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SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2012
I delårsbokslutet efter tre månader görs sammanfattande kommentarer ifrån nämnderna under respektive målområde med
undantag av målområdena ekonomi och personal. Där görs uppföljningen utifrån lagen om god ekonomisk hushållning
med fastställda indikatorer. I delårsbokslutet efter åtta månader samt i bokslutet 2012 kommer alla kommunfullmäktiges
mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena
samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi – De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom
eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls
inte på grund av underskott inom flera nämnder.
Personal - Efter tre månader har antalet sjukdagar per snittanställd ökat med 0,6 dagar till 15,7 dagar sedan årsskiftet.

OMVÄRLD
I regeringens vårproposition för 2012 presenteras inga skarpa förslag som påverkar kommunsektorn, utan förslag på
förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition.

EKONOMI
Efter tre månader redovisar kommunen ett resultat på 7 mkr, vilket är 6 mkr bättre än periodiserad budget för 2012. År
2011 uppgick resultatet för motsvarande period till 45 mkr. Helårsutfallet blev sedan 61 mkr bland annat till följd av
högre skatteintäkter och sänkta sjukförsäkringspremier.
Prognosen för kommunen 2012 indikerar ett helårsresultat på -40 mkr och prognosen är 44 mkr sämre än budget.
Sammantaget visar verksamheterna underskott med 92 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar och
äldre/handikappomsorgen är de främsta orsakerna till underskottet bland verksamheterna. Prognosen för gemensam
finansiering är 48 mkr bättre än budget främst genom högre skatteintäkter, högre statsbidrag och utjämning. Enligt balanslagen finns ett överskott från tidigare år på 653 mkr att ianspråkta till eventuella underskott kommande år.
I bokslut 2011 hade några nämnder återstående negativt kapital. Beslut om överföring av över- och underskott kommer
att ske på kommunfullmäktige den 22 maj.
Till bokslut 2012 prognostiserar tio nämnder underskott. Enligt gällande regler ska dessa täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren. Alla nämnder utom nämnden för arbete och välfärd, fritidsnämnden och överförmyndarnämnden har eget kapital som täcker underskotten. Ett flertal nämnder har beslutat om åtgärder för att eliminera underskotten. Det ekonomiska biståndet är inte möjligt att anpassa till befintlig budgetram enligt nämnden för arbete och
välfärd. Även överförmyndarnämnden ser svårigheter med en anpassning.
Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till + 68 mkr före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och
skatt. VKAB står för överskottet, + 108 mkr. För motsvarande period förra året uppgick prognosen till + 107 mkr och
helårsutfallet blev + 214 mkr.
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God ekonomisk hushållning

OMVÄRLD

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

Regeringens bedömningar i vårpropositionen
Regeringen presenterade 2012 års vårproposition den 16
april. Den höga farten i svensk ekonomi har mattats betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. BNP, som ökade med 3,9 % 2011, förväntas
öka med beskedliga 0,7 % i år och med 3,3 % år 2013.

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.

Under hösten och vintern har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin och i Sverige kommit av sig.
Oron har varit stor för de finansiella marknaderna och de
skuldsatta staterna. Situationen är nu mer stabil. ECB:s
utfärdande av treåriga lån till låg ränta har påtagligt minskat risken för att de statsfinansiella problemen sprider sig
till banksektorn. Däremot kvarstår bekymren för hur
Europas skuldsatta ekonomier ska kunna klara av att få
tillväxt i sina ekonomier då besparingskraven är mycket
stora. Det innebär att det finns risk för att recessionen i
Europa kvarstår även nästa år. Huvudscenariot i vårpropositionen är dock att det blir en viss BNP ökning i Europa
från och med 2013 men att återhämtningen tar mycket
lång tid.
Årlig procentuell förändring
BNP
Budget 2012
SKL, april 2012
Regeringen, april 2012
Skatteunderlag
Budget 2012
SKL, april 2012
Regeringen, april 2012

2011

2012

2013

2014

4,3
4,0
4,0

3,3
1,0
0,7

3,3
2,6
3,3

3,2
3,5
3,9

1,7
3,2
3,5

4,2
3,7
3,4

4,4
3,8
3,8

4,1
3,7
4,3

Enligt kommunfullmäktige budget 2012 finns två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 20 verksamhetsmål och 10 mål för god ekologisk hushållning. På grund av
eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa mål göras
först i delårsbokslutet efter åtta månader eller i bokslutet. I
vissa fall kan man även vara tvungen att använda de senast
tillgängliga värdena och jämföra utvecklingen med tidigare
år istället för värdet för år 2012.
Efter tre månader uppfylls de finansiella målen till följd av
kommunens goda resultat tidigare år samt genom eget
kapital inom vatten- och avfallshantering. Sjukfrånvaron
ökar sedan årsskiftet.
I bokslutet görs en samlad uppföljning av målen för god
ekonomisk hushållning.

Inflationstakten 1,5 %
Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,5 % (2,9) i mars 2012. Till den
totala uppgången bidrog högre boendekostnader i form av
högre räntekostnader. Riksbankens mål avseende inflationen ligger på 2 %.
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2012. Vid delårsbokslut efter tre månader uppfylls målet.
Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet uppgår till 2,6 %.

EKONOMI
_____________________________________

Resultatet efter tre månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt -12,7 mkr. Vatten och avlopp respektive avfallshantering har ett eget kapital på 23,9 mkr respektive 17,6 mkr, vilket innebär att målet uppfylls. Prognosen för helåret ligger lägre.

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.

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Efter tre månader bedrivs nämnders och styrelsers verksamheter (-14 mkr) inte inom tilldelad budgetram på
grund av underskott inom flera nämnder. I bokslutet beräknas nämnderna sammantaget redovisa ett underskott på
92 mkr.

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - MARS 2012
RESULTAT OCH KAPACITET
Periodens resultat

Effektiv verksamhet
De utredningar och beslutsunderlag som Kommunstyrelsen genomfört under första kvartalet av 2012 är vuxenutbildningen som har belysts med en SWOT analys samt
justeringar i förvaltningsorganisationen gällande samhällsbyggnadsfrågor. Utredning om outsourcing av ITverksamheten har färdigställts. I februari månad inkom en
utmaning från IT Gården gällande hela kommunens ITverksamhet, utom den strategiska beställarfunktionen.
Beslut i både outsourcing och utmaningsfrågorna tas under april/maj.

Mkr

Period
Budget*

Resultat
2012-03

+1

+7

Resultat

BudgetAvvikelse
+6

* helårsbudget 2012 +4 mkr, 3 månader = 1 mkr

Budgeterat resultat för 2012 uppgick till + 9 mkr. Därefter
har premien till AFA försäkring sänkts motsvarande 10
mkr och nämnden för arbete och välfärd har fått tilläggsanslag med 15 mkr. Nytt budgeterat resultat är + 4 mkr.
Resultatet efter tre månader uppgick till + 7 mkr, vilket är
lite bättre budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 45 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 61 mkr.

Arbetet med att ta fram en ny omvärldsanalysrapport är
ännu ej påbörjat utan planeras till andra halvåret 2012.
Utvecklarnätverket är inte heller påbörjat första kvartalet
2012 men beräknas kunna vara initierat första halvåret
2012.

Resultat i bokslut, mkr

En sammanställning av 2011 års resultat av kommunens
kvalitet i korthet har gjorts genom en länsgemensam broschyr med ett urval av resultaten. Förbättrad resultatredovisning på vaxjo.se kommer att prioriteras under 2012.

149

160
140
120
100

Kostnads- och kvalitetsrapporter gällande gymnasiet,
grundskolan och individ- och familjeomsorgen har genomförts inom nätverket 3 KVH.
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Finansiella mål
• Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1-2 % av summan av skatteintäkter
och utjämning.
• Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska
över tid till 100 % täckas genom avgifter.

0
2008

2009

2010

2011

201203

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.

1-2 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär
ett resultat på 35-70 mkr i genomsnitt för åren 2008 –
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Utfallet efter tre månader ligger på 99 %, vilket är något
högre än vid bokslut 2011.
201203
Årets resultat

+7

Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

2011

2010

2009

2008

+ 61 +149

+83

+92

0
0

0
0

0
0

-1
0

-1
0

0

0

0

0

0

+7

+61 +149

+82

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

+653

+592 +443 +361 +270

Samlat
resultat

+660

+653 +592 +443 +361

I utfallet för tre månader uppfylls balanskravet. För helåret
2012 prognostiseras dock ett underskott med 40 mkr.
Kommunen har 653 mkr att ianspråkta avseende överskott
från åren 2005 – 2011.

Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på
- 14 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas. Ekonomiskt bistånd och VA-verksamheten inom
tekniska nämnden redovisar negativa avvikelser. I övrigt
redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget.

98

5,7

8,4

7,6*

3,4

3,9

7,3

Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Från och
med 2012 är den kommunala skattesatsen sänkt från 20,76
% till 20,66%. I jämförelse med mars 2011 ökade skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning med 34 mkr
till 949 mkr.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 20 mkr efter
tre månader, vilket är på samma nivå som vid delårsbokslutet 201103.

Nettokosnadsandel i %

96

3,6

Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter tre månader
till 1 204 mkr, en ökning med 61 mkr, eller 5,3 % jämfört
med motsvarande period från förra året. Intäkterna minskar med 8 mkr, eller med 2,9 % och beror bland annat på
minskade VA-avgifter.

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

98

5,0

Verksamhetens kostnader och intäkter

Utveckling av nettokostnadsandel

97

4,8

* Únder 2011 resultatfördes 47 mkr avseende bidrag till statlig
infrastruktur samt att kommunen förskotterade 20 mkr till Trafikverket. Pengar som kommunen kommer att få tillbaka. Om bidraget exkluderas år 2011 så uppgick ökningen av nettokostnaderna till 6,2 %.

Bokslut per nämnd

100

3,7

2008 ökade kostnaderna betydligt mer än intäkterna, vilket
främst berodde på expansion inom verksamheterna. Till
följd av konjunkturavmattningen 2009 avstannade ökningen av skatteintäkter. För 2010 ökade åter igen intäkterna
mer än kostnaderna, vilket berodde främst på det tillfälliga
konjunkturstödet samtidigt som nämnderna hade besparingskrav. Under 2011 ökar kostnaderna mer än intäkterna
och den trenden verkar fortsätta i år, en oroväckande utveckling som måste brytas.

+91

Ackumulerade
överskott

201203 2011 2010 2009 2008

99

Investeringar

80

Bokslut
Nettoinvest. Mkr

60

201203
57

2011
330

2010
139

2009
115

2008
232

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)
40

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 96 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 57 mkr. Inom tekniska nämnden finns pågående arbeten med 17 mkr, inom VA har 8 mkr investerats och i biogasanläggningar 23 mkr. Inventarier, maskiner och IT har köpts för 11 mkr. I exploateringsområden
har 31 mkr investerats. Exploateringsintäkter i form av

20
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anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 28
mkr. VA-anläggningsavgifter har influtit med 9,7 mkr,
främst avseende Toftahöjden. Fastighetsförvärv har gjorts
med 3,8 mkr.
Dessutom görs investeringar i verksamhetslokaler av de
kommunala bolagen och andra aktörer. Investeringar
pågår i bl.a. Kungsmadskolan/Teknikum. Ett annat stort
projekt är Arenastaden.

