningen nås. Genom beviljade statsbidrag
kan kommunen satsa på lärlingsutbildning för vuxna samt
fler yrkesvuxplatser under återstoden av året. Upphandling av kommande yrkesutbildningar är genomförd. För
att få fler sökande till yrkesutbildningar på gymnasial nivå
krävs en utökad samverkan inom kommunen och med
näringslivet.
Antal elever till SFI-undervisning har minskat under året
och få elever klarar av studierna på kortare tid än två år.
Nämnden för arbete och välfärd kommer under hösten att
fortsatta samverkan med Arbetsförmedlingen för att utveckla samsyn beträffande avbrott och uppehåll samt
deltagande i samhällsorientering. För att främja regional
samverkan kring mottagandet av nyanlända flyktingar har
förvaltningen sökt regionala medel. Kommunfullmäktige
har beslutat att all vuxenutbildning organisatorisk ska
tillhöra arbete och välfärd från den 1 januari 2014. Inrikt-

ningsbeslut om detaljfrågorna på verksamhetsnivå fattas
under hösten. Ett lär- och kunskapscenter ska utvecklas i
kommunen. Under hösten 2013 ska komvux arbeta med
att utveckla ökad måluppfyllelse/genomströmning, ökad
användning av IT-pedagogik, fortsatt arbete med Växjö
yrkeshögskola samt reformerna VUX 2012 och SÄRVUX
2013. De nationella kraven på vuxenutbildningen innebär
ökade krav på individuella studieplaner, samsyn, uppföljning och stödinsatser, prioritering av grundläggande vuxenutbildning och lärlingsutbildning, stort behov av samverkan runt gruppen 20 år samt utveckling av jämförbara
verksamhetsmått. Flertalet deltagare på SFI saknar helt
eller delvis skolbakgrund vilket bidrar till stora krav på
grundläggande vuxenutbildning och svenska som andraspråk.

Exploateringsavtalet med PEAB är i hamn vilket innebär
att den sista delen av detaljplanen för södra sidan av stationsområdet kan antas av fullmäktige i oktober. Byggnationen på Vikaholm har fått en bra start och markanvisningsavtal har slutits med Skanska, Myresjöhus GBJ och
Kärnhem. Lekplatsen Sagoparken invigdes i juni med
flera hundra besökare i alla åldrar. Förskolan i Vikaholm
är projekterad för att uppfylla miljöbyggnad silvernivå.
Östra lugnet går in i sin slutfas, all kommunal mark är
såld, och nu återstår försäljning och genomförande från
byggherrarnas sida. Certifieringsarbete för förskolan Kometen pågår. Första etappen i Hagaviksprojektet, området
Dalbostrand, har färdigställts under våren. Sanering av
fastigheten Skärvet 6 på söder i Växjö har pågått under
hela året och förväntas vara klart i september. Fastigheten
är under planläggning och är tänkt för bostäder, kontor
och service.

Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, känna sig
trygga och kunna utvecklas samtidigt som Växjö ska
stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum.
Nämndernas delårsrapporter inom målområdet ”Barn och
utbildning” visar att verksamheten fokuserar på de budgetprioriteringar som har gjorts för 2013. Prioriteringarna
är av olika omfattning och kommunen har under perioden
nått olika långt med dessa. För en ökad måluppfyllelse bör
ett fortsatt och intensifierat arbete med att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på analysarbete
och insatser, prioriteras i alla verksamhetsformer.

Till följd av allmänt renoveringsbehov samt stadens expansion har ett antal stora renoveringsprojekt i stadens
vatten- och avloppsnät genomförts. Ett exempel är Östra
samlingsledningen som syftar till att stärka upp systemet
genom att lägga en ny lednings från Högstorp och genom
Öster med anslutning mot Sundet. I samband med den nya
hösttidtabellen har en mängd nya busshållsplatser färdigställt för att säkra upp nya linjedragningar i staden.
Växjö kommun har i juni blivit stämda av Konkurrensverket. Konkurrensverket yrkar att Växjö kommun ska förbjudas att uppställa krav på anslutning till fjärrvärmenätet
vid försäljning av tomtmark för småhus. Tingsrättsförhandling förväntas under 2014.

Bygga och bo
Övergripande mål
Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande
kombinerat med en god estetisk utformning. Målsättningen är att Växjö kommun ska växa med minst 1 000 personer per år. Att Växjö är Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.

Växjö kommuns ambitioner inom trähusbyggnation har
preciserats i den nya träbyggnadsstrategin Växjö – den
Moderna Trästaden som antogs på kommunfullmäktige i
augusti. Vöfab har börjat ställa krav på att entreprenörerna
endast får använda material som är godkänt i BASTA,
vilket är branschens eget verktyg för giftfritt byggande.

Det skall finnas villatomter i staden och i de mindre
orterna som motsvarar den efterfrågan som finns.

Mål- och resultatuppföljning
Det finns tecken på att bostadsmarkanden sakta vänder
uppåt. Antalet bygglov och husutstakningar ökar. Preliminära siffror visar att 366 bostäder kommer att färdigställas
i år, tex inom kv. Svea, Sigfridsområdet och Toftahöjden.
Detta kan jämföras med prognosticerade 386 färdigställda
bostäder. Skillnaden förklaras av förseningen av projektet
Vallen. Den positiva trenden förväntas fortsätta under
2014 då strax över 400 bostäder beräknas bli färdigställda.
Efterfrågan på kommunala villatomter ökar. I augusti är
15 tomter sålda i Vikaholm- Alla som anmält intresse har
fått köpa en tomt. 14 intresseanmälningar har inkommit
för de 9 tomterna i Dalbostrand. I augusti står 330 personer i den kommunala tomtkön vilket kan jämföras med
340 personer vid årsskiftet 2012-2013. Det har gått bra att
hyra ut lägenheter i de projekt som Växjöhem, Hyresbostäder och Vidingehem har/haft under året. Bolagen har
sammanlagt en god projektberedskap med möjlighet till ca
1 400 lägenheter på egen mark de kommande åren. Hyresbostäder har under året förvärvat 30 000 m2 från lands

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Antalet färdigställda bostäder ska öka
• Växjö kommun ska växa, antalet invånare ska öka
• Andelen medborgare som upplever att kommunen är
en attraktiv plats att leva och bo på ska öka
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Kommunfullmäktige, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har hittills i år antagit översiktsplan för del Åryd
och Gemla, planprogram för bland annat Torparängen,
Norrtull och Lineborgsplan samt ett antal detaljplaner för
främst bostadsändamål. Ytterligare planprogram och detaljplaner för bostäder och verksamheter kommer att antas
under året. Stadsbyggnadskontoret hanterar ett 30-tal
detaljplaner för främst bostadsbebyggelse såsom Dalbo
centrum, Folkets park och Hovshaga centrum.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Antalet färdigställda bostäder/1000 inv.
Befolkningsökning, antal
Nöjd-medborgar-index Plats att bo och leva
(index)
Bostäder

2009
3,6
949

tinget inom Sigfridsområdet varav 22 000 m2 redan är
planlagt för bostäder.
De senaste siffrorna från KIR (2013-09-18) har befolkningen ökat med 774 personer vilket kan jämföras med
2012 års siffra på 743. Befolkningsökningen följer den
årliga trenden där befolkningsökningen är något lägre
under vår- och sommarmånaderna men tar fart under hösten och vintern. Befolkningsökningen utgörs till huvudsak
av ett invandringsnetto. Denna siffra ligger betydligt
högre än vid samma tid 2012.
Situationen för grupper som har särskilt svårt att få bostad
har försämrats de senaste åren. 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.
Fler platser för boende med stöd och behandling på hemmaplan behövs för ungdomar och personer med missbruk.
Trångboddhet för nyanlända och ansvar för att ordna bostad vid anhörigåterförening är frågor där ansvarsfrågan
måste tydliggöras. Bostadsbolagen har svårt att erbjuda
lägenheter till alltfler större familjer med många barn i
anknytning till ensamkommande barn och ungdomar och
familjeåterföreningen. Lägenheternas storlek är generellt
för små för att möta det behov av utrymme som finns hos
familjer med upp mot 10 barn. Akuta lösningar blir allt
vanligare i avvaktande på att personen själv ska lösa sin
situation. Det finns en utbredd trångboddhet i vissa delar
av Växjö stad.
Förvaltningen för arbete och välfärd får allt fler ansökningar om bostad från personer som inte får teckna eget
kontrakt på grund av betalningsanmärkningar, skulder,
störningar och missbruk. Vid ansökan prioriteras barnperspektivet och psykisk ohälsa. Det blir allt svårare att möjliggöra förturer till bostäder på grund av minskad tillgång
på bostäder. Goda samverkansrutiner finns framtagna med
de kommunala bostadsbolagen för att hitta lösningar för
den enskilde.
Växjö kommun har klättrat från plats 35 till plats 14 i
tidningen Fokus kommunranking Här är det bäst att bo
2013. Under våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland studenterna i Växjö om bostadsbehov och
efterfrågan. Resultatet visar både ris och ros. Studenterna
är nöjda med sin egen boendesituation men upplever den
allmänna boendesituationen i Växjö som dålig.