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. 2008-2011 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.

201203 2011 2010 2009 2008
58

48

186

147

77

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

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (38 %) på
grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna.
Sedan årsskiftet har skuldsättningsgraden ökat något. Orsaken till ökningen de senare åren är att långfristiga lån
upptagits avseende nya vattenförsörjningen ifrån Bergåsen
samt utlåning till föreningarna inom Arenastaden.

Den stora förändringen från 2010 till 201203 beror på stora
investeringar, t.ex. biogasanläggning och sämre resultat.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Bokslut
Nettoinv / avskrivn %

201203 2011 2010 2009 2008
219

340

123

131

Balanslikviditet

244

Bokslut %
Balanslikviditet

201203
110

2011
111

2010
107

2009
92

2008
102

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

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

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

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

Vid delåret 2012-03-31 utnyttjade kommunen 155 mkr av
koncernkontokrediten. Detta beror på att va-verksamheten
har sina kortfristiga rörliga lån på koncernkontot samt att
biogasprojektet använder koncernkontot för byggkredit.
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
skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar, dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot.

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

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner
uppgick till 19 % per 2012-03-31. Det ligger på samma
nivå som vid årsskiftet.

Utlåning till de kommunägda bolagen

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.

Efter tre månader 2012 uppgick den totala långfristiga
utlåningen till 1 950 mkr varav till de kommunala bolagen
1 396 mkr och till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 515 mkr. Ökningen med 40 mkr sedan årsskiftet beror på ökad utlåning avseende Arenastaden.
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Mkr

Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtagande
Koncernens resultat

201203
5713
68

Budget

Prognos

+/-

3 091

3 134

43

569

584

15

-100

-98

2

38

41

3

Skatter

2011 2010 2009 2008
5594 5189 4684 4376
180 363 141 130

Ink.utjämn
Kostn.utjämn
Reglbidr/avgift

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.

LSS-utjämning

55

47

-8

Fastighetsavgift

127

127

0

Pensioner

-95

-95

0

74

83

9

0

-1,5

-1,5

-68

-83

-15

Finansnetto
Förv. fastigheter
Löneavtal

Pensioner

Summa

Den s.k. 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.

47,5

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
- 88 MKR

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan 1998. Vid årsskiftet 2011/12 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner
till 1 869 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.

Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam
finansiering, beräknas ge underskott med 88 mkr. Den
prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande, mkr:

PROGNOS FÖR HELÅR 2012
Budgeterat resultat för 2012 uppgick till + 9 mkr. Därefter
har premien till AFA försäkring sänkts motsvarande 10
mkr och nämnden för arbete och välfärd har fått tilläggsanslag med 15 mkr. Nytt budgeterat resultat är + 4 mkr.
Prognosen för helåret 2012 baseras på nämndernas bedömningar efter tre månader och indikerar ett resultat på
- 40 mkr. Prognosen är 44 mkr sämre än budget Sammantaget visar verksamheterna underskott med 92 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar och äldre/handikappomsorgen är de främsta orsakerna till underskottet
bland verksamheterna. Överskottet inom gemensam finansiering är främst hänförligt till högre skatteintäkter, högre
statsbidrag och utjämning.

Nämnd för arbete & välfärd

-43,5

Omsorgsnämnd

-17,9

Teknisk nämnd

-8,9

Skol-och barnomsorgsnämnd

-6,2

Gymnasienämnd

-5,2

Fritidsnämnd

-3,5

Kommunstyrelse

-1,9

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-0,5

Överförmyndarnämnd

-0,4

Kommunens revisorer

-0,2

-88,2

Byggnadsnämnd
Prognosen är ett nollresultat.

Fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med
totalt 3,5 mkr.

GEMENSAM FINANSIERING +48 MKR
Trots omfattande ramtillskott i budget 2012 är fritidsnämndens ekonomi i ett mycket ansträngt läge. Med hänsyn till de stora verksamhetsförändringar som pågår när
det bland annat gäller Arenastaden och drift av nya arenor/anläggningar samt övriga idrottsanläggningar med
föreningsdrift, är den ekonomiska prognosen för helårsutfallet svårbedömd.

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns
under gemensam finansiering. Den positiva prognosen
hänför sig främst till ökade skatteintäkter p.g.a. slutavräkningar för 2011 och 2012 samt ökade statsbidrag och
utjämning. Skatteintäkterna är beräknade efter regeringens
prognos av slutavräkningar för 2011 och 2012.
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För politisk verksamhet är prognosen noll. Externa utgifter och bidrag beräknas till -1,9 mkr vilket främst beror på
medfinansiering av uppförande av Folkets Hus i Lammhult. För kollektivtrafiken och särskild kollektivtrafik
lämnas en nollprognos. Kostnader för medlemsavgifter
prognosticeras ett underskott medan Växjö Teater beräknas lämna ett överskott.
Kommunledningsförvaltningen beräknas sammantaget
kunna hålla budget och lämnar en nollprognos. Avvikelser
inom förvaltningen beror bl.a. på överskott inom anslagen
för stadsförnyelse och klimatåtgärder där kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade.
Under våren slutbesiktigas tre projekt. För anslaget till
Sustainable Småland beräknas också ett överskott. Arenastaden och IT-enheten prognosticerar underskott.

I samband med antagandet av budget 2012 redovisades en
uppkommen brist motsvarande 5,2 mkr. För att klara en
budget i balans beslöt fritidsnämnden att ta i anspråk det
egna kapitalet motsvarande 1,2 mkr. Utöver den generella
besparingen på 0,4 mkr (0,5 %) beslöt fritidsnämnden
dessutom om en ytterligare besparing i verksamheten på
0,5 mkr.
Del av budgetanslaget till Vipershallen, 1,2 mkr, togs i
anspråk på grund av senareläggning av hallens färdigställande.
Fritidsnämnden har oförändrade regler för föreningsbidragen 2012 och har i § 101/2011 anmält till kommunfullmäktige att det i budget för innevarande år saknas cirka
2 - 3 mkr för att behålla bidragen enligt nuvarande regler.
Samtidigt hemställde nämnden att det befarade underskottet skulle regleras i bokslut 2012.

Åtgärder för att nå budget 2012
Kommunledningsförvaltningen räknar med att budget
2012 ska hållas. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att
medfinansiering för uppförande av Folket hus i Lammhult
ska tas ur eget kapital.

Åtgärder som nämnden har vidtagit i form av ianspråktagande av eget kapital, minskat budgetanslag till Vipershallen och begäran om resurstillskott för 2012 för att täcka
befarat underskott är av engångskaraktär.

Kulturnämnd
Gymnasienämndens helårsprognos som baserar sig

Kulturnämnden arbetar målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om ett balanserat resultat i 2012 års bokslut. Utifrån nu kända förutsättningar
beräknar kulturnämnden att redovisa ett resultat för 2012
som ligger i nivå med anvisad budgetram.

på bedömningar från verksamhetschefer och förvaltningskontoret per den 31 mars pekar på ett underskott motsvarande 5,2 mkr.
Anledningen är bland annat att de organisationsneddragningar som håller på att genomföras inte kommer att få
full ekonomisk effekt under 2012. Teknikum och
Kungsmadskolan genomgår under året programutfasning
vilket medför merkostnader. Flera av gymnasienämndens
nationella program har i dagsläget stort antal obehöriga
sökanden samt att söktrycket i dagsläget är lägre än satt
organisation. Detta medför osäkerhet i att uppnå fyllda
klasser och därmed kostnadseffektivitet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Enskilda avlopp är ett fortsatt prioriterat område för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under 2011 har alla
fastigheter med kända direktutsläpp fått krav på sig att
göra om sitt avlopp. Nämnden beslutade 2011 att tillsätta
extra resurser genom att använda eget kapital, för att få
kännedom om samtliga enskilda avlopp och dess beskaffenhet. Projektet fortskrider enligt tidplan och 0,5 mkr
beräknas tas från eget kapital. Prognosen för övrig verksamhet är enligt budget.

Åtgärder för att nå budget 2012
Inom nämndens verksamhetsområde pågår arbetet med att
minska personalstyrkan inför höstterminen 2012. Det
finns en övertalighet inom gymnasieförvaltningen på
grund av arbetsbrist och arbetet med detta pågår för fullt.
Detta kommer dock att endast ge mindre ekonomisk effekt
under 2012. Under 2013 beräknas neddragningen få helårseffekt. Utöver detta kommer ett antal visstidsanställd
personal att avslutas efter avslutad vårtermin vilket ger
direkta ekonomiska effekter. Samtliga enheter arbetar med
fortsatt kostnadseffektivitet och besparingsåtgärder.
Nämnden har beslutat om resultatöverföring på enhetsnivå
vilket innebär att enheterna själva får inarbeta eventuella
underskott inom de kommande tre åren.

Nämnd för arbete & välfärd
Nämnden prognostiserar ett underskott på 43,5 mkr. De
flesta verksamheter förväntas hålla sin budget men inom
tre områden befaras betydande överskridanden inom ekonomiskt bistånd -32 mkr, institutionsvård barn och ungdom -11 mkr samt institutionsvård missbruk -5 mkr.
Trots att nämnden under 2011 erbjöd 353 personer
nystartsjobb är antalet hushåll med ekonomiskt bistånd
idag 400 fler vilket innebär en ökning med 36 % jämfört
med för ett år sedan. Under första kvartalet i år har cirka 7
mkr betalats ut i nystartslöner. Pengar som troligtvis
skulle ha betalats ut i bistånd om inte bidragstagarna beretts nystartsjobb. Trots ett ökat antal hushåll med ekonomiskt bistånd kan konstateras att ökningen skulle varit
ännu högre utan denna insats. Arbetslöshet är fortfarande
huvudanledningen till varför personer söker ekonomiskt

Kommunens revisorer har beslutat att använda 160 tkr
av eget kapital till ett revisionsutvärderingsprojekt tillsammans med STAREV Sud.

Kommunstyrelse
Prognosen är beräknad till – 1,9 mkr sammanlagt för
kommunstyrelsens verksamheter.
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bistånd. Kostnadsökningen kan också förklaras av en höjd
riksnorm för 2012.

säkringskassan står för uppskattningsvis 4-6 ggr större än
den kostnad som kommunen har.

När det gäller institutionsplaceringarna kan det befarade
underskottet förklaras med ett högt antal externa placeringar i kombination med höga institutionskostnader.
Inom missbruksvården är en stor andel av placeringarna
enligt LVM. Dessa placeringar är oftast dyrare då de
ställer högre krav på HVB institutionen. Detsamma gäller
inom barn- och ungdomsvården där placeringen för en
person ofta kostar över 100 000 kronor per månad.