2010
4,7
982
68
54

2011
2,4
705

2012
2,5
1090
65

201308
774

55
Analys och slutsats
Antalet färdigställda och påbörjade bostadsprojekt ökar
vilket är mycket positivt. Ett ökat antal bygglov pekar i
samma riktning. Under året har en mängd statliga utredningar kommit på remiss som alla syftar till att förenkla
produktionen av bostäder, allt via förenklingar i planprocess, till nya byggregler för smålägenheter till att förenkla
byggnation i bullerutsatta områden. De samlade konsekvenserna av dess utredningar är i dagsläget svåra att
överblicka.
Samtidigt som mycket visar på en ljusning på bostadsmarknaden är situationen för de mest utsatta grupperna
fortsatt bekymmersam. Bostadsproduktionen behöver öka
än mer för att möta det uppdämda behov som finns, både
bland invånarna som bland de som söker sig till kommunen för arbete eller studier. Kommunen behöver bli bättre
på att möjliggöra projekt samt ge allmän information till
äldre som önskar förändra sitt boende.
Det är svårt att möta de utsatta gruppernas behov med en
ökad nyproduktion då betalningsförmågan ofta inte kan
matcha hyreskostnaden. När hyresnivåerna är för höga får
det konsekvenser på flyttkedjorna som riskerar att stanna
av. En nyproducerad lägenhet innebär inte med självklarhet att en billig lägenhet frigörs för nya hyresgäster. Nya,
mer okonventionella lösningar krävs för att möta de mest
utsatta personernas bostadsbehov. Annars kommer det
övergripande målet om ett hållbart samhällsbyggande och
verksamhetsmålet om att andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på
inte att nås.

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

större risk att utsättas för rasism och diskriminering. Ett av
syftena med projektet är att öka medborgarnas deltagande
och inflytande. De medborgarna som deltog i forskningscirklarna har identifierat tre teman och utifrån dessa
gjort rekommendationer som kommunen bör arbeta vidare
med. Rekommendationer berör följande; diskriminering
på offentliga platser, diskriminering på arbetsmarknaden
samt kommunens åtaganden i arbetet mot rasism och
diskriminering.

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

Växjö kommun har tillsammans med Nätverket SIP arrangerat två direktmöten med ungdomar, tjänstemän och
förtroendevalda. Mötena var väldigt lyckade och under
hösten kommer ytterligare två direktmöten för ungdomar
att anordnas i Araby och Lammhult.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
För att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål
för demokrati och mångfald har det under året skett ett
flertal aktiviteter som bidrar till god måluppfyllelse och ett
flertal andra aktiviteter har påbörjats eller planerats.
Kommunfullmäktige beslutade under förra året att införa
ett mångfaldspris. Växjö kommuns mångfaldspris 2013
tilldelas Växjö ridklubb, Arabystallet, för särskilda insatser inom jämställdhet och integration. För särskilda insatser för barn och ungdom och demokrati tilldelas Kim
Linkruus, Barnens egna TV, Öppna Kanalen. För särskilda insatser inom tillgänglighet tilldelas Lise-Lott
Naess, Synskadades riksförbund SRF.

Växjö kommun medverkar i ett nätverk kring integration
tillsammans med Linnéuniversitetet, Regionförbundet
södra Småland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen mfl.
Nätverkets syfte är att hitta former för samverkan mellan
aktörerna för att främja forskning, utbildning och övrig
samverkan inom området integration. Bland annat har
man startat upp en webb med aktuell forskning kring
integration, tagit fram gemensamma kompetensutvecklingsinsatser exempelvis kring somalisk kultur och mottagande av ensamkommande flyktingbarn till nytta för
medverkande aktörer.

Växjö kommuns arbete med demokrati och mångfald
fortsätter med genomförandet av SKLs program för hållbar jämställdhetsintegrering och projektet Europeiska
städer mot rasism, utbildning av mångfaldsombud, genomförandet av olika utvecklingsprojekt samt övriga
verksamhetsförbättringar. Inom ramen för SKLs jämställdhetsprojekt har analysen av kommunens informationsmaterial genomförts ur ett jämställdhetsperspektiv.
Utvärderingen visar att texterna och bilderna på webben
och personaltidningen Ventilen är godkända ur ett jämställdhetsperspektiv. Ytterligare en kartläggning har genomförts för att kvalitetssäkra verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv nämligen anhörigas upplevelser av
jämställd handläggning vid ansökan och beslut om hemtjänst. Kartläggning visar att det inte råder skillnader mellan kvinnor och män vad gäller bedömning av tjänsterna
växelvård och avlösning inom Växjö kommun.

Skolorna ska stärka och utveckla sexualundervisningen
och ges i uppdrag att arbeta med HBTQ perspektivet.
Verksamheterna ska lyfta fram den stora mångfald som
finns och tydliggöra den positiva mångfalden.
Växjö kommun har genomfört en enkätundersökning för
lokal uppföljning av ungdomspolitik för fjärde gången i
rad. Enkäten är till för elever som går i årskurs 8 och
gymnasiets årskurs 2 i syfte att ta tillvara ungdomars intresse och behov. Under hösten påbörjas arbetet med att
tillsammans med berörda nämnder och styrelser identifiera åtgärder för de områden och skolor som utmärker sig i
undersökningen och där det är stora skillnader mellan
tjejer och killar. Resultatet presenteras utifrån målområdena trygghet och säkerhet, barn och utbildning, uppleva
och göra samt demokrati och mångfald. Vid en jämförelse
är det målområdet Barn och utbildning som faller bäst ut
även om man ser positiva tendenser när det exempelvis
handlar om fritidsutbud, fysiska aktiviteter inom alla målområden. Växjö kommun följer i stort tendenserna riket.

Arbetet med mångfaldscertifiering av kommunens verksamheter pågår och under året blev Miljö- och hälsoskyddsnämnden som första förvaltning mångfaldscertifierade. Mångfaldscertifieringen innebär att man har bedömts inom områdena; Policy och Planer, Rekrytering,
Sakkunskap, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och
organisationsutveckling. Mångfaldscertifieringen är en
kvalitetssäkring som innebär att arbetet granskats och
godkänts ur ett mångfaldsperspektiv, detta är ett kvitto på
det mångfaldsarbete som bedrivits under många år.
Kommunledningsförvaltningen har mångfaldscertifierats
och under hösten kommer arbetet med policy, planer,
arbetsmiljö och trivsel att genomföras för att slutföra certifieringen.

Tydlig och tillgänglig kommunikation
För att förbättra informationen till medborgarna kommer
handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde att
publiceras på webbplatsen. Kallelserna till kommunstyrelsens utskott och till kommunstyrelsen publiceras sedan i
sommar på kommunens webbplats. En modul för webbpublicering av kommunens diarier kommer att upphandlas
och beräknas vara i drift innan årsskiftet.

Växjö kommun har inom ramen för ECAR-projektet avslutat fem olika forskningscirklar med grupper som löper

24

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Nöjd-inflytande index
Bemötande telefon
Andel utrikes födda, bland Växjö
kommuns anställda
Tillgänglighet via telefon
Tillgänglighet via e-post

2009

2010

2011

2012

76%
10,4%

47%
87%
10,6%

100%
10,9%

47%
80%
11,5%

71%
94%

65%
81%

46%
75%

56%
84%

201308

igång. Arbetet med media ska ses som en viktig kanal för
att nå ut till medborgarna.
Kommunens webbplats uppdateras och förbättras kontinuerligt. En lättläst-certifiering av webbplatsen är på gång
och beräknas vara klart i höst. Rutiner för att vid all produktion av tryckmaterial tillfråga beställaren om materialet också ska göras på lättläst svenska har arbetats fram
och delgivits våra upphandlade reklambyråer. En utbildning i klarspråk har anordnats för webbredaktörer. Utbildningens syfte var att förbättra och tillgängliggöra informationen på kommunens webbplats.
En nygjord webbgranskning från Socialstyrelsen visar att
Växjö kommuns information inom funktionsnedsättningsområdet till stor del är bra. Information ges bl.a. i lättläst
och teckenspråk.

I maj månad påbörjades publicering av kommunstyrelsens
diarium på kommunens webbplats. Under hösten kommer
ytterligare nämnder att påbörja publicering av sina diarier.
Detta kommer att stärka medborgares möjlighet att ta del
av handlingar och beslut. Växjö kommun har märkt ett
ökat intresse från framförallt massmedia sedan publiceringen inleddes.
Under året har ett arbete påbörjats för att förbättra medborgardialogen vid kommunfullmäktiges sammanträden.
En förbättring som kommer att genomföras är möjligheten
att ställa frågor till allmänhetens frågestund via kommunens webbplats.
Arbetet med att förstärka medborgarnas insyn i beslutsprocessen fortsätter. I juni direktsändes ledamöternas och
ersättarnas frågestund från kommunfullmäktige på skärmen vid Storgatan. Planer finns att använda denna skärm
vid fler tillfällen under året. Fullmäktiges sammanträde
sänds sedan i våras på stadsbiblioteket. Förhoppningsvis
kommer det framöver också finnas möjlighet att följa
kommunfullmäktige på några andra bibliotek i kommunen. I anslutning till dessa sändningar kan olika aktiviteter
kring demokrati och medborgardialog arrangeras. Kommunfullmäktige vill dessutom pröva sändning från Araby
Park Arena.