Runt om i Sverige omprövar Försäkringskassan löpande
beslut om assistans enligt SFB. Under den senaste tiden
har Försäkringskassan stramat upp sina bedömningar
betydligt. Under 2012 har hittills sex personer i Växjö
kommun fått avslag på assistans enligt SFB, att jämföra
med en person under 2011.
Resultatet av Försäkringskassans mer strikta omprövningar kommer att få genomslag i form av minskade intäkter
under 2012 (den del som överstiger 250 tkr per omsorgstagare erhålls idag som en intäkt från Försäkringskassan).
Det är för tidigt att göra en bedömning av hur stort genomslaget beräknas bli. Ett möte med Försäkringskassan
är bokat och en mer omfattande analys kommer att presenteras på nämndens möte i maj. Av den anledningen har
ingen hänsyn tagits till Försäkringskassans omprövningar
i denna prognos.

Åtgärder för att nå balans
Det befarade underskottet kan delas upp i två delar: det
ekonomiska biståndet respektive övriga verksamheter.
Det ekonomiska biståndet är inte möjligt att kunna minska
till befintlig budgetram. Budgeten ligger kvar på samma
nivå som 2007 medan antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har fördubblats under motsvarande period. Detta är logiskt med tanke på att Växjös invånarantal
har ökat under dessa år. Med nuvarande arbetsmarknadsläge ses ingen nedgång i antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd.

Ungefär hälften av nämndens budget omfattas av ett rörligt resursfördelningssystem, där budgeten ändras månatligen utifrån uppdraget. Uppdraget består av insatser som i
sin tur definieras i timmar. Det finns 9,5 mkr avsatt för
volymökningar under 2012. I prognosen förväntas dessa
volymökningar under 2012 uppgå till 12,5 mkr, d.v.s. ett
underskott på -2,9 mkr.

För att förbättra det ekonomiska läget inom övriga verksamheter föreslås följande åtgärder:









Tillskriva kommunstyrelsen för att påskynda godkännandet av nämndens beslut om utbyggnad av
ungdomsboendet Kampen HVB. Kalkylen visar att
investeringen är lönsam genom att fler personer kan
erhålla vård och boende på hemmaplan i stället för
dyra externa lösningar.
Bygga ut hemmaplansinsatser för barn, vuxna och
missbrukare genom att inrätta ett barnteam, påskynda utbyggnad av Ungdomsbasens boende samt
inrätta ett modulboende för missbrukare.
Intensifiera samarbetet med skol- och barnomsorgsförvaltningen för att hitta lösningar på tidiga insatser
för de mest utsatta barnen.
Tillskriva landstinget Kronoberg om hur förändringarna inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin kommer att påverka nämndens verksamhet.
Börja diskutera behovet av en ambitionssänkning i
verksamheten.

Centralförvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,4
mkr som främst beror på att vissa IT-kostnader förskjuts i
tiden.
För resursenheten prognostiseras ett underskott på -3,8
mkr där underskottet för bostadsanpassningen beräknas
till 2,6 mkr. Omsorgsnämnden har tagit över ansvaret för
bostadsanpassningar från och med juni 2011. Överförda
medel motsvarar inte de kostnader som beräknas belasta
nämnden.
Inom verksamheten ”äldreomsorg och hemvård” prognostiseras ett underskott på -3,7 mkr. Det är fler enheter än
tidigare år som inte har en ekonomi i balans. Inga förändringar har gjorts av resursfördelningssystem eller några
andra förutsättningar och bedömningen är att orsakerna
ligger i bemanningsarbetet. Åtgärder är påbörjade och
noggranna uppföljningar görs varje månad.
Inom verksamheten ” äldreomsorg och hemvård, entreprenad” har relativt stora volymförändringar noterats. En
omfattande uppföljning har påbörjats. Utifrån materialet
som begärts in av myndighetsavdelningen så framgår att
många omsorgstagare är placerade i fel ”nivå” vilket betyder att det går ut mer ersättning än vad som är motiverat.
Nämnden prioriterar detta problem och direktiv går nu ut
för att säkerställa nivåbedömningarna. Ett underskott på
-2,0 mkr prognostiseras.

Omsorgsnämnd
Ett underskott på 17,9 mkr prognostiseras för 2012 beroende på volymökningar inom såväl äldreomsorgen som
omsorg funktionsnedsättning.
Assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) är en
insats som finansieras gemensamt av stat och kommun.
Förenklat kan man säga att kommunen står för omsorgstagarens kostnader upp till ca 250 tkr per år, överskjutande
del står Försäkringskassan för. Eftersom dessa personer
ofta har omfattande behov av insatser är den del som för-
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En översyn av logistiken Gruppbostaden – Daglig verksamhet ska göras. Med detta menas en modell som t.ex.
identifierar gruppbostäder som återkommande ”bara” har
en omsorgstagare hemma en viss dag i veckan. Att bemanna en gruppbostad för endast en omsorgstagare är ofta
en dyr lösning.

Beträffande omsorg om funktionsnedsatta så finns det
anledning att dela upp verksamheten i två delar nämligen
stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar
respektive övriga verksamheter inom omsorg funktionsnedsättning.
Vad gäller stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar har antalet ärenden i ordinärt boende ökat under
årets tre första månader. Den höga tillströmningen beräknas fortgå under våren. Även omfattningen av stödet i
befintliga ärenden har ökat. Särskilt boende har ett antal
komplexa ärenden, som vart och ett innebär betydande
personalresurser, med bland annat tvång i öppenvård,
svåra självskadebeteenden samt utåtagerande beteenden.
Dessa ärenden är inte fullt ut budgeterade. Helårsprognosen för 2012 beräknas till –5,5 mkr.

En analys kommer att göras under april beträffande Försäkringskassans omprövningar av assistans enligt SFB.
Det är en stor och komplex fråga hur kommunen ska möta
Försäkringskassans många avslag. Beroende på vilka
insatser som vidtas påverkas också intäkten i skatteutjämningssystemet (LSS) som ligger utanför nämndens budget.
På längre sikt kommer en översyn av antalet särskilda
boenden för äldre genomföras. Det är ett viktigt strategiskt
beslut för att få rätt mix mellan hemtjänst och särskilda
boenden.

Inom övriga verksamheter omsorg funktionsnedsättning
genererar några nya brukare på ett par boenden höga personalkostnader. En analys av samtliga boenden har påbörjats och beräknas vara klar i maj. Kostnadsläget har varit
högt under årets första tre månader och bedömningen är
att det blir en volymökning även i daglig verksamhet.
Sammantaget prognostiseras ett underskott på -2,0 mkr.

En översyn av vad som anses ingå i begreppet ”skälig
levnadsnivå” (SoL) respektive ”goda levnadsvillkor”
(LSS) ska genomföras. Resursfördelningssystemets konstruktion ska ses över under hösten. En fortsatt satsning på
IT-stöd görs, främst inom hemtjänsten.

I verksamheten omsorg om funktionsnedsatta, entreprenad, noteras en volymökning beträffande köp av enstaka
platser samt internatboende vid skolgång, vilket genererar
högre kostnader. Å andra sidan är uppstarten av Evedalsvägen förskjutet i tiden och möter därmed de ökade kostnaderna. Vid något boende har extrakostnader uppkommit
under årets tre första månader på grund av ökat omsorgsbehov. Verksamhetens kostnader prognostiseras till ett
underskott på –0,2 mkr.

Skol- och barnomsorgsnämnden prognostiserar ett
underskott med 6,2 mkr.
Nämnden har beslutat om resultatreglering för perioden
2012-2014, vilket medförde att 6,2 mkr för 2012 återfördes till resultatenheternas driftbudget. Vidare har arbetsutskottet beslutat om satsningar för Lärarlyftet II (2 mkr)
och Resultaten i fokus (4 mkr). Med dessa åtgärder skapas
en budget som är underbalanserad. Om hänsyn tas till
ovanstående förbrukning av eget kapital är helårsprognosen ett underskott motsvarande 6,2 mkr.

Åtgärder för att nå budget 2012
Ett flertal åtgärder genomförs och kommer att genomföras. En del åtgärder är på kort sikt och en del åtgärder är
på längre sikt.

Mätningar av antalet barn och elever i verksamheterna har
genomförts per den 15 februari. Inom förskoleverksamheten var 4 902 barn inskrivna. Detta är en ökning med
180 barn jämfört med mätning föregående år. Faktiskt
antal barn i verksamheten överstiger budgeterat antal barn
för första kvartalet. Detta framgår även av den ekonomiska förbrukningen inom förskoleverksamheten. Nästa
mätning genomförs den 15 april. Elevantalet (F-åk 9)
inom den kommunala och fristående grundskolan uppgår
till 8 855 elever. Detta är en ökning med 108 elever jämfört med mätningen i februari föregående år.

Under första halvan av 2012 utreds möjligheterna till att
rationalisera inom kostenheten.
Det är ett stort fokus på schema- och bemanningsarbetet.
Återkommande uppföljning och stöd för enhetschefer
kommer att genomföras.
Uppföljning görs av nivåbedömningarna inom främst
särskilda boenden men också inom hemtjänsten. Ett antal
åtgärder kommer att vidtas för att säkra nivåbedömningarna.
Under första halvan av 2012 kommer en analys att göras
beträffande en eventuell avveckling av korttidsplatser.

Ekonomisk uppföljning har gjorts på resultatenhetsnivå.
Helårsprognosen indikerar att åtta av fjorton resultatenheter håller sin budget. Några resultatenheter har indikerat
att man kommer att förbruka delar av sitt positiva egna
kapital som är avsatt för 2013.

För närvarande pågår förtätning av antalet platser på vissa
gruppbostäder. Detta kommer inte att generera direkta
minskade kostnader men det kommer att minska kostnadsökningen efterhand som omsorgstagarna blir fler.

Nämnden har ansökt om statsbidrag (2 mkr) i Skolverkets
satsning läsa, skriva, räkna för år 2012. Medlen tilldelas
berörda enheter (elever årskurs F-3) utifrån elevantal som
en förstärkning för tidig och tydlig uppföljning. En ansö-
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kan om statliga bidrag gällande elevhälsan har skickats in.
Tilldelningsbeslut gällande konkurrensutsättning av lokalvård beslutades under mars månad.

Följande avvikelser från budget kan kommenteras.
Hanefors, renovering av turbin
Renovering av turbin samt ny el och styrutrustning. 5,5
mkr finns i budget, investeringen kommer igång med
nödvändiga byggnationer av vattenvägarna under 2012.
Utredning av tillståndsfrågorna avseende nybyggnation
pågår. Projektering, upphandling och leverans av material
m.m. kan påbörjas därefter och förväntas ta ett antal månader. Investeringarna kan därför inte påbörjas förrän
senare i höst. Cirka 1,5 mkr förväntas kunna investeras
under 2012.

Det finns anledning till extra uppmärksamhet kring kostnadsutvecklingen till följd av nyetablering av friskolor.
Detta får konsekvenser i samband med förändrad organisation inom berörda kommunala högstadieskolor. Ansökningar har inkommit från två befintliga friskolor om utökning.

Teknisk nämnd
Prognosen indikerar ett underskott på 8,9 mkr.