Växjö kommuns kontaktcenter fokuserar på medborgaren
och bemötandet. En gemensam samtalsstruktur gör att det
inte spelar någon roll vem medborgarna hamnar hos utan
säkerställer samma höga service.
Kontaktcenter kommer inför årsskiftet att intensifiera
arbete med ”en väg in” både när det gäller telefonväxel
och kontaktcenter. Detta gör att arbetet med att tydliggöra
hur man kommer i kontakt med kommunen i alla sökmedier fortsätter, detta för att öka tillgängligheten. Kontaktcenter gör löpande per vecka egna undersökningar gällande tillgänglighet och servicegrad för telefoni, e-post
och receptioner. Detta för att ständigt kunna utveckla och
förbättra.

En upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem med funktionalitet för kontaktcenter och e-tjänster
håller på att upphandlas. Målet med upphandlingen är en
effektiv e-förvaltning internt såväl som externt. Upphandlingen har överklagats vilkets försenar genomförandefasen. Medborgarna ska ges bättre förutsättningar för att
följa sina ärenden och frågor, och ges en bättre insyn i det
kommunala beslutsfattandet.

Medborgarkontoret Araby är en satsning i samverkan med
bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
frivilliga organisationer. Syftet är att ge ökad service,
insyn, delaktighet och integration för kommunens invånare. Medborgarkontoret har i genomsnitt haft 750 besök
per månad. Besöksstatistiken visar att den information,
hjälp och stöd Medborgarkontoret erbjuder medborgarna
behövs och att efterfrågan ökar. De som kontaktar Medborgarkontoret är främst i behov av information om arbete, bostad, försörjning, bidrag och migration Samverkan
sker i stor utsträckning med verksamheterna vid Tallgården, Hjalmar Petris väg, Framtid Kronoberg, och Araby
Park Arena men även med övriga aktörer i och utanför
området. En utvärdering av Medborgarkontoret Araby
kommer att presenteras hösten 2013.

Växjö kommuns webbplats är i ständig utveckling vad
gäller tillgänglighet. Arbetet med att skriva om alla texter
på vaxjo.se till klarspråk pågår. Det går också att bygga
egna mobilsidor i publiceringsverktyget. Riktlinjer för
mobilappar har tagits fram för att få en enhetlighet.
Kommunikation är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.
För att ge en tydlig och enhetlig bild av Växjö kommun
har kommunikationsenheten börjat ta fram ett antal samordnande dokument för arbetet med kommunikation i
kommunen. En pressansvarig har pekats ut samtidigt som
ett mer strategiskt upplägg för mediearbetet har satts

Då det ställs allt större krav på ökad tillgänglighet till
information, är det viktigt att fortsätta utvecklingen av etjänster, av webbaserad information samt översättningar
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till andra språk. I detta arbete kommer kommunens arbete
med ett kommunövergripande stöd för e-förvaltning att
vara en viktig komponent. Dessa åtgärder bidrar till att
uppfylla målet att erbjuda service och tjänster som är lika
tillgängliga för alla medborgare. Vi ser en ökning av användandet av sociala medier som en kommunikationskanal för att stärka demokratin och medborgarnas möjlighet
till påverkan.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Växjö kommun arbetar aktivt för att nå uppsatta mål inom
miljö, energi och trafik. I denna delårsrapport lyfts ett
antal extra intressanta åtgärder för att nå målen.
Åtgärder för att nå verksamhetsmålen:
Gymnasienämnden har lagt energi på att öka andelen
närproducerade produkter. Nämnden är nu uppe på 7,5
procent.

Mål- och resultatuppföljning
Arbetet att nå de övergripande målen är en långsiktig
process som organisationen hela tiden strävar mot. Genom
ett strategiskt arbete närmar vi oss hela tiden målen, samtidigt som det alltid kommer finnas ytterligare att förbättra.

Förhållandevis många tillstånd för enskilt avlopp har
handlagts under första kvartalet, detta är främst gamla
tillståndsansökningar som nu avslutats. Det innebär att
målet för 2013 avseende andel avlopp med fullgod reningskapacitet redan uppnåtts.
Från och med den 1 maj 2013 är alla Veabs närvärmecentraler fossilbränslefria och mängden fossil olja som används vid Sandviksverket har minskat pga alternativ
körstrategi.

Mål och resultatuppföljning av indikatorer visar på en
positiv resultatutveckling.
Analys och slutsats
Under året har ett flertal planerade, påbörjade och/eller
genomförda aktiviteter genomförts för att uppfylla fullmäktiges övergripande mål med demokrati och mångfald.
Samtidigt kan konstateras att nämnder och styrelser behöver arbeta ytterligare med aktiviteter och åtgärder som
bidrar till att uppnå fullmäktiges mål och prioriteringar
avseende demokrati och mångfald. Det ställs allt större
krav på ökad tillgänglighet till information. Det ä r därmed viktigt att fortsätta utvecklandet av e-tjänster, av
webbaserad information samt översättningar till andra
språk. Dessa åtgärder bidrar till att de mål som syftar till
att erbjuda service och tjänster som är lika tillgängliga
oavsett, kön, etnicitet och funktionsnedsättning uppfylls.
Vi ser en ökning av användandet av sociala medier som en
kommunikationskanal för att stärka demokratin och medborgarnas möjlighet till påverkan. Medborgarkontoret
Araby och kontaktcenter är andra viktiga funktioner för att
underlätta dialogen med medborgarna.

I kommunens fastigheter pågår ett kontinuerligt arbete
med att minska och optimera energiförbrukningen. Bland
annat genomför Vöfab beteendeprojekt, där man visualiserar energiförbrukningen, och därigenom försöker få
brukare att bli medvetna om och minska sin energianvändning. I Växjöhems fastigheter har utbyte av tvätt- och
torkutrustning skett till mycket effektivare utrustning i
flera tvättstugor.
Växjö kommun har samarbetat med Energy Cities om att
skriva en projektansökan, Complete, inom ramen för EUprogrammet Intelligent Energy Europe. Projektet fokuserar på uppföljning av Borgmästaravtalet och besked väntas under hösten.
För att öka andelen som cyklar deltar Växjö i elcykelprojektet ELMOS, som erbjuder personer i Växjö att prova
elcyklar. Projektet har uppnått goda resultat och fram till
årsskiftet beräknas 1500 personer ha testat cyklarna. Via
ELMOS-projektet har också Växjös första cykelgarage
byggts vid Resecentrum. I garaget finns det plats för 62
cyklar, varav 18 platser är utrustade med el för laddning
av elcyklar. Det finns även förvaringsskåp för cykelhjälm
och regnkläder.
I samverkan med Trafikverket är nu gång- och cykelvägen
(1,4 km) mellan Härensås och Gemla färdigbyggd och
invigd. Från september har gymnasielever tillgång till en
cykelpool med fyrtio cyklar tillgängliga för skolverksamhet.

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

För att öka resorna med bussar har en storsatsning skett i
Växjö som möjliggjort biogasbussar från juni och tätare
bussturer från september i år. Under våren har också busskörfält och trafiksignaler på Teleborgsvägen blivit klara
för att prioritera bussars framkomlighet.

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

I början på året fick Växjö kommun det glädjande beskedet att ansökan om att få genomföra EU-projektet Smart
Cities READY har gått vidare till förhandling i Bryssel.
Förhoppningen är att projektet kan sättas igång i början av
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•

2014. Om projektet blir verklighet blir READY Växjös
hittills största EU-projekt och fokuserar på att minska
energianvändningen i befintlig bebyggelse samt optimera
fjärrvärmenätet.

•

Åtgärder för att nå de övergripande målen:
• Miljödiplomering av förvaltningar, som ännu inte
är diplomerade, pågår på flera håll. Hittills i år
har KLF miljödiplomerats. Veab arbetar med att
certifiera organisationen enligt ISO-standard.
• Energy Cities årskonferens, FanZone under fotbolls-EM och MAT2013 miljöcertifierades enligt
Håll Sverige Rents standard. En utvärdering av
certifieringarna kommer göras under hösten.
• Växjö kommun valde att fokusera på klimat och
miljö hela dagen den 23 mars, dagen för Earth
Hour.
• LONA-projektet ”Friluftsliv nära sjön” syftar till
att skapa bättre tillgänglighet till Södra
Bergundasjön. Kommunen har utfört skötselåtgärder för att öka tillgängligheten, men även
byggt grillplatser, sittplatser, utsiktsplatser och
satt informationsskyltar i anslutning till sjön.
• Växjö kommun har skrivit en projektansökan,
Life4Lakes, till utlysningen LIFE+, med fokus på
att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjön och
Södra Bergundasjön.

Utfall
2012

•
•

•

Vattenvårdsprojektet ”Vattenvårdande åtgärder i
Mörrumsån” (finansierat av Leader Linné) pågår
planenligt.
Alla villor och fritidshus har erbjudits matavfallsinsamling och 77 procent är nu anslutna till systemet. Lägenheter tillhörande de kommunala
bostadsbolagen kommer att vara anslutna under
år 2013.
Ett nytt grönstrukturprogram har färdigställts och
en träbyggnadsstrategi har antagits.
Ett samarbete är startat mellan tekniska förvaltningen, skol- och barnomsorgsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen för att ta fram ett
pedagogiskt upplägg för fjärdeklassare i Växjö
med fokus på Växjös vatten.
Växjö kommun har varit värd för Energy Cities
årskonferens 24-26 april i Växjö. 300 personer,
från 34 nationer och 108 olika kommuner, deltog
på plats och lika många deltog genom websändning. Deltagarna har varit mycket nöjda med arrangemanget.

Mål och resultatuppföljning
Målet för 2013 avseende andel avlopp med fullgod reningskapacitet har redan uppnåtts för 2013.

Utfall
201308

Mål 2013

Mål 2015

Andel närproducerade och/eller ekolo37 %
40,2%
40%
50 %
giska livsmedelsinköp i kommunkoncernen ska öka (%)
Andel enskilda avlopp med fullgod re45 %
48
48%
55 %
ningskapacitet ska öka (%)
Fossila koldioxidutsläpp per invånare
-41 %
-45%
-55 %
ska minska (% jämfört med 1993)
(2011)
Elförbrukning per invånare ska minska
-17
-20%
-20 %
(% jämfört med 1993)
Antal cykelpassager per mätpunkt ska
-4 %
+7%
+20 %
öka (% jämfört med 2004)
Antal enkelresor buss i stadstrafiken per -5 %
-5%
+20 %
stadsinvånare ska öka (% jämfört med
2002)
Antal enkelresor med buss i landsbygds- -17 %
-12%
+12 %
trafiken per länsinvånare ska öka (%
jämfört med 2002)
Total mängd tillförd energi per invånare -3 %
-8%
-15 %
ska minska (% jämfört med 2008)
(2011)
Fossila koldioxidutsläpp från kommun+4 %
+2 %
-30 %
koncernens transporter och service ska
minska (% jämfört med 1999)
Energianvändning per kvadratmeter i
-20 %
-21 %
-25 %
Växjö Kommunföretag ABs fastigheter
ska minska (% jämfört med 2003/2004)
Andelen hushållsavfall som material52%
57 %
återvinns ska öka (%)
*Siffran är exklusive kaffeautomater och skolor på entreprenad. Detta kommer ingå i årsbokslutet.
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Analys och slutsats
Den positiva utvecklingen av andel ekologiska och närproducerade livsmedel som köps har bromsats in. En
samordning av inköpen skulle troligvis underlätta en ökad
andel av miljövänliga livsmedel. Kravcertifieringen av
kommunens kök har inte kunnat behållas på grund av
bristande kostorganisation.
Växjö kommun har i dagsläget inte tillräckligt rena sjöar,
speciellt inte de stadsnära sjöarna söder om Växjö stad.
För Södra och Norra Bergundasjön ligger måluppfyllelsen
mycket långt fram i tiden och kommer kräva mycket omfattande insatser och resurser. Ett åtgärdsprogram för
sjöarna är framtaget och genomförandet är avgörande för
sjöarnas status i framtiden.
Målet om att sluta använda fossila bränslen och att vår
energiförbrukning inte ska leda till någon klimatpåverkan
är långt ifrån uppnått. Trafikfrågan är den viktigaste och
svåraste miljöfrågan för Växjö kommun och kommer att
kräva omfattande åtgärder. Framtagande av en transportstrategi för Växjö pågår och det är av stor vikt att dokumentet kommer leda till större andel hållbara transporter i
kommunen.
Enligt Växjö kommuns statistik härstammar 75-80 procent
av de fossila koldioxidutsläppen lokalt från transporter
och arbetsmaskiner. Ytterligare prioritering av såväl fysiska insatser som mobilitetsinsatser är ett måste om klimatpåverkan från trafiken ska minska i Växjö. De hållbara
transportslagen måste göras mer effektiva, attraktiva och
ekonomiska jämfört med personbilstrafiken.
Kemikalier är en miljöfråga som får allt större uppmärksamhet i Sverige och världen. Växjö kommun behöver
öka kompetensen inom området och sätta upp verkningsfulla och mätbara miljömål för att minska kemikaliers
påverkan på Växjös nuvarande och framtida medborgare.
Växjö kommuns miljöarbete är i mycket hög grad knutet
till Växjö stad, för att nå målen i miljöprogrammet och för
att upprätthålla trovärdigheten i miljöarbetet bör miljöarbetet på landsbygden och i kringorterna intensifieras.

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
• Kommunens hemtjänst och särskilda boenden ska
vara effektiva (kr per brukare och år)
• Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka
• Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska
• Antal etablerade på arbetsmarknaden med 4 års
vistelsetid i Sverige ska öka
Växjö kommuns insatser inom målområdet
Åtgärder för ekonomisk och social trygghet
Frivilliga hembesök erbjuds för nytillkomna vuxenhushåll
som söker ekonomiskt bistånd. En omprioritering av målgrupper har gjorts vilket innebär att de individer som
bedöms ha kortast väg från ekonomiskt bistånd till självförsörjning prioriteras. Under 2013 har projektet nollklassade i samverkan med Försäkringskassan startat. Projektet
fokuserar på personer med ekonomiskt bistånd som har
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och funktionsnedsättning och kartlägger vilka som egentligen borde
ha ersättning från annan instans.
Olika åtgärder har under hösten vidtagits för att sänka
väntetiden till budget- och skuldrådgivning, men väntetiden är fortfarande fem månader. Merparten har egna inkomster men med skuldtyngd ekonomi. Som en förebyggande åtgärd har utbildningen ”Ekonomismart” pågått
under våren och den vänder sig till unga vuxna 18-24 år
som befinner sig i arbetslöshet och har ekonomiskt bistånd.
Under året har 270 personer haft arbetsmarknadsanställningar. En växande andel arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Här krävs motiverande arbete då många
varit arbetslösa i flera år. Flera har behov av omfattande
insatser som behöver samordnas runt den enskilde. Utvecklingen av Intern service och Parketten är exempel på
detta. Behovet av en bredare samverkan med näringslivet
är också nödvändig. ESF-projektet Framtid Kronoberg
syftar till att minska ungdomsarbetslösheten, stärka ungas
kompetens, öka inträdet på arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna samt öka samverkan i länet.
Ett Barnteam har startat med syfte att arbeta med öppenvårdsinsatser på hemmaplan för de yngre mest utsatta och
”institutionsnära” barnen och deras föräldrar. Projektet
Barnens bästa i Braås har inletts tillsammans mellan arbete och välfärd samt skol- och barnomsorgsförvaltningen
för att tidigt upptäcka barn som riskerar att utveckla
normbrytande beteenden och erbjuda stödinsatser.
Förslag om samlad fältverksamhet inom kommunen i
syfte att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon har presenterats under våren. Beslut har även fattats om att inrätta en
social insatsgrupp på Araby i samverkan mellan polisen,
skola - och barnomsorgsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen.

Socialstyrelsens nya föreskrifter om förstärkt skydd för
placerade barn och unga innebär fler besök i familjehemmet per år, en handläggare för varje placerat barn, ökade
utredningskrav på familjehemsutredningar samt tydligare
utbildningskrav för familjehemmen. Inom förvaltningen
för arbete och välfärd pågår ett utvecklingsarbete för att
kunna följa de nya förutsättningarna.

Åtgärder för mångfaldsarbete
Mångfaldsarbetet i omsorgsförvaltningen har under våren
slagits samman med arbetet inom etiska rådet. Sammanslagningen ger en större bas för att stötta enheterna. Arbete har också påbörjats för att gruppen ska arbeta med
frågor som rör våld i nära relationer/våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning.

Beslut om fler platser för boende med stöd och behandling
på hemmaplan har fattats för Kampen HVB och för Ungdomsbasen.

Anhöriginvandringen från Somalia behöver stora insatser
för att klara inkludering i samhällslivet. Preliminärt beräknas 400 barn och 100 vuxna anlända till Växjö för att
återförenas med sina anhöriga. Mottagandet på Landningsbana Växjö kräver god samordning och planering
kring boende, försörjning och insatser för barn och vuxna
för att bli rustade för skolgång, familjevardag och arbetsliv. Efter mottagandet erbjuds eleven en plats i internationell klass vid en grundskola. Det stora antalet elever
som kommit har gjort att platserna inte har räckt till vilket
har medfört att tillfälliga grupper startats i Landningsbanans regi.

Åtgärder stöd- och omsorgsverksamhet
Landstinget och kommunen är skyldiga att upprätta en
samordnad individuell plan, SIP, när den enskilde har
behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och
sjukvården. Förutsättningen är att det finns behov och att
den enskilde samtycker till detta. Under perioden har det
tillsammans med landstinget och andra förvaltningar i
Växjö kommun upprättats 19 samordnade individuella
planer (SIP) på sammanlagt fyra enheter. Kring ytterligare
35 omsorgstagare finns behov av att genomföra SIP framöver.