Biogas
Det totala investeringsbeloppet under 2012 beräknas i
stort sett följa budget med en mindre avvikelse på 1 mkr.
Totalutgiften för projektet kommer enligt nya beräkningar
att bli 165 mkr vilket beror bland annat på ändrade förutsättningar för ersättning för matavfall men även större
kostnader för om- och nybyggnad av anläggningarna.
Projektet fortsätter enligt planering och insamling av hushållens matavfall har startats, vilket ska förbehandlas i den
nu färdigställda förbehandlingsanläggningen på Häringetorp. Även den nya gasreningsanläggningen på Sundet är
nära färdigställande och båda anläggningarna tas i drift
under våren. Arbeten med gasledning från Sundet till
tankningsanläggningarna på Hammerdalsvägen är också i
slutfasen.

Gatubelysningen förväntas följa samma kostnadsutveckling som 2011. Detta innebär att kostnaderna för hela
2012, utöver besparingskravet, hamnar 0,3 mkr högre än
budget. Parkeringsintäkterna ser ut att bli lägre än 2011
och ett underskott på 0,5 mkr kan förväntas. Prognosen
för parker är att både drifts- och investeringsbudgeten
kommer att hållas. Räntekostnaden för skattefinansierat
ser ut att kunna bli 0,5 mkr lägre än budgeterat.
Biogas
Driftstart beräknas ske succesivt från halvårsskiftet och
det är därför för tidigt att uttala sig om utfall. Hittills uppkomna kostnader rör personal och kapital. Betalningar på
investeringar ligger något senare än planerat varför räntekostnader beräknas bli något lägre. Prognosen för 2012 är
6,3 mkr vilket är 3,3 mkr mer än gällande plan.

Överförmyndarnämnd
Årets resultat bedöms bli ett underskott på omkring 0,4
mkr. Nämndens ram har inte utökats för 2012 och verksamheten gick med underskott även 2011. Verksamheten växer kontinuerligt. Om trenden fortsätter att fler
yngre med låga inkomster och utan tillgångar får god
man kan det antas att kommunens kostnader för gode
mäns arvoden kommer att fortsätta öka. Huvudmännens
sparade tillgångar var 30 % lägre, under 2011 än året
innan.

Skog och natur
Prognosen för året är att verksamheten i stort sett följer
budget även om man är beroende av händelser och beslut
som tas av andra parter inom kommunen. Det är främst
takten av exploatering som påverkar verksamhetens intäkter.
I internbudgeten finns en intäktspost benämnd ”Disponering av eget kapital” på 5,4 mkr. Detta innebär att själva
verksamheten beräknas ge ett underskott med motsvarande belopp, som tas från tidigare års ackumulerade
överskott och minskar det egna kapitalet, som vid årsskiftet uppgick till 27 mkr.
Investeringar, mkr

Budget

Prognos

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

78,4
0,3
0,2
0,2
55,5
0,6
9,1
1,9
10,6

70,1
0,3
0,2
0,2
54,7
0,6
9,1
1,9
3,1

Biogas

84,7

83,6

7,7

7,7

Teknisk produktion

Arvodena till ställföreträdarna är baserade på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2012 är fastställt till 44
tkr, vilket är en kraftig höjning från år 2011. Höjningen
av prisbasbeloppet kommer att innebära en ökning av
utbetalade arvoden, främst under 2013, men även, till
viss del, under år 2012.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
- 3 MKR

VA-verksamhet
I internbudgeten finns en intäktspost benämnd ”Disponering av eget kapital” på 3,3 mkr. Detta innebär att själva
verksamheten beräknas ge ett underskott med motsvarande belopp, som tas från tidigare års ackumulerade
överskott och minskar det egna kapitalet, som vid årsskiftet uppgick till 24 mkr.
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Avfallshantering Prognosen är ett underskott med 0,1
Investeringar, mkr

mkr. Mängden avfall till avfallsanläggningen på Häringetorp ser totalt ut att bli något större än budget. Det är
främst mängden jordar och massor för sluttäckning som
blir något högre än beräknat. Intäkterna för avfallsanläggingen ser dock totalt ut att bli något lägre än budget
och kostnaderna för förbränning blir lägre. Avfallsskatten
blir också något lägre än budget pga. återbäring från sluttäckningen under förra året. Prognosen belastats med
kostnader för lakvatten som ej fakturerats för del av år
2010 och 2011.

Vatten och avlopp
Avfallshantering

Budget

Prognos

103,3

94,2

12,9

12,9

Nedan redovisas de största avvikelserna:
Brunnar och infiltrationsanläggning Braås vattenverk
Projektet har försenats kraftigt. Bedömd förbrukning av
medel under 2012 är 3 mkr för erforderliga ledningsarbeten för infiltrationsförsök.

På insamlingssidan ökar kostnaderna mot budget p.g.a.
oväntat hög indexökning för insamlingsentreprenaden.
Resultatet förbättras något efter försäljningen av sopbilar
som avvecklas efter konkurrensutsättningen.

Ny huvudpumpstation Bäckaslöv
En fördyring med 2 mkr utöver budgetens 17,4 mkr är
trolig på grund av mycket svåra grundläggningsförhållanden.

Under våren genomförs en kostnadsutredning av uppförandet av ny återvinningscentral på Teleborg vilket medför en obudgeterad kostnad. Förbättrad skyltning på återvinningscentralerna belastar även prognosen något.

VA-anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna avviker från budget för Toftahöjden. Budgeterad inkomst var 4 mkr för 2012 och 10 mkr
för 2013, totalt 14 mkr. Utfallet beräknas nu bli 11 mkr
2012 och 0 mkr 2013. Avvikelsen blir då +7 mkr 2012
och -10 mkr 2013.

Störst osäkerheter som kan påverka resultatet
- Mängden avfall samt intäkter på Häringetorp
- Ersättningen för skrot och bilbatterier
- Skatteavdrag för deponiskatten
- Kostnaden för införandet av matavfallsinsamling
- Utvecklingen av insamlingen av matavfall

VA-utbyggnad Kalvudden
På grund av berg beräknas projektet fördyras med 1,7
mkr.
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NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201203) har ej tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201203 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 kan vara för negativ. I kolumn Bud - Bok avv. exkl. sem.
har förändringen av intjänad/uttagen semester m.m. helt tagits bort.

Mkr

Eget

Budget

Bokslut

Bud - Bok

Bud - Bok

Prognos

kapital

201203

201203

Avvikelse

Avv.exkl sem

Avvikelse

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Länstrafik, färdtjänst
Arenastaden
Stadsförnyelse, klimatåtg.
Kommunens revisorer
Gymnasienämnd
Skol- och barnomsorgsnämnd
Omsorgsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Nämnd för arbete & välfärd
Ekonomiskt bistånd
TN teknisk förvaltning
TN skogsvård och natur
TN parkeringsköp
TN teknisk produktion
TN biogas
TN avfallshantering
TN VA-verksamhet
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Rtj
Fastigheter förvaltade av
Vöfab
Gemensam finansiering

0,2
12,7
10
1,9
5
1,1
6,6
57,2
32,5
0
-1,3
-31,9
6,3
27,3
1,2
8,3
-2,5
17,6
23,9
3,7
1,3
3
3,8
0,7
-0,4
0

1,9
36,8
17,9
4,7
1,2
0,5
77,2
316,9
304,9
0,6
73,9
13,8
26,7
-0,1
0
0
0,8
0
0
2,3
20,7
18,5
2,2
0
0,9
12,6

2,5
39
17,4
8,9
0,1
0,3
80,1
344,5
318,8
1,2
82,8
22,7
26,1
0,3
0
0,5
0,8
2,9
10,4
3,2
17,2
18,6
0,5
0
1,2
13,4

-0,6
-2,2
0,5
-4,2
1,1
0,2
-2,9
-27,6
-13,9
-0,6
-8,9
-8,9
0,6
-0,4
0
-0,5
0
-2,9
-10,4
-0,9
3,5
-0,1
1,7
0
-0,3
-0,8

-0,6
-0,1
0,5
-4,2
1,1
0,2
5,2
0,2
6
-0,6
-5,5
-8,9
1,7
-0,2
0
-0,1
0
-2,7
-10
-0,5
3,7
0,7
1,9
0
-0,3
-0,8

0
-1,9
0
0
0
-0,2
-5,2
-6,2
-15,3
-2,6
-11,5
-32
-0,5
-5,4
0
0,3
-3,3
-0,1
-3,3
0
-3,5
0
-0,5
0
-0,4
0

0

0

0,8

-0,8

-0,8

-1,5

0

-935,8

-956,9

21,1

21,1

49

SUMMA

188,2

-0,9

57,3

-58,2

7

-44,1

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

146,7
41,5

-0,9
0

44
13,3

-44,9
-13,3

19,7
-12,7

-40,7
-3,4
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underskott på 7 mkr samt Köpenhamnsatsningen på 3
mkr.

PROGNOS
KOMMUNKONCERNEN

Passagerarvolymerna under perioden är mycket bättre än
föregående års siffror. Under de tre första månaderna har
volymen ökat med 18 %. Chartern står för den största
ökningen.

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

För tredje året i rad flyger Ryanair till Alicante två gånger
per vecka. De kommer även flyga till Palma en gång per
vecka från och med maj. Köpenhamnlinjen återinvigdes
den 26 mars och flygs av Cimber i samarbete med SAS.
Det totala bokningsläget framöver ser bra ut även om det
verkar som Stockholmstrafiken har stagnerat.

PROGNOS FÖR HELÅR 2012
I tabellen nedan redovisas bokslut 2011 och prognos 2012
före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt.
Beloppen avser kommunens ägarandel i bolagen och i Värends Räddningstjänst. Notera att de verkliga årsresultaten
kan avvika från prognoserna, som redovisas i tabellen nedan, då bokslutsdispositioner och skatt kan hanteras på olika
vis.
Mkr
Kommunen
VKAB
Smaland Airport AB
Värends Räddn.tj.förb.
Övriga *)
Totalt

Prognos
helår 2012
-40
108
0
0
0

Bokslut
helår 2011
58
155
3
-2
0

68

214

Likviditeten i bolaget är fortfarande god. Bolaget har
investerat i en ny avisningsbil men har inga större investeringar planerade under kommande period.
Värends Räddningstjänstförbund (78,6 %)
Prognosen för helåret 2012 är ett nollresultat i enlighet
med budget.
Under årets första månader är utryckningsstatistiken i
paritet med tidigare år och inga särskilt långvariga och
kostsamma räddningsinsatser har genomförts.
Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg fortsätter arbetet inom olika verksamhetsområden och bl.a. driftsätts
under april månad en ny resurs för stor skadeplats som
samfinansierats av räddningstjänsterna i länet och Landstinget Kronoberg.

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

Före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt
uppgick resultatet för kommunkoncernen 2011 till + 214
mkr. Prognosen 2012 för kommunkoncernen uppgår till
+ 68 mkr.

Växjö Teateraktiebolag (100 %)
Periodens resultat följer i stort sett budgeten. Prognosen
för helåret är ett mindre överskott.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg (22 %)
Budgeten visar på ett mindre underskott 2012 på 0,1 mkr
(kommunens andel). I övrigt följer verksamheten beslutad
budget.

KOMMUNEN
Kommunens prognos för 2012 uppgår till -40 mkr.

VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB, VKAB (100
%)

ARENASTADEN I VÄXJÖ AB (100 %)
Efter första kvartalet är resultatet bättre än periodiserad
budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 mkr.