Genom ökad kunskap i det svenska språket och om samhällslivet underlättas personers integration i det svenska
samhället. Alla nyanlända ska erbjudas 60 timmars samhällsorientering. Genom ESF-projektet VISA får personer
möjlighet till mer individuell hjälp och vägledning samt
praktikplats för att bryta utanförskapet, komma vidare i
sin språkutveckling och in i arbetslivet.

En femstegsutbildning i professionellt förhållningssätt
pågår för cirka 2000 medarbetare. Syftet är att förstärka
den gemensamma plattformen på alla enheter vad gäller
värderingar och målarbete för att med givna förutsättningar nå bästa möjliga kvalitet i omsorgen. Enheterna har
arbetat fram lokala planer för mål och värderingar som
ska gälla. Uppföljningen av utbildningstillfällena ger goda
betyg.

Arbetet med att bygga upp den så kallade öppna verksamheten vid Araby Park Arena fortsätter, både inom idrotten
och kulturen. Zumba, fotboll och innebandy är exempel på
genomförda aktiviteter. En särskild satsning på personer
med funktionsnedsättning har precis inletts med positivt
gensvar. Samarbetet med stadsbiblioteket fortsätter med
ett virtuellt bibliotek, fler-språkiga sagostunder, språkcafé
och att arenan har blivit ett utlämningsställe.

En ny modell av rehabilitering s k ”Vardagsrehab” har
testats där syftet är att höja baspersonalens kompetens i
vardagsrehabiliterande arbetssätt och att stärka teamets
samverkan för att omsorgstagarna ska kunna bibehålla
sina förmågor.

Den plan som antagits för norra delen av Araby och som
ger möjlighet att utveckla området, genom förtätning,
andra typer av bostäder än de som finns i dag samt lokaler
för handel och småskalig verksamhet håller nu på att förverkligas. Nya företag och föreningar ska kunna etablera
sig och verka på Dalbo-området genom att hyra ut lokaler.
Den senaste nyetableringen 2013 är föreningen/företaget
Positiv kraft som arbetar med sysselsättning till särskilt
utsatta ungdomar.

Växjöhem, Omsorgsnämnden, Wexnet och Landstinget
Kronoberg ingår i ett gemensamt projekt kallat BO-IT.
Intentionen är att i samverkan testa och införa tekniklösningar som underlättar kvarboende. En visningslägenhet
är uppbyggd för att visualisera teknikstöd för olika intressegrupper.
Kommande satsningar inom friluftslivet och grönstrukturplanen bidrar till att den åldrande befolkningen får bättre
tillgång till meningsfulla fysiska aktiviteter. Kultur i omsorgen främjar välbefinnande och tillfrisknande. Hittills
under året har det genomförts 19 konserter på äldreboenden.

Mål- och resultatuppföljning
Antal aktuella unika hushåll med ekonomiskt bistånd har
minskat. Biståndshushåll med barn har däremot ökat något
jämfört med samma period 2012 och hushåll med 4-6 barn
har ökat mest. Vanligaste hushållstypen är ”Ensamstående
man utan barn”. 40 procent av de ekonomiska biståndsärendena har avslutats till självförsörjning (arbete, studier,
nystartsjobb, A-kassa, med mera).

Överförmyndarnämnden arbetade under våren med ett
lean-projekt genom att bland annat se över kansliets rutiner för utredningar av ansökan och anmälan om behov av
god man. Man arbetade även med rutinen för rekrytering
av ställföreträdare. Målet är att arbetetska bli effektivare
och mer rättsäkert. Eftersom bristen på gode män är stor
blir handläggningstiden ibland lång.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning
Andel invånare som någon gång under
året mottagit ekonomiskt bistånd, andel
av befolkningen
Andelen brukartid i hemtjänsten
Kostnad per vårdtagare i hemtjänst
Kostnad per plats i särskilt boende
Personalkontinuitet, hur många vårdare
besöker en äldre med hemtjänst under
14 dagar
Andel etablerade på arbetsmarknaden
efter 3-4 års vistelsetid i Sverige 20-64 år
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2011
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Riket

5,16
62%

105 020 kr

110 314 kr

165 018 kr

407 462 kr

423 750 kr

494 418 kr
13

38,2%

2012

63%
177 224
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536 056
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13

155 792 kr
587 993 kr
13

13

38%

Det är vid senaste mätningen 63 procent av omsorgstagarna på särskilt boende som har en nattfasta om max 11
timmar. Ytterligare cirka 10 procent av omsorgstagarna
har blivit erbjudna mat som skulle ha brutit gränsen om 11
timmar. En regelbunden och näringsriktig kost ger förutsättningar för bättre hälsa och mående. I jämförelse med
föregående år är resultatet förbättrat. Fortfarande är det en
bit till målnivån om 80 procent. Förbättrade arbetssätt
kring kost och nutrition fortsätter under 2013.

Alltfler utrikesfödda har språksvagheter vilket gör att
vägen till självförsörjning blir längre. Alltfler med ekonomiskt bistånd ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin,
JOB. Nyanlända behöver fortsatt ekonomiskt bistånd i
avvaktan på etableringsplan från Arbetsförmedlingen med
etableringsersättning från Försäkringskassan.
Antalet externa placeringar uppgår efter augusti till 73
jämfört med 67 samma period föregående år. Antalet
placerade barn/ungdomar/föräldrar var 47 personer och
antalet placerade med missbruk var 26 personer. Av 49
nya placeringar med missbruk under årets första åtta månader var 18 enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM)
vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period
föregående år. Fler hemmaplanslösningar kan minska
behovet av externa institutionsplaceringar.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning har publicerats. Jämförelserna gäller, dels stödet
inom bostad med särskild service och daglig verksamhet,
dels stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Genomgående används så kallade processmått, som siktar
in sig på verksamhetens arbetssätt, snarare än resultat.
Överlag är Växjös värden likvärdiga med snittet för riket.
Ett utvecklingsområde för Växjö tycks vara samordning
med andra förvaltningar och aktörer. Positivt är att Växjö
tillhör den minoritet av kommuner där personer gått från
daglig verksamhet till lönearbete.

Området barn och ungdom har under januari till augusti
haft 1 687 unika personer aktuella vilka beviljats 1 186
olika insatser. De vanligaste insatserna är öppenvårdsinsatser på hemmaplan och kontaktfamiljer. Området missbruk har under januari till augusti haft 484 unika personer
aktuella vilka beviljats 852 olika insatser. Stöd och behandling av socialsekreterare har varit den vanligaste
insatsen följt av kontaktperson.

Kostnad per brukare (KPB) 2012 är klar. Kostnaden per
dygn i särskilt boende uppgår till 1 548 kr, att jämföra
med andra undersökta kommuners 1 691 kr. Kostnaden
per timme i hemtjänst är 301 kr, att jämföra med andra
undersökta kommuners 435 kr. Resultatet för 2013 kommer under våren 2014.

Av alla omsorgstagare har 80 procent en aktuell genomförandeplan upprättad med delaktighet, vilket motsvarar
målnivån. Genomförandeplanen främjar en vård och omsorg som är individuellt utformad och där den berörda
individens inflytande lyfts fram. Måluppfyllelsen är betydligt högre vid särskilt boende än ordinärt boende.
Skillnader i måluppfyllelse finns mellan enheter.

Antalet mottagna etableringsflyktingar har sedan årsskiftet
ökat med 186 till 372 personer. Under året har fler stora
barnfamiljer anlänt och anskaffning av bostad och samtal
kring boende är en ännu mer aktuell fråga vid etablering
och återförening.

I äldreomsorgen är det i genomsnitt 12,6 olika personal
som utför insatserna hos omsorgstagarna enligt senaste
mätningen. En god kontinuitet ger trygghet, stärkta relationer och kan förebygga ohälsa. Snittnivån är i linje med
andra kommuner som gjort motsvarande mätning. Bedömningen är att inom omsorg funktionsnedsättning ligger motsvarande siffror på en lägre nivå.

Analys och slutsats
I många mål för 2013 är data inte klara än, men kommer
till årsredovisningen. Bland övriga nyckeltal finns flera
exempel på god uppfyllelse, som delaktigheten i vård och
omsorg via genomförandeplanen samt sjunkande antal
hushåll med ekonomiskt bistånd.
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Vad gäller mål med låg måluppfyllelse som nattfasta görs
insatser på enhetsnivå för att höja resultatet till årets slut.
Vid vissa enheter har tvärprofessionella analys- och stödteam satts in för att förstå läget och stödja i arbetet med
förbättringar. Överlag sker en regelbunden översyn och
justering av olika områden för att uppnå en så kvalitativ
och effektiv verksamhet som möjligt.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete sker även inom krishantering. Här ligger risk- och sårbarhetsanalysen som
grund för förbättringsåtgärder inom kommunikation för
krisledningen. Genom inköp av 11 RAKEL-mobiler skapas bättre förutsättningar för samband mellan kommunens
förvaltningar och bolag. Övningar av krishanteringsförmågan har blivit mer frekventa vilket förväntas höja förmågan samt skapa ökat intresse för säkerhets- och
krishanteringsfrågorna i organisationen.

Utmaningar framåt är bland annat integrations-, ungdomsoch boendefrågorna. Långsiktiga strategier med helhetssyn utifrån stöd, utbildning, sysselsättning och arbete är
nödvändiga. Samverkan med andra parter måste utvecklas
i de fall ägandeskapet är delat, exempelvis kring personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns
en trend av exkludering och polarisering i boendet vilket
yttrar sig i att antalet helt bostadslösa ökar. Brist på bostäder i Växjö innebär att t.ex. unga, nyanlända, stora barnfamiljer samt personer med missbruk har svårt att få en
egen bostad. Många äldre saknar välanpassade bostäder.
De åtgärder som är föreslagna i Bostadsförsörjningsprogrammets handlingsplan ska förhoppningsvis komma att
underlätta. Ett fungerande boende är en viktig förutsättning för självständighet. Att bibehålla och fortsätta utveckla en god kvalitet i vård och omsorg till en växande
grupp behövande medborgare är en framtidsfråga utifrån
tillgängliga resurser. Nya syn- och arbetssätt måste till för
att klara den utmaningen.

Under 2013 har säkerhet vid publika evenemang varit ett
fokusområde. En sammansatt grupp med representanter
från ”Krissamverkan Kronoberg” har arbetat för att höja
kunskapsnivån för aktörerna. Ett delmål för arbetet var att
göra dam-EM till ett säkert och tryggt arrangemang, vilket
det också blev.
En klimatanpassningsplan antogs av fullmäktige före
sommaren och uppdragen som följer av denna är utskickade till förvaltningar och nämnder.
Från sommaren ingår representant från tekniska förvaltningen i Brottsförebyggande rådet.
Beslut har fattats om att inrätta sociala insatsgrupper.
Detta innebär ett omfattande stöd- och behandlingsarbete
där sociala myndigheten samarbetar med polis och skola.

.

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

Olycksinformation till riskgrupper är ett område som
prioriteras av kommunfullmäktige. Bamses brandskola
omstartade med nytt koncept under våren och har hittills
nått 900 förskolebarn. En namngiven brandman finns nu
knuten till varje 7-9 – skola. Detta relationsbyggande ska
förhoppningsvis bidra till att minska risken för anlagda
bränder.

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

Exempel på konkret säkerhetshöjande åtgärder under
delåret är införande av digitala trygghetslarm med större
driftssäkerhet än de analoga.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Ett systematiskt säkerhetsarbete är grunden för att successivt verka mot fullmäktiges mål. I nämndernas delårsbokslut ges flera exempel på sådant arbete. Inom skolorna
inarbetas säkerhets- och trygghetsfrågorna i arbetsmiljöarbete och likabehandlingsplaner och inom omsorgen i
ledningssystemet. I omsorgsförvaltningen används även
kvalitetsregistret Senior Alert där man strukturerat arbetar
för att minska risker för fall, trycksår och undernäring
bland omsorgstagarna. I verksamheterna förekommer
även internkontroller och det pågår införande av egenkontrollsystem. Det senare i avsikt att underlätta arbete med
underhåll och säkerhetsbesiktningar av anläggningar. Det
successiva utvecklingsarbetet ses även inom park- och
naturområdet där man skapar trygga och säkra miljöer
samt inom trafikområdet där olycksstatisktiken analyseras
i samarbete med andra aktörer.

Mål- och resultatuppföljning
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har i
dagarna lämnat slutrapport 2012. Här kan utläsas att resultatet för Växjö kommun följer riket som helhet och visar
på att trygghetskänslan bland ungdomar sjunker över tid
för fyra av sex indikatorer. Särskilt tydligt framgår detta
för indikatorer som frågar hur de upplever trygghet på
allmän plats (i egna bostadsområdet på kvällen, i centrum
och i kollektivtrafiken). Noterbart är att Braås sticker ut
med positiv utveckling för samtliga indikatorer.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

För flera indikatorer framkommer att killar känner sig mer
trygga än tjejer. Tydligast är detta för de indikatorer som
är relaterade till hur man upplever trygghet på allmän
plats.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Nöjd-medborgarindex trygghet
Responstid för räddningstjänst. Tid från 112-samtal till
första resurs är på plats. Mediantid i minuter.
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Uppgifter ur kommunens interna skaderapporteringssystem tyder dock på att antalet skador (skadegörelse, inbrott och stöld) sjunker. En nedåtgående trend kan även
förmodas kring flera brottstyper. Nätrelaterad brottslighet
tenderar dock att öka.
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Som en del i Växjös ständiga strävan mot att ytterligare
stärka varumärket ”Europas grönaste stad” har nämnderna
för kultur och fritid arbetat med att miljöcertifiera arrangemang där kommunen är medarrangör. Dam-EM
miljöcertifierades enligt Håll Sverige rents miljömärkning.
Dessutom har under året Grönstrukturplanen antagits
vilket fungerar som ett styrande dokument i ett växande
Växjö.

Analys och slutsats
Det är svårt att dra långtgångna slutsatser kring måluppfyllelsen, bland annat beroende på eftersläpning i flera av
målområdets indikatorer. Enligt LUPP-undersökningen
tycks vi följa en nationell negativ trend avseende otryggheten.

Arbetet med att utöka de kreativa uttrycken i det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning fortlöper.
Bland annat genom det fortsatta arbetet med Trummen
Land Art, där Gyrokompassen nu är klar och invigning
sker under hösten. Kulturnämnden medverkar också vid
Arenastadens utformning vad gäller utsmyckning, konstverken är nu under produktion. En förstudie kring möjligheterna till att starta ett virtuellt konstmuseum har påbörjats.

För att finna långsiktiga åtgärder på lokal nivå är det nu
viktigt att titta närmare på siffrorna från undersökningarna. Arbetet med detta kommer att intensifieras under våren 2014.

Biblioteksverksamhetens utvecklingsprojekt kring att
forma Framtidens bibliotek fortskrider i den riktning genomförd förstudie pekat ut. Programverksamhet på filialerna har startats för både barn och vuxna i syfte att stärka
bibliotekets roll som kulturarena i hela kommunen.
Bokcaféer har genomförts på tre av utlämningsställena
och det har genomförts träffar och miniseminarier kring
IT och ny teknik som en del i det nationella Digidelprojektet. Flerspråkiga sagostunder och språkcaféer har arrangerats på Araby Park Arena och bokcirklar erbjuds på
både svenska, engelska och arabiska. En översyn av filialernas resursfördelning och transportsystem pågår.

Uppleva och göra
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och
inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.
Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa
förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten
att utöva idrott på alla nivåer.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka
• Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och
fritidsutbudet ska öka
• Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18-80
år ska öka
• Andelen barn och ungdomar som är föreningsaktiva
ska öka

En utredning om förutsättningar för experimenthusverksamhet i Växjö pågår i samarbete mellan skol- och
barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen.
Korsningarna Norrgatan/Klostergatan och Norrgatan/Bäckgatan beräknas bli klara under december månad,
de kommer att få ett mer exklusivt utseende genom stora
”kristallkronor”. Under hösten fortsätter ombyggnaden av
Bäckgatan och planeringen för ombyggnaden av Klostergatan invid Linnégallerian. För att veta hur det är möjligt
att gå vidare med satsningen på Stortorgets utseende inväntas nu ett arkeologiskt utlåtande efter utgrävningarna.

Växjö kommuns insatser inom målområdet
Satsningen på Arenastaden har gett en positiv effekt på
utbudet av olika typer av evenemang. Ser vi till kommunen som helhet har medborgarna erbjudits ett varierande
och inspirerande utbud genom såväl regionala som lokala
upplevelser och aktiviteter med fokus på både bredd och
spets, exempelvis dam-EM, konserter, tävlingar, mässor
och festivaler.

Numera har torghandeln i Växjö utökas genom Hela världens torg på torsdagar och fredagar. Här kan företagare
och entreprenörer visa upp sina produkter och pröva sina
idéer på marknaden. Satsningen är ett samarrangemang av
Macken, Växjö kommun, Kulturparken Småland, Almi,
Coompanion och Nyföretagarcentrum.

High Performance Center har nu bolagiserats, vilket är
ytterligare ett steg i vidareutvecklingen av den nationella
och internationella satsningen på utveckling av lokal och
regional ungdoms- och talangidrott, nationell talang- och
elitidrott samt utveckling av idrottare på internationell
världselitnivå.