Koncernens prognos för 2012 är + 108 mkr. För bostadsoch lokalbolagen är prognosen för helår 85 mkr och för
energikoncernen 56 mkr. Prognosen för moderbolaget är
- 33 mkr.

KULTURPARKEN SMÅLAND AB (41 %)
Den ekonomiska utvecklingen följer budgeten under
första kvartalet. Prognosen för 2012 är ett nollresultat i
enlighet med budget.

Prognosen följer i stort budget 2012. Energikoncernen har
en prognos som är 20 mkr sämre än budget vilket beror på
lägre intäkter för el och elcertifikat.
För 2011 redovisade VKAB-koncernen ett resultat på 159
mkr före bokslutsdispositioner och skatt. I resultatet ingick
reavinster vid fastighetsförsäljningar med 4 mkr.
SMALAND AIRPORT AB (42 %)
Prognosen för 2012 visar på ett nollresultat. Bolaget har
från sina ägare erhållit ett driftbidrag på 10 mkr. Detta
tillskott skall i första hand finansiera årets budgeterade
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter har reviderats och
antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet beskriver
ansvaret för arbetsmiljöfrågor i Växjö kommun.

PERSONAL

Baserat på resultatet från Medarbetarenkät 2011 har en
handlingsplan arbetats fram för förvaltningarna. Förvaltningarna är delaktiga i att ta fram planen och målet är att
minska upplevd stress genom att arbeta med gemensam
värdegrund, tydliga verksamhetsmål och ett fortsatt arbete
med FAS.

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.

Sjukfrånvaron ska minska
Personalklubben Dakapo har erbjudit personalen gratis
hälsoveckor, gratis föreläsningar, biocheckar och rabatter
på stadens kultur- och hälsoinstitutioner. Vårfesten ägde
rum på Oléo med över 700 kommunanställda,

Attraktiv arbetsgivare
Växjö kommuns strävan att vara en attraktiv arbetsgivare
är ett långsiktigt arbete. En del i marknadsföringen har
varit att starta en kompetensförsörjningsgrupp. Syftet är
att bredda bilden av Växjö kommun som arbetsgivare.
Under våren har PRAO-möjligheterna utökats i Ansgarius, Växjö kommun har deltagit på AMÅR-mässan och
Novisch-mässan vid Linnéuniversitetet samt Dag-X.

Tre arbetsgrupper från tre olika förvaltningar är pilotgrupper för att utveckla en hälsoplan.
Andelen ej sjukfrånvarande, det vill säga andel anställda
som inte haft en enda sjukdag, var under den rullande 12månadersperioden 40,3 %, jämfört med 40,1 % vid bokslut 2011. Kvinnorna har en frisknärvaro på 36,7 % och
männen på 53,6 %. Kvinnornas andel har försämrats med
0,1 % jämfört med 2011, medan männens har förbättrats
med 1,0 %.

Semestervikariehantering i rekryteringsverktyget Offentliga Jobb har utvecklats. Växjöhem använder också denna
modul som effektiviserar och skapar likabehandling i
hanteringen av semestervikarier.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron i Växjö kommun är
ett prioriterat område. Från årsskiftet har antalet sjukdagar/snittanställd ökat med 0,6 dagar till 15,7 dagar (rullande
12 månaders intervall). För kvinnor har antalet sjukdagar ökat
med 0,6 sjukdagar i genomsnitt. För männen har antalet
sjukdagar ökat, med 0,4 till 12,0 dagar.

Utbildningstillfällen har anordnats för chefer och skyddsombud inom skol- och barnomsorgsnämnden i systematiskt arbetsmiljöarbete och prevnetrapportering. I februari
genomfördes en halvdagsutbildning i grundläggande samverkanskunskap där nya chefer och fackligt förtroendevalda deltog. Ledarskapsprogrammet ”Ny som chef” har
inletts och utbildningar i ”Självservice” har genomförts.

Sjukdagar/
snittanställd

Traineeprogram Kronoberg 2011-2013, ett program för att
säkra framtida ledarförsörjning, där 16 av 30 deltagare är
från Växjö kommun, har haft löpande kurstillfällen under
våren. Tekniska förvaltningen och VKAB har ett samarbete för traineer inom den tekniska sidan.
Andelen nöjda medarbetare ska öka
Lönekartläggning 2011 är klar och beslut angående handlingsplan sker i april 2012. Överläggningar med Akademikeralliansen, Vårdförbundet och LSR är genomförda
och därmed har löneöversynen 2012 startat. KSOP har
beslutat om prioriteringar i löneöversynen 2012 enligt
förslag. Jämställdhetsplan 2012-2014 har tagits fram och
beslutats av KSOP.

Nämnd

1203

Jmf bok 11

Omsorg
Teknisk
Arbete & välfärd
Skol-barnomsorg
Gymnasie
Kommunstyrelse
Byggnad
Kultur-fritid
Miljö-hälsoskydd
Totalt kommunen

18,2
18,1
17,5
14,3
12,4
10,7
10,0
8,6
5,4
15,7

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

Kommunen mäter sjukdagar/snittanställd med omfattning d.v.s. tar
hänsyn till deltidssjukskrivningar så att en sjukskrivning på 25 % blir
0,25 dag istället för en hel dag.

Arbetet med kartläggning av jämställda löner fortskrider i
arbetsvärderingsverktyget BAS, där förvaltningarnas
bedömningar nu är klara. Inriktningen är att det totala
arbetet ska vara klart under hösten och att arbetsvärderingen därefter kan ligga till grund för kommande lönekartläggning.

Utvecklingen under första kvartalet 2012 visar att sjukdagarna har ökat hos flera av nämnderna. Arbete och Välfärd har ökat med drygt 2 dagar och gymnasiet har ökat
med 1,5 dagar i snitt. Byggnadsnämnden har minskat med
2,3 dagar. För att upptäcka tidiga signaler på ohälsa gör
nämnderna en kartläggning tillsammans med Kommunhälsan avseende de medarbetare som under den senaste
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12-månadersperioden har haft sjukfrånvaro vid minst sex
tillfällen.

Antalet tillsvidareanställda i omsorgen har ökat med 19
personer sedan årsskiftet. Antalet anställda i skol- och
barnomsorgsnämnden har ökat med 25 personer, ökningen beror på konvertering. Under perioden fanns beslut på
rekryteringsbegränsningar för lärare och servicebiträden.
Under januari-mars har ett intensivt arbete pågått kring
entreprenadsättningen av städverksamhet i skol- och
barnomsorgsnämnden. Förberedelser inför måltidsorganisationen, informationstillfällen och förhandlingar
har genomförts.

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

Dagar Dagar Bok
201203
2011

-14 dagar

25 429

Differens
antal dgr

25 207

221

-59 dagar

12 655

12 731

-76

60- dagar

54 283

51 430

2 852

Totala dagar

92 367

89 369

2 998

Antalet tillsvidareanställda inom tekniska har minskat
med 5 personer. Det är förändringar inom renhållningsavdelningen som bidrar till denna minskning.

Både den långa och den korta sjukfrånvaron ökar jämfört
med årsbokslutet.

Antalet tillsvidareanställda inom gymnasienämnden har
minskat med fyra personer jämfört med årsbokslutet 2011.
Det finns en viss övertalighet avseende lärare på grund av
förändringar i samband med gymnasiereformen, Gy 11.

Antal anställda i nämnder och bolag
Antalet tillsvidareanställda personer i kommunens nämnder uppgick 2012-03-31 till 5 865, vilket innebär en ökning med 40 personer från årets början. Vid samma tidpunkt förra året hade antalet anställda minskat med 44
personer. Antalet anställda 201203 är fördelat på 4 656
kvinnor och 1 209 män.

I VKAB och övriga bolag uppgick per 2012-03-31 antalet
anställda till 624 personer. I bolagen är fördelningen 192
kvinnor och 432 män.
Tillsvidareanställd
1203

Sjukdagar/
snittanställd

TOTALT
Nyckeltal nämnder

1203

Bok 11

Förändr

Tillsvidareanställda
Omräknade heltider
Sysselsättningsgrad, %
Medelålder
Sjukdagar/snittanställd

5 865
5 631
96,0
47,9
15,7

5 825
5 597
96,1
47,3
15,2

40
34
-0,1
0,6
0,6

KVINNOR

MÄN

Nyckeltal nämnd

1203

Bok 11

1203

Bok 11

Tillsvid.anställda
Omräkn heltider
Sysselsättn.grad
Medelålder
Sjukdg/snittanst.

4 656
4 447
95,5
47,7
16,7

36
32
0,0
0,7
0,6

1 209
1 183
97,9
48,7
12,0

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

Nämnd

Tillsvidare
Anställd
Jmf bok
1203
11

Gymnasie
Skol-barnomsorg
Omsorg
Arbete & välfärd
Byggnad
Kultur-fritid
Miljö-hälsoskydd
Teknisk
Kommunstyrelse

481
2 164
2 299
337
43
100
22
240
180

-4
25
19
2
2
-3
1
-5
0

Tot

Män

VKAB**

445

310

135

Växjö Flygplats

38

26

Växjö Teater***

0

Värends Räddntj.
Regionteat BlekKron

Kulturparken
Småland AB

Kv Jmf 11

1203

Jmf 11

2

8,5

1,1

12

-1

8,0

*

0

0

0

0

0

59

54

5

1

7,1

0,6

32

18

14

-1

*

*

50

24

26

-5

*

*

*Uppgift saknas
** Sedan 2007 ingår VEAB, Växjöhem, Vidingehem, Hyresbostäder
i Växjö, Videum och Vöfab i Växjö kommunföretag AB (VKAB)
*** Växjö Teater AB har inte några anställda. Från och med 1 juli 2011
tog Kultur och Fritid över personalen.

Omräknad
heltid
Jmf bok
11
1203
458
2 032
2 242
327
43
93
22
239
173

Bolag

-5
22
21
3
2
-2
1
-5
-1
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insatser. Avtalsuppföljningar och individuppföljningar har
genomförts enligt planering. En reviderad modell för
uppföljning av verksamheter i privat drift, vilket bland
annat innebär även oanmälda besök, kommer att införas
under 2012.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL
I delårsbokslutet efter tre månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2012. En mer detaljerad
måluppföljning kommer att göras i delårsbokslutet efter åtta
månader samt i bokslutet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyner och arbetssätt
har stor betydelse för hur företagarna upplever kommunens företagsklimat. Handläggningen av ärendena sker
snabbt, smidigt och så tydliga besked som möjligt lämnas.
Hemsidan är en viktig informationskanal för att underlätta
för kommunmedborgarna och företagarna.

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.

De nya satsningarna i infrastrukturen som t.ex. tågstoppen
i Lammhult underlättar en hållbar arbets- och studiependling både inom kommunen och mellan Kronobergs och
Jönköpings län.
Hög sysselsättning
De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna handlar framförallt om att fokusera resurser på den växande andel
arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. I arbetet
med att förebygga ungdomsarbetslöshet och främja inkludering tillhandahålls arbetslivsföreberedande och kompetenshöjande aktiviteter, projekt samt alternativa pedagogiska metoder.