En översyn av fritidsgårdarnas verksamhet har påbörjats.
Första delen bestod av organisatoriska förändringar för att
öka likvärdigheten i fritidsledarnas uppdrag, detta har
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verkställts under perioden. Nästa del är en granskning av
de kommunala riktlinjerna av fritidsgårdarnas uppdrag.
Förstudien för ett litteraturhus har lett till skapandet av
konceptet Det fria ordet hus, vilket fokuserar på yttrandefrihet, det fria ordet och vårt litterära arv. Växjö kommun
är numera etablerad som fristad för förföljda författare.
Kulturstråket är i princip färdigställt, det är ett gångvänligt
stråk som lyfter fram litterära citat av Växjös författare.
Stråket knyter samman kulturella platser såsom biblioteket, konserthuset, teatern och regionteatern på Ringsberg.

Vad gäller målet att utbudet av evenemang och antal besökare ska öka är det svårt att tala om någon exakt
måluppfyllnad. Klart är ändå att tack vare framgångar för
föreningarna på Arenastaden har under året erbjudits en
mängd idrottsevenemang i de olika idrotterna. Utöver
dessa har landskamper i ishockey, handboll, fotboll och
friidrott anordnats och en rad övriga evenemang runt om i
kommunen. Teaterföreställningar och konserter har arrangerats av olika slag med både barn och vuxna som målgrupp. Nedan presenteras ett smakprov på variationen av
evenemang som erbjudits hittills under året, grupperade
utifrån typ/storlek:

För att öka möjligheten till fysisk aktivitet för alla har
olika satsningar genomförts under året. En ny spontanidrottsplats på Araby har byggts och satsningar har genomförts för att förbättra faciliteterna i anslutning till några
verksamhetsytor. Slutrapport med åtgärdsförslag kring
förstudien om behov av hallytor i Växjö kommun redovisades för fritidsnämnden i våras. Kartläggningen utredde
nuvarande hallsituation och behovet av nya aktivitetsytor
för inomhusbruk fram till år 2018. I samverkan med föreningsalliansen Hälsoarena Fylleryd pågår diskussioner
kring utveckling av friluftslivet i kommunen där Fylleryd
är tänkt som pilotområde.

Evenemang
Megaevenemang
Dam-EM, publik
Dam-EM, fanzone
Stora evenemang
Open Air Housefestival
Allsång i Linnéparken
SM i trolleri
World indoor throwing
Nordenkampen
Vårruset
Värendsspelen
Växjö Triathlon
Midsommarfirande på
Evedal

Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering ”Stökfritt”, har
genomförts. Stökfritt är ett strukturerat arbete för att förhindra alkoholservering till ungdomar under 18 år och till
märkbart berusade gäster på krogen. Utbildning har genomförts vid tre tillfällen och studentpubarna var huvudsaklig målgrupp.

Evenemang
Profilevents
Vårstad
Karl-Oskardagarna
Kulturnatten
Flygande smålänningen
Hundmässan
Lokala evenemang
Valborg
Kafé de Luxe, konsert 12/vecka
Musikhuset, konsert 12/vecka
Växjö teater, ca 40 föreställningar hittills
Palladium, arrangemang
dagligen
Visfestivalen
Den sjungande landshövdingen

Växjö kommun har som ett femårigt projekt tillsammans
med Landstinget Kronoberg anlagt två Hälsospår, ett i
Araby och ett vid Trummen. Hälsospåret är ett konditionstest för att själv testa och följa sin kondition och hälsa
med hjälp av ett gångtest.
Växjö kommun arbetar tillsammans med pensionärsorganisationerna och Landstinget Kronoberg i projektet Håll
dig på benen för att minska antalet fallolyckor och främja
fysisk aktivitet.
Nämnden för arbete och välfärd har utarbetat nya riktlinjer
för föreningssamverkan, föreningarna har bland annat fått
högre krav om ett aktivt integrationsarbete.
Mål- och resultatuppföljning
Andel personer som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per
dag ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Andelen barn och unga som är föreningsaktiva är något
högre i Växjö än i övriga riket. Det är något större andel
killar som är föreningsaktiva än tjejer. Killar upplever att
det i större utsträckning finns något att göra på fritiden än
tjejerna. Ungdomar med utländsk bakgrund upplever i
större utsträckning att det finns för lite att göra på fritiden
än de med svensk bakgrund.

Antal besökare (ca)
30 000
20 000
1 500
5 000/tillfälle
(uppgift saknas)
220 aktiva, 300 publik
300 deltagare, 700 publik
3 812 deltagare
(uppgift saknas)
136 deltagare, 500 publik
3 000

Antal besökare (ca)
15 000
150 000
20 000
(uppgift saknas)
15 000
5 000

600
2400/10 föreställningar

Sommaren 2013 har inneburit rekord i publiktillströmning
under såväl VårStad, Allsång i Linnéparken och Karl
Oskardagarna som succéevenemanget dam-EM i fotboll.
Analys och slutsats
Sammantaget har omfattande satsningar gjorts inom flertalet nämnder för att göra Växjö till en framträdande upplevelsekommun. Insatser pågår inom så gott som samtliga
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Antal evenemang och antal besökare
Andel ( %) fysiskt aktiva minst 30 min/dag 18-80
år (källa: Folkhälsoinstitutet)
Andelen barn och unga som är föreningsaktiva,
åk 8
Nöjd-medborgarindex Kultur
Idrott- och motionsanläggningar

2009

2010

2011

2012

67%

67%

67%

67%

av kommunfullmäktiges prioriterade områden. Generellt
uppskattas måluppfyllelsen som hög. Byggnationen av
passagen som ska förbinda Utvandrarnas hus och Kultur
parken Småland är dock ännu inte påbörjad, på grund av
avsaknaden av ekonomiska medel.
Tack vare satsningarna på Arenastaden fick Växjö möjligheten att bli arrangörsstad under dam-EM i fotboll.
Arrangemanget genomfördes med succé på alla fronter,
stadsvimmel, Fan Zone och publik. Här syntes tydligt att
det finns goda möjligheter att få Växjö att leva upp som
sommarstad, vilket är något som bör vidareutvecklas.
Arrangemanget var en framgångsrik samverkan mellan
olika förvaltningar, föreningar och andra organisationer.
Sommarens framgång kan mycket väl bidra till att Växjö
kan stå som värd för fler evenemang i framtiden. För att
kunna vinna arrangörernas intresse i den hårda konkurrensen måste vi stå för kvalité och en fungerande organisation. Hela samhället med besöksnäring och kommunen
behöver vara med så att hela upplevelsekedjan fungerar.
Det är därför av yttersta vikt att dra lärdomar av sommarens framgångar och därigenom skapa en eventstrategi för
framtida arbete. Arenastaden behöver sedan genom en
gemensam processledning förädlas och markandsföras för
såväl större som mindre evenemang, konserter, konferenser och mässor.
Växjö kommun har gjort stora satsningar på Arenastaden,
det är dock långt ifrån alla idrottsutövare som har tillgång
till de nya arenorna och det är därför viktigt att även prioritera andra typer av anläggningar och ytor. En boendemiljö med närhet till områden för fysisk aktivitet stimulerar till att fler motionerar/tränar. Trots satsningar på Arenastaden har kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar minskat vilket är anmärkningsvärt med tanke på
befolkningsutvecklingen i staden. Kommunens kostnader
är betydligt lägre än riket i stort och även gentemot våra
jämförelsestäder och andra större kommuner såsom
Umeå, Helsingborg och Örebro. Det kan konstateras att
kommunens verksamhetsytor varken har utvecklats eller
utökats i takt med att befolkningen i kommunen ökat. För
att ge goda möjligheter för idrottsutövning för alla krävs
tillfredsställande verksamhetsytor, miljöer, bidrag och
andra resurser.
Planeringsarbete pågår för att skapa kulturella satsningar
som väger upp de satsningar som skett kring Arenastaden.
Här innefattas satsningen på Det fria ordets hus samt en
diskussion om att utveckla Ringsbergsområdet till en
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67,2%
67
67

72
68

kulturell experimentverkstad kring deltagarkultur. Att
vara en fristad ger Växjö stor internationell och nationell
uppmärksamhet. Vilket har bidragit till en rad nationella
och internationella uppdrag kring yttrandefrihetsfrågor. En
nationell trend som finns inom fristadsarbetet i Sverige
och världen är att städer även ska ges möjlighet att ta emot
konstnärer inom andra konstformer. Det som gör Växjö
kommun unikt i arbetet med att vara fristad är att en
större satsning kring det fria ordet och där fristadsarbetet
blir en viktig byggsten.
Växjö ska, med sin närhet till natur- och sjöområden,
profilera sig som en framtida attraktiv friluftskommun.
Under hösten planeras att genomföra en satsning på att
marknadsföra områdena på olika sätt. Höga ambitioner
finns men friluftslivet måste få en högre prioritet och mer
resurser till att utveckla de gröna miljöerna. I sammanhanget bör även de mindre tätorternas och landsbygdens
tillgång till friluftsmöjligheter tas med. Friluftslivet har
kommit att bli allt mer betydelsefullt för kommuner som
vill locka till sig såväl nya invånare som turister. En boendemiljö med närliggande gröna rekreationsmöjligheter
är viktigt för personer med högt arbetstempo.

KOMMUNKONCERNEN
RESULTATRÄKNING
Mkr

Not

Bokslut
201308

Bokslut
201208

Prognos
201312

Bokslut
201212

1 669
295
-3 692
-277
-2 005

2 747
8
-5 974
-428
-3 647

2 601
293
-5 671
-416
-3 193

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinst
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2

1 647
0
-3 749
-291
-2 393

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto

3
4
5

2 161
488
-114

2 084
468
-126

3 242
732
-158

3 114
705
-195

142

421

169

431

-

-

0
-

0
32

142

421

169

463

Bokslut
201308

Bokslut
201208

Bokslut
201212

11 675
0
10 784
891

10 809
0
10 123
686

11 079
0
10 317
762

759
40
509
2
208

596
47
447
7
95

748
44
614
1
89

12 434

11 405

11 827

3 992
142

3 807
421

3 847
463

18

0

0

596
314

591
274

564
266

7 828
6 601
1 227

7007
6 094
913

7 416
6 099
1 316

12 434

11 405

11 827

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Skattekostnader

RESULTAT

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

6
7

8

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

9

Minoritetsintresse
Avsättningar
- varav pensioner
Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN,
SKULDER

10

11
12

NOTER RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING KOMMUNKONCERNEN
Mkr
1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter, ersättningar
Hyror, arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet/entreprenader
Övriga intäkter
2. Verksamhetens kostnader
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Pensionskostnader inkl löneskatt
Förändr semesterlöneskuld, okomp övertid
Entreprenader, köp av vht, konsulter
Bidrag
Hyror
Material
Övrigt
Varav jämförelsestörande post: löneskatt till följd av sänkt
ripsränta
3. Skatteintäkter, se kommunens not 2.
4. Gen. Statsbidrag/utjämning, se kommunens not 3.
5. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier, andelar
Räntebidrag
Resultatandel från intressebolag
Räntekostnader m.m.
Varav jämförelsestörande post: Sänkning av ripsränta avseende pensioner exklusive löneskatt
6. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
7. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Övriga långfristiga fordringar
8. Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter
Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar
9. Eget kapital
Eget kapital ingående värde
Resultat inkl. justeringar
10. Avsättningar
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Övriga avsättningar (latent skatt mm)
11. Långfristiga skulder
Kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
12. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostn o förutbet intäkter
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid
Koncernkonto
Övriga kortfristiga skulder

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

Bokslut
2012-08
56,8
629,9
646,2
200,7
108,4
27,5
1 669,5

Bokslut
2012-12
88,6
885,4
982,0
428,2
157,4
59,3
2 600,9

-2024,4
-163,6
-0,8
-729,3
-168,6
-73,7
-264,1
-324,7
-3 749,2

-1 997,9
-155,0
-0,2
-810,4
-139,4
-63,6
-281,1
-244,6
-3 692,2

-2 910,1
-248,0
6,2
-1 248,7
-249,5
-65,6
-453,9
-489,0
-5 671,0

-4,0

0,0

0,0

2161,1

2 083,7

3 114,4

488,0

467,7

705,8

49,3
1,3
0,0
0,0
-164,7
-114,1

20,0
11,9
0,0
0,4
-157,3
-125,0

39,1
10,3
0,0
0,0
-244,3
-194,9

-17,0

0,0

0,0

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

8 674,7
1 447,8
10 122,5

8 753,0
1 563,3
10 316,3

94,4
796,7
891,1

77,0
609,1
686,1

71,7
689,9
761,6

243,7
265,1
508,8

312,5
134,9
447,4

369,7
244,4
614,1

3 847,1
145,3
3 992,4

3 383,8
423,8
3 807,6

3 383,8
463,3
3 847,1

301,0
8,6
285,9
595,5

257,4
8,2
325,2
590,8

265,9
8,3
289,8
564,0

6 542,2
58,8
6 601,0

6 046,3
48,1
6 094,4

6 091,4
7,8
6 099,2

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

183,6
531,8
158,5
0,0
38,9
912,8

383,0
554,1
165,0
70,6
143,6
1 316,3

VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Bokslut
201308

Bokslut
201208

Budget
201312

Prognos
201312

Bokslut
201212

709
-3328
-74
-2 693

746
-3 254
-69
-2 577

-4 003
-102
-4 105

-3 924
-103
-4 027

1 148
-4 890
-104
-3 846

2 161
486
61

2 084
468
57

3 234
729
75

3 242
729
116

3 114
706
78

15

32

-67

60

52

0

0

0

0

0

15
(-1)
(+11)

32
(-2)
(+5)

-67
(-10)
(0)

60
(-4)
(+6)

52
(-4)
(0)

Bokslut
201308

Bokslut
201208

Budget
201312

Bokslut
201212

3 189
1 849
1 340

3 518
1 683
1 835

3 777
1 841
1 936

3 363
1 763
1 600

1 109
7
1 014
0
88

791
7
780
0
4

395
-

948
7
940
0
1

4 298

4 309

4 172

4 311

2 764
15

2 728
32

2 590
-67

2 749
52

8

263

225

261

231

9

1 271
473
797

1 356
524
832

1 321
517
804

1331
477
854

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

4 298

4 309

4 172

4 311

Ansvarsförbindelser

8 072

7 484

7 524

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

1 975
6 070
9
18

1 867
5 583
14
20

1 840
5 652
13
19

Not

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

1

2
3
4

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

RESULTAT
(varav biogas)
(varav taxefinansierat)

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

5
6

7

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

201308

201212

15

52

av- och nedskrivningar

74

104

avsättningar

32

10

0

-1

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:

realisationsvinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

121

165

Förändring kortfristiga fordringar (-ökn, +minskn)

-74

-231

0

0

Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

-57

50

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-10

-16

-160

-271

0

0

-27

-10

0

0

-187

-281

-4

-51

Förändring långfristiga fordringar (-ökn, +minskn)

288

345

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

284

294

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

87
1

-3
4

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

88

1

Förändring förråd (-ökn, +minskn)

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån/Amortering av skuld

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
2011 samt en preliminär slutavräkning 2012 enligt prognosen ifrån regeringen.

För jämförbarhetens skull har inte den faktiska minskningen av skulden för ej uttagen semester, ferielön avseende
lärare och okompenserad övertid under året, 63 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen
och balansräkningen per 2011-08-31. 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 2011 minskade semesterlöneskulden med 2,7 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
1. Verksamhetens kostnader
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. löneskatt
Entreprenader, köp av vht, konsulter
Bidrag
Hyror
Material
Övrigt
Jämförelsestörande post: löneskatt till följd
av sänkt ripsränta
Förändring semesterlöneskuld, okomp tid
2. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Definitiv slutavräkning
Preliminär slutavräkning
3. Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag,LSS
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning
4. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelningar, aktier, andelar
Borgensavgift
Exploateringsintäkter
Räntekostnader m.m.
Varav jämförelsestörande post: Sänkning av
ripsränta avseende pensioner exklusive löneskatt
5. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
6. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
7. Kortfristiga fordringar
Kund-, statsbidragsfodringar m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
8. Avsättningar
Testamenten
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Sysselsättning åtgärder
Statlig infrastruktur

Bokslut
201308

Bokslut
201208

Budget
201312

Prognos
201312

Bokslut
201212

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

-1 796,1
-146,3
-625,3
-173,6
-333,2
-110,0
-71,2
-3 255,7

-2 619,3
-234,9
-988,3
-267,0
-505,8
-181,5
-93,4
4 890,2

-4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,0

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

2 050,7
2,0
31,0
2 083,7

3 234,0

14,0
88,1
417,0
25,7
-59,0
485,8
45,2
32,2
17,9

3 234,0

3 255,0
9,3
-22,7
3 241,6

3 076,1
0,6
37,7
3 114,4

31,4
84,6
389,6
27,4
-65,3
467,7

22,0
128,0
638,0
20,0
-80,0
728,0

21,1
132,0
625,0
38,5
-88,4
728,2

47,0
131,5
584,0
41,2
-97,9
705,8

-34,0
61,3

48,1
10,3
17,1
0,0
-18,4
57,1

66,0
0,0
24,0
5,0
-20,0
75,0

67,0
44,0
27,0
5,0
-27,0
116,0

64,5
10,3
25,2
5,0
-26,5
78,5

-17,0

0,0

0,0

-20,0

0,0

1 681,2
167,8
1 849,0

1 523,4
160,0
1 683,4

-

1 579,1
184,5
1 763,6

49,3
646,9
643,6
1 339,8

36,4
1 199,2
599,0
1 834,6

-

36,6
1 512,7
51,1
1 600,4

421,4
592,3
1 013,7

481,4
298,8
780,2

-

452,7
486,8
939,5

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

0,2
207,7
8,2
1,0
7,7
224,8

-

0,2
218,1
8,3
0,0
4,3
230,9

39

1 841,0

1 936,0

-

261,0

9. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, interimsposter
Semesterlönskuld, okompens övertid
Lokalt investeringsprogram
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt
Ny VA-lösning
Koncernkontokredit
Övriga kortfristiga skulder

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

580,6
155,6
7,4
76,3
2,0
0,0
9,4
831,3

40

804,0

-

454,2
161,3
2,1
161,6
2,0
50,2
22,7
853,9