Utveckling, expansion, bra företagsklimat
Aktiviteten på näringslivssidan är fortsatt hög, vilket bekräftas av de 54 genomförda företagsbesöken. Mer än
hälften av företagen planerar för expansion och nyanställningar. IT, tillverkningsindustrin och tjänsteföretagen går
fortsatt bra, medan logistik och handel har det tuffare. Just
nu står konjunkturen och väger. Bland övriga händelser
kan nämnas att de första företagen är på plats i FöretagsCenter Macken, en omfattande rekryteringskampanj av
nyckelkompetens till teknik- och IT-företag inleds under
april/maj, nya företagsetableringar är på gång i Lammhult,
Åryd och Braås. Efterfrågan på mark och lokaler är fortsatt stor i Växjö tätort; avslut och beslutsprocess tar dock
längre tid än tidigare.

För att underlätta vägen till sysselsättning samt göra det
möjligt för den enskilde att pröva förutsättningarna att
starta eget företag har förslag om särskilt försörjningsstöd
vid nyetablering av företag utarbetats. Samtidigt fortsätter
avtal tecknas med Mackens företagshotell. Antalet nya
företag som skapats genom Macken har ökat för varje år
och genom förslaget om särskilt försörjningsstöd vid
nyetablering antas flera kommer starta eget företag.
Behovet av att samverka med näringslivet har ökat speciellt med tanke på att antalet nystartsjobb har minskat.
Nämnden för arbete och välfärd har idag 126 personer i
nystartsjobb. I genomsnitt kan cirka 200 personer erbjudas nystartsjobb, att jämföra med 353 år 2011. Antalet
nystartsjobb har varit färre i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om ytterligare lönemedel. Samverkan
med näringslivet är också viktig i utvecklingen av ett
kommunalt samhall. Omsorgsnämnden arbetar med att
reservera vissa av praktikplatserna för personer med
funktionsnedsättning.

Växjö kommun har ansvarat ekonomiskt för genomförandet av DagX som blev en succé med över 140 UFutställare samt drygt 7 000 besökare. Kommunens samlingsmonter var välbesökt och frukostträffen inom Nätverket Expansiva Växjö drog som vanligt fullt hus.
Entreprenörskap blir mer och mer en del i grundskolans
dagliga arbete. Syftet med entreprenöriellt lärande är att
bygga hållbara relationer mellan samhälle och näringsliv.
Kurser i entreprenörskap ges på samtliga tre gymnasieskolor. På flera av yrkesprogrammen förekommer projektinriktat arbetssätt för att utveckla entreprenöriella förmågor.
Programråd och yrkesråd fungerar väl och har stärkts
inom flera branscher. Teknikcollege, samverkan med
möbelriket och utvecklingen av vård- och omsorgscollege
är några exempel på nära och välfungerande samarbeten.
Problemen kvarstår dock att ungdomarna inte söker sig
till några av de utbildningar som branscherna efterfrågar.

ESF-projektet VISA, (växa, integration, språk och arbete)
är i uppbyggnadsfasen. Projektet är ett språkförstärkande
och arbetslivsförberedande initiativ för de som inte slutfört svenska för invandrare, sfi, eller nått arbetsmarknaden. 150 kvinnor och 150 män beräknas delta i projektet.

En ny ansökan om att bedriva hemtjänst och hemsjukvård
har inkommit och utvärderingen av ansökan påbörjas
under april. Omsorgsnämnden har beslutat om förlängning
av kontraktet för företagen Homec AB, MKEF och Veteranpoolen AB, som erbjuder hemtjänst i form av service-

ESF-projektet Framtid Kronoberg är i uppbyggnadsfasen:
Projektet är länsövergripande och syftar till att minska
ungdomsarbetslösheten, stärka ungas kompetens, öka
inträdet på arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna samt
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öka samverkan i länet. 800 ungdomar mellan 16-29 år
från hela länet beräknas delta. Ansökningsprocessen till
Växjösommars 1 000 ferieplatser har börjat. I år kan ungdomarna skicka in ansökan via en webbaserad e-tjänst.
Genom statsbidrag finns möjlighet att satsa på lärlingsutbildningar inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Arbetslöshet 16-64 år (%)
Lessebo
Växjö
Alvesta
Uppvidinge
Kronobergs län
Riket
Markaryd
Tingsryd
Ljungby
Älmhult

Samverkan och regioncentra
Ett samarbetsavtal mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet håller på att upprättas. En gemensam forskningssamordnare beräknas kunna börja sin tjänst på Växjö
kommun från 1 juni 2012. Forskningssamordnaren kommer att ha uppdraget att knyta forskningen närmare kommunens verksamheter och nämnder.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik mars

Barn och utbildning

Ett kontinuerligt arbete sker genom deltagande i Branschrådet för byggutbildningar för att påverka utformning och
utveckling av ingenjörsprogrammet. Tekniska nämnden
medverkar som lärare i anläggningsteknik vid Högskolan i
Jönköping och vid Linnéuniversitetet.

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

Utvecklings- och visionsarbetet på landsbygden och i
kommundelscentra fortsätter. Vision Lammhult och Vision Gemla har inletts. Dessutom startas Vision Ingelstad
upp i april. Arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram kommer att påbörjas.

Stärkt roll som utbildnings- och kunskapscentrum
På gymnasieskolorna har satsningen på att öka det internationella samarbetet inletts och utblickar görs på olika
sätt på både tjänstemanna- och elevnivå. Under 2011
genomförde Katedralskolan ett lyckat varumärkesarbete
och nu har motsvarande arbete inletts på både Teknikum
och Kungsmadskolan.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Antalet företag ska öka (netto)
• Arbetslösheten ska minska

Grundskola
Trenden med det försämrade genomsnittliga meritvärdet
och behörigheten till gymnasiet har medfört att fokus
under perioden har varit på hur framtida arbete med att nå
ökad måluppfyllelse ska ske. Följande har planerats/genomförts under perioden:

Nettoökning företag
Antal

2011

2010

2009

252

229

226

201203
12,4
9,8
9,2
9,0
8,9
8,5
7,9
7,6
7,2
6,3

Arbetslösheten ska minska
Enligt arbetsförmedlingens avstämning i mars var den
totala arbetslösheten i landet 8,5 %, vilket är i nivå medföregående år. I Kronobergs län har arbetslösheten ökat
med 0,5 procentenheter och ligger nu på 8,9 %. Det är fler
utan jobb och färre nya platser som anmäls i länet nu. Det
är också allt färre som får jobb. Det finns dock fortfarande
många nya jobb. Antalet lediga platser som anmäldes till
länets arbetsförmedlingar var 1 300 i mars. Det är 157
platser färre jämfört med mars 2011.

 Införa ett nytt resursfördelningssystem till läsåret
2013/14, där större hänsyn tas till socioekonomiska
bakgrundsfaktorer. En forskningskartläggning har tagits fram och en styrgrupp har bildats.
 Samtliga skolledare har deltagit i att skapa framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse. Styrgrupp ”Skola
2012” har fått i uppgift att bygga vidare på strategierna och prioritera samt ta fram förslag på operativa åtgärder.

Under mars 2012 var det 2 290 ungdomar i åldern 18 —
24 år som var öppet arbetslösa eller deltog i ett program
med aktivitetsstöd; en ökning med 230 personer. I relation
till registerbaserad arbetskraft i åldern 18-24 uppgick den
totala arbetslösheten till 19,5 % i mars 2012. Motsvarande
siffra för riket var 17,2 %. Ökningen av arbetslösheten
bland ungdomar är en indikation på att läget på arbetsmarknaden har försämrats.

 En strategi för att stödja huvudmannen och enheterna i
det systematiska kvalitetsarbete finns framtagen och
samtliga skolledare har fått vägledning i hur ett sådant
arbete kan genomföras.
 Istället för att bedriva en gemensam sommarskola efter avslutat läsår har respektive enhet med åk 7-9 fått i
uppdrag att ersätta det med andra former av stöd innan
läsårets slut.
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 Riktade insatser för att förbättra lärarnas kompetenser
och möta de nationella behörighetskraven pågår genom Lärarlyftet II.

Det krävs vidareutveckling och att hitta arbetsmodeller
för lärlingsutbildning.

 För att nå ett ökat undervisningsnära ledarskap startar
ett coachingprogram som i första skedet riktas till 7-9
rektorer och under hösten till F-6 rektorer.

Goda levnadsvillkor och trygg uppväxt
I arbetet med att sträva efter en utökning av kvälls- och
helgöppet inom barnomsorgen har en översyn gjorts avseende resursfördelning inom verksamheten.

 Riktad insats genom beslutet ”Resultat i fokus” till 7-9
skolorna ska ge en både kortsiktig och långsiktig effekt mot ökad måluppfyllelse och leda till att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

Utredningsförslag om att införa skolsatsning inom familjehemsvården (SkolFam) och utredningsförslag om barnteam för att ge stöd till de mest utsatta barnen har utarbetats.
Föräldrar med barn i åldern 9-17 år har erbjudits ett utökat
föräldrastöd för att förbättra samspelet mellan barn och
föräldrar och därigenom främja ungas hälsa.

Projektet ”En till en” har fortsatt under perioden med
ytterligare fyra högstadieskolor. Elever och undervisande
personal har fått tillgång till personlig dator. Ytterligare
satsning för att stärka den digitala kompetensen är att
kommunens F-6 skolor erbjuds möjligheten att få tillgång
till personliga datorer för undervisande lärare.

Brister och områden med förbättringsbehov inom barnoch ungdomsvården har uppmärksammats nationellt under en längre tid. Genom att skapa bättre framtidsutsikter
för barn, ungdomar och föräldrar med behov av socialt
stöd ska kommmunen fortsätta att aktivt medverka i utvecklingsarbete och samverka med andra på olika nivåer.

Konsthallens pedagogiska satsning heter Konstlabb. En
konstpedagogisk handlingsplan för pedagogik under skoltid samt för den fria tidens pedagogik har arbetats fram.
Bokcirklar, lovaktiviteter och barnkulturarrangemang är
olika sätt att nå barn och unga på deras fritid. En ansökan
till Kulturrådet för stöd till läsfrämjande insatser är under
arbete.

Omsorgsnämnden har genomfört ett arbete med mål och
handlingsplaner i verksamheten för barn- och ungdomar.
Gemensamt för de olika insatserna är att de ska upplevas
utvecklande, roliga och trygga. Antalet omsorgstagare
ökar på korttidsvistelsen p.g.a. att allt fler diagnostiseras
med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personalens kompetens och samverkan är två områden som prioriteras under året. En verksamhet för korttidsvistelse riktad
till barn/ungdomar enligt socialtjänstlagen (SoL) har startats. Anhörigenkäten för korttidsvistelser är nu sammanställd en övervägande del positiva svar i alla kategorier.
På frågan hur de anhöriga upplever korttidsvistelsen var
snittet högt: 8,6 av 10. Likaså känner sig anhöriga avlastade respektive trygga när omsorgstagaren är på korttidsvistelsen. Förbättringsområden är främst flexibilitet, aktiviteter och information.

Gymnasieskola
Gymnasiereformen Gy 2011 är nu sjösatt och på gymnasieskolorna pågår nu två system, det nya och det gamla,
när det gäller betygsystem och examenskrav, utbildningsinnehåll och skollagskrav. Under hösten har en inventering gjorts kring lärares behörighet för att kunna möta det
kommande kravet på lärarlegitimation. Den planerade
organisationsöversynen pågår och ett förslag på ny organisation ska bli klart inför höstterminen. Under våren
kommer Skolinspektionens samlade tillsynsrapport om
samtliga grund- och gymnasieskolor i kommunen.
På gymnasieskolorna pågår olika utvecklingsarbeten;
digitalt lärande med ”en till en”- datorer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.
• Kommunens skolor ska vara effektiva (kostnad kr per
betygspoäng).
• Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda
resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 3
år).

Vuxenutbildning
Sättet att studera har förändrats. För att möta behoven och
ge alla vuxna möjlighet att utveckla sin kompetens ska
alternativa pedagogiska metoder och utbildning på distans
erbjudas. Inflödet av sökande till sfi och kommunal vuxenutbildning under de tre första månaderna är oförändrat.
Antalet elever i svenska för invandrare har vid mätdatumet minskat med cirka 170 personer jämfört med motsvarande period förra året. Orsaken är de stora satsningarna
som gjordes under 2011 då stora grupper antogs för att
minska kön till sfiutbildningen. För att möta kompetensbehovet ska man arbeta med kompletterande och kompetenshöjande aktiviteter, projekt och alternativa pedagogiska metoder. Anhöriginvandringen från Somalia kommer att kräva olika utbildningsinsatser på kort och lång
sikt. Statsbidragen för yrkesvux kommer att minska framöver samtidigt som mer fokus läggs på lärlingsutbildning.

Kommunens grundskolor ska vara effektiva (kostnad
(kr) per betygspoäng)
KPB bygger på Skolverkets statistik om total kostnad per
elev, exklusive lokaler och snittbetyg per elev. Uppföljningen görs i samband med årsbokslutet 2012.
Effektivitet

2011

KPB kr

303,7 286,3

Placering större städer
Placering riket

18

2010

2009

2008

2007

270,2 259,5 247,8

4

1

1

1

1

46

27

15

15
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visar att markpriserna ökar. Hälsosam och långsiktig
hållbar boendemiljön beaktas vid planeringsprocessen för
framtida bostadsområden. Kommunen utövar också tillsyn över befintliga boendemiljöer och för skydd av naturens egenvärde och biologisk mångfald. Detta kan innebära att mark inte bör exploateras utan sparas till framtida
generationer. Den 1 mars påbörjades ett nytt treårigt program för luftkvalitetsmätningar inom länet.

Kommunens grundskolor ska uppnå bra resultat
Genomsnittligt meritvärde är ett resultatmått för att ge
kunskap om kommunens resultat inom skolan. Skolverket
endast gör en avstämning per år. Uppföljningen görs i
samband med årsbokslutet 2012.
Bra resultat
Genomsnittligt
Meritvärde
Placering större städer
Placering riket

2011

2010

204,4 206,4

2009 2008

2007

Projektet ”Trästad 2012” rullar vidare med ett antal seminarier, studiebesök samt studieresor.

212,4 212,7 212,7

12

6

4

4

109

61

53

47

En majoritet av planerade åtgärder för att uppnå uppsatta
verksamhetsmål är påbörjade och kommer att genomföras
under året. Uppdraget klimatanpassad prissättning av
mark samt former för rullande översiktlig planering kommer att påbörjas inom kort.

Elever studerande i gymnasieskolan, boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel (%) som fullföljer gymnasieskolan inom 3 år)

Planeringen för den nya bron på Teleborgsvägen är påbörjad. Upphandling av byggnation av ny gata förbi nya tennishallen på Välludden har påbörjats och på området Stora
Vallen pågår förberedelsearbeten inför byggnation av
Växjöhems lägenheter. På Vikaholm pågår arbetena med
VA och gator och entreprenör är upphandlad för ombyggnad av Allmogevägen medan det pågår markplanering för
ett kvarter samt en skoltomt. På Teleborg pågår ett projekt
för omhändertagande av dagvatten med diverse fördröjningsåtgärder. För att avlasta den befintliga huvudpumpstationen på söder har en ny huvudpumpstation i Bäckaslöv upphandlats.

Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år
inklusive individuella programmet, har minskat från 82,3
% till 81,6 % 2010/2011. Vid jämförelse med övriga
större städer har Växjö kommun dock en betydligt större
andel som klarar studierna på 3 år. Andelen ökar här från
78,0 till 78,6%. Uppföljningen görs i samband med årsbokslutet 2012.

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

Omsorgsnämnden ingår i projektet Bo-IT. Projektet bedrivs i fem kommuner i landet och som stöd finns Hjälpmedelsinstitutet och SABO. Intentionen är att testa och
införa tekniklösningar som underlättar kvarboende för
äldre. En första pilot planeras att starta efter sommaren.
De äldre par som önskat bo tillsammans i särskilt boende
har getts möjlighet till detta. Arbetet tillsammans med
landstinget att se över möjligheten för ett gemensamt
”Hjälpmedelshus” fortsätter. Att genomföra byggnationen
av ett nytt boende med särskild service på Evedal behandlas av kommunfullmäktige i april. Boendet planeras vara
inflyttningsklart vid årsskiftet 2012/2013. Projekteringen
för ombyggnad av köket Hovslund har fortsatt med beräknad start under hösten 2012. Arbetet med att se över
renoveringsbehov på kök Borgmästaren har påbörjats.

Hållbart samhällsbyggande
I februari antog kommunfullmäktige revideringen av
översiktsplan del Växjö. Samrådsperioden för översiktsplan del Åryd avslutades och ett reviderat förslag skickas
inom kort på utställning. Ett uppstartsmöte för översiktsplan del Gemla har ägt rum i Gemla skola tillsammans
med sockenrådet. Kommunstyrelsen ska under våren ta
ställning till ett samrådsförslag. Underlag och kriterier för
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
har tagits fram. En förstudie kring rutiner och samverkansformer i plan- och exploateringsprocessen har initierats.

Ett särskilt fokus på de grupper i samhället som står längst
ifrån bostadsmarknaden är framöver ett av de prioriterade
områdena i Växjö kommun. De åtgärder som är föreslagna i Bostadsförsörjningsprogrammets handlingsplan
ska underlätta för de medborgare som kommer till kommunen och efterfrågar bostad. Anhöriginvandringen från
Somalia kommer att kräva stora insatser för att klara bostadsfrågan.

Under senare delen av 2011 beviljades medel från länsstyrelsen för framtagandet av ett nytt grönstrukturprogram.
Arbetet är påbörjat med kartläggning och analysarbetet är
snart avslutat. Växjö kommun är en av nio kommuner
som valts ut av arbetsmarknadsdepartementet att fortsätta
det urbana utvecklingsarbetet under 2012. Det finns en
dialog med de flesta stora privata markägarna runt Växjö
stad i syfte att förvärva mer mark. Värderingar som gjorts

En samverkansgrupp har bildats med uppdrag att planera
kommande näridrottsplatser i kommunen.
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God estetisk utformning
En översyn av filialbibliotekens resurser, placering och
verksamhet pågår. Samverkan pågår med flera aktörer för
Kulturkullens framtida utveckling. Konsten beaktas vid
stadsutveckling, t.ex. vid utveckling av utemiljöerna kring
Stortorget, Kulturstråket, Spetsamossen, Arenastaden,
sjön Trummen och Växjösjön.

Nöjd Regionindex (max 100) SCB
Medborgarundersökningen, år
Växjö
Riket
Större städer

2010
68
63
66

2008
68
65
67

2006
66
64
66

Demokrati och mångfald
En studie kring konsten i Arenastaden har sammanställts i
syfte att utvärdera insatserna när det gäller implementering av 1%-regeln samt den konstnärliga gestaltningen av
de kommunala mellanrummen inom området.

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.

För att göra gymnasieskolorna till attraktiva och stimulerande studie-/arbetsmiljöer ses den konstnärliga utsmyckningen över i samband med de ombyggnationer som görs.
I möjligaste mån involveras elever i den konstnärliga
utsmyckningen. Arbetet med översyn gällande effektivisering och utnyttjande av gymnasienämndens lokaler pågår.

Olikheter ska tillvaratas och rättssäker service
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2012 att införa ett
mångfaldspris. Inom ramen för detta pris kan priser för
tillgänglighet, demokrati, jämställdhet, integration, sexuell
läggning och barn och ungdom delas ut. Priserna ska
marknadsföras, så att medborgarna stimuleras att nominera och mångfaldsarbete uppmuntras och utvecklas.

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

Antalet färdigställda bostäder

Enkätundersökningen ”Demokratibarometern” genomfördes på kommunfullmäktiges sammanträde i mars. I undersökningen får ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige besvara ett antal frågar om lokal demokrati ur ett
förtroendevalt perspektiv. Resultatet av undersökningen
kommer i maj och kommer att fungera som ett bra underlag för det fortsatta arbetet.

2011 2010 2009 2008 2007
Antalet färdigställda bostäder

300

389

294 585

428

Kommunstyrelsen har preciserat uppdraget avseende antal
kommunala villatomter som skall kunna erbjudas 2012
(80 st), 2013 (160 st) samt 2014 (160 st).

Inom ramen för SKLs jämställdhetsprojekt har analysen
av kommunens informationsmaterial ur ett jämställdhetsperspektiv påbörjats. Växjö kommun har inom ”ECAR”projektet påbörjat olika forskningscirklar med grupper
som löper större risk att utsättas för rasism och diskriminering. Ett av syften med projektet är att öka medborgarnas deltagande och inflytande. Teman för cirklarna; diskriminering på offentliga platser, diskriminering på arbetsmarknaden samt kommunens åtaganden i arbetet mot
rasism och diskriminering.

Antalet invånare
KIR 20120420
83 976

SCB 20111231
83 710

varav folkökning

266

705

Födelsenetto
Flyttnetto

84
186

381
337

varav invandringsnetto

113

323

Folkmängd

Till den 18 april har folkmängden i kommunen ökat med
266 (217) personer till 83 976 (KIR). Födelsenettot och
invandringsnettot är högre än förra året. Kommunens
prognos på den förväntade folkökningen under 2012 ligger på cirka 1 000 invånare.

Under 2012 gör gymnasienämnden en genomgång av
dokument- och arkivrutiner för att säkerställa tillgänglighet och tydlighet ur ett rättssäkert perspektiv. Skolorna har
i uppdrag att utveckla samarbetet och stötta elevkårerna,
stötta sektioner/föreningar, uppmuntra till nybildandet av
sektioner/föreningar på skolorna samt att få fler elever att
engagera sig i olika aktiviteter utanför lektionstid. Att
utveckla teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter
tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet är ett projekt som
pågår under hela 2012. Skolorna ska stärka och utveckla
sexualundervisningen och ges i uppdrag att arbeta med
HBTQperspektivet. Man ska lyfta fram den stora mångfald som finns och tydliggöra den positiva mångfalden.

Attraktiv plats att leva och bo på
En enkätundersökning har genomförts till såväl nyinflyttade till Växjö kommun som utflyttade från Växjö kommun i syfte att få ökad kunskap om styrkor och svagheter.
Enkätundersökningen är slutförd, men det återstår att
sammanställa och rapportera resultatet av undersökningen.
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Nöjd inflytande index (max 100)

På flera nämnder pågår mångfaldscertifiering under 2012.
Mångfaldscertifieringen innebär en genomgång av nämndernas verksamheter ur ett mångfaldsperspektiv.
Tydlig och tillgänglig kommunikation
För att öka informationen till medborgarna finns planer på
att publicera handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde på webbplatsen. I januari infördes två e-tjänster
för förtroendevalda, motioner och interpellationer. Resultaten inom omsorg/funktionsnedsättning presenteras nu på
webbplatsen, vilket ger medborgarna en möjlighet att
jämföra olika verksamheter. Utbildning i klarspråk har
anordnats för webbredaktörer med syfte att förbättra och
tillgängliggöra informationen på kommunens webbplats.
Under våren har ungportalen Växapp släppts, genom vilken får Växjös ungdomar en samlad bild över vad som
händer i regionen och de kan själva bidra med innehåll.

100

87

76

81

83

67

Större städer

84

82

67

2011

2010

2009

11,8

11,7

11,4

40

Större städer

42

42

40

Under perioden har arbete pågått med att färdigställa en
ansökan till ett Intelligent Energy Europé-projekt med
fokus på cykelsatsningar. Växjö kommun har blivit inbjuden i att tala på EU:s Open Days för att informera om sitt
miljöarbete samt blivit tillfrågad om att engagera sig i ett
utbyte med serbiska kommuner för att samarbete kring
miljöfrågor. Kommunen har deltagit i den globala klimatmanifestationen Earth Hour genom att informera och
släcka ner delar av staden.
I EU-projektet ”Engage” har en film med fokus på miljöarbetet i Växjö och växjöbornas möjlighet att engagera sig
i miljöfrågor genomförts. Genom projektet har ett seminarium genomförts med syfte att stärka de kommuner som
har skrivit under Borgmästaravtalet. Avtalet innebär ett
åtagande att gå längre än EU:s klimatmål i fråga om

Andel utländsk bakgrund av kommunens anställda, %
I koncernen

41

Träffar och diskussioner av energiplanens genomförande
och uppföljning har ägt rum. Fortfarande är det långt kvar
tills flera av målen i miljöprogrammet eller budget 2012
uppnås, men för de flesta finns nu pågående processer och
strategier.

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
kommunen %

Riket

40

”Sjömiljögruppen” har tagit fram förslag på åtgärder inom
området att förbättra sjöarnas miljötillstånd. Ansökan om
medel från Life för att genomföra delar av åtgärdsplanen
har påbörjats. En beställning har skett av förstudie kring
rening av avloppsreningsvatten vid äldreboenden från
läkemedelsrester.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen medborgarna som upplever att de får god
service och ett gott bemötande när de kontaktar Växjö
kommun ska öka.
• Andelen av Växjö kommuns anställda som har utländsk bakgrund ska öka.
• Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och
det inflytande de har över kommunala beslut och
verksamheter ska öka.

Växjö

44

Riket

Ledande och framstående miljökommun
Kommunens miljöarbete under första perioden av året har
i mångt och mycket präglats av effektiv och positiv samverkan. Exempel på detta är genomförandet av ”Gröna
Spetsar”, där ett stort antal tjänstemän samlades för att ta
fram förslag på åtgärder inom kommunens tre prioriterade
miljöområden transporter, renovering av fastigheter och
sjömiljö.

Arbetet med ett kommungemensamt kontaktcenter pågår.
En upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem med funktionalitet för kontaktcenter och e-tjänster
håller på att upphandlas.

2009

2006

45

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

Genom ”Växjö Direkt” ordnas möten i mindre orter eller
stadsdelar i kommunen och som möjliggör för medborgarna att diskutera specifika frågor med politiker och
tjänstemän. I samband med matavfallsinsamlingen har
dialog skett dels genom informationsutskick och dels
genom möten. Information om miljö- och hälsoskyddsverksamhet till allmänheten sker bl.a. genom nyhetsbrevet
”Utsläppet”.

2010

2008

47

Miljö, energi och trafik

Medborgarkontoret Araby har under årets första två månader haft 787 besök och telefonsamtal. De tjänster som
efterfrågats har varit av skiftande karaktär. Två typer av
ärenden som tydligt utmärkt sig är information och service samt ärenden som berör Migrationsverket.

2011

2010
Växjö
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sortiment, vilket har inneburit att beställare numera har
möjlighet att enkelt se de flesta stora livsmedelsleverantörers miljöanpassade sortiment.

minskning av fossila koldioxidutsläpp genom ökad energieffektivitet, renare energiproduktion och energianvändning. Växjö kommun deltog också på den nationella konferensen Energiutblick 2012 i Göteborg för att tala om
”Engage”.

Planering pågår med projektet "Energismart förening",
som ska hjälpa föreningar med deras miljöfrågor. Föreningar som ansöker om ett investeringsbidrag för åtgärder
som ger förbättrad miljö prioriteras vid fördelningen av
investeringsbidrag.

En ansökan om att delta som rådgivande part i ett EuropeAid-finansierat vattenprojekt på Filippinerna har färdigställts och lämnats in. Arbetet med att arrangera en internationell miljö- och vattenkonferens 2013 pågår, preliminärt planeras årsmöte med Energy Cities till april 2013.
Med aktörer inom vattenområdet pågår också diskussioner.

Kommunens verksamheter med hänsyn till miljön
Gymnasieskolorna har avslutat ett internationellt energiprojekt ”Answer”. Det har också pågått energispartävling
mellan Katedralskolan och Teknikum som gav en minskad elförbrukning med 6 % respektive 22 % jämfört med
samma vecka året innan. Projektet ”Småskaligt vindkraftverk på Teknikum” har startat. Utredningen om gymnasiets transporter är genomförd av en grupp studenter på
Linnéuniversitet. Serviceorganisationen använder enbart
miljömärkta rengöringsmedel/metoder och personalen
inom service utbildas i EKO-matlagning och miljösmart
matlagning.

Enkelt, attraktivt för invånare och företag att minska
miljöpåverkan
Under perioden har en resvaneundersökning planerats och
påbörjats, vilket blir ett värdefullt verktyg för framtida
planering för att nå målen om ökat kollektivtrafikresande.
Kommunen har beviljats medel från SKL att stärka grönt
företagande i kommunen.
Inventering och åtgärder av enskilda avlopp är ett projekt
som är prioriterat och som fortsätter för att på sikt minska
belastningen av näringsämnen till våra vattendrag. Med
samma syfte deltar kommunen i ett nationellt projekt med
målet att minskat växtnäringsläckage från jordbruket. En
genomgång pågår av mindre fordonsreperationsverkstäder
för att följa upp utsläpp till vatten och luft samt kontrollera hanteringen av avfall och kemikalier. Det pågår även
flera vindkraftsprojekt i kommunen.

Skolverksamheten arbetar med att ta fram undervisningsstöd med Europas Grönaste stad-fokus. Vid skolskjutsupphandlingen finns högt ställda mål om successiv övergång till alternativa drivmedel.
En modell för avvecklingsplan av fossila bränslen har
arbetats fram för kommunstyrelsen och kommer att fungera som modell för övriga i organisationen. Under perioden har riktlinjer för avrop av fordon i kommunkoncernen tagits fram samt att ett gemensamt källsorteringssystem har genomförts i kommunhuset. Arbetet med få
igång webbmöten har påbörjats. Flertalet utbildningar har
genomförts med fokus på digitala möten.

Kommunen arbetar med extern miljödiplomering där man
försöker få fler verksamheter att miljödiplomera sig för att
få ett grönare och mer hållbart Växjö. I december 2011
fanns det 20 verksamheter/företag i kommunen som är
miljödiplomerade enligt detta system. Miljödiplomering
innebär att man arbetar strukturerat med sin egen miljöpåverkan från exempelvis transporter, avfall och energianvändning.

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 ha
goda förutsättningar att integreras i samhället.

För att sprida miljöengagemang till kommunens invånare
har evenemanget ”badskumt” ägt rum, information dels
genom en utställning på biblioteket och dels i samband
med en författarföreläsning. Informationen har handlat om
vardagskemikalier, avlopp och avfall och dess påverkan
på våra vatten. Under två veckor anordnas även en utställning kring området vattenkvalitet med fokus på uppströmsarbetet på stadsbiblioteket.
Insamling av matavfall för tillverkning av biogas har
börjat. Insamlingen började med villor och kommer så
småningom att omfatta även flerfamiljshus. Andelen
anslutna hittills är inte så hög men förväntas öka. Den
förändrade hantering har inneburit många frågeställningar
från abonnenter och arbetet med nya kommunala renhållningsföreskrifter har prioriterats.

Social trygghet
Under en längre tid har brister och områden med förbättringsbehov inom barn- och ungdomsvården uppmärksammats nationellt. Genom att skapa bättre framtidsutsikter för barn, ungdomar och föräldrar med behov av socialt
stöd fortsätter kommunen att aktivt medverka i utvecklingsarbete och samverka med andra på olika nivåer.
Nämnden för arbete och välfärd följer förändringen inom
landstinget Kronobergs barn- och ungdomspsykiatri samt

Under året har kontakter med livsmedelsleverantörer fortsatt för att de ska märka upp ekologiska alternativ i sina
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ligt Boverkets uppgifter. Allt fler ansökningar kommer in
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. Förstahandskontrakten har fortsatt att
minska till 199 st. För att lösa det akuta behovet av boende tecknas avtal om att tillfälligt hyra bostäder i avvaktan på en permanent lösning.

vuxenpsykiatri och hur förändringarna kommer att påverka situationen för barn och ungdomar samt för personer med samsjuklighet.
Ingången via serviceinsatser kan vara ett bra alternativ
som underlättar för personer att söka hjälp i ett tidigt
skede. Medborgaren vill ha hög tillgänglighet och vill
gärna vara anonym trots att det finns ett behov att utreda.
Det är därför viktigt att tänka på rättssäkerheten och inte
använda serviceinsatser om det finns större behov. Arbetet sker för att öka serviceinsatserna för barn och unga
samt för personer med missbruksberoende eller psykisk
ohälsa.

Ekonomisk trygghet
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd uppgår i mars till
1 563, en ökning med cirka 400 hushåll jämfört med motsvarande period föregående år. Av det totala antalet hushåll är 960 ensamhushåll och 25 % är ungdomar under 25
år. Rådande arbetslöshet på arbetsmarknaden, sociala skäl
och språkhinder är huvudsakliga orsaker till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. Avdelningen ekonomiskt
bistånd och sysselsättning har numera också ansvaret för
generalschablonsärenden.

Antalet pågående externa placeringar uppgår i mars till 45
för barn och ungdom och 24 för missbruksvård. Jämfört
med mars 2011 är ökningen 13 placeringar respektive 10,
dvs. totalt 23 st. Antalet vårddagar har ökat från 3 462 till
5 944 dagar, en ökning med 72 %. Ökningen är störst
inom gruppen barn och ungdom. Antalet vårddagar enligt
Lagen om vård av missbrukare (LVM) har ökat från 156
till 867. Antal externa placeringar inom bägge målgrupperna beräknas bli fler jämfört med cirka 80 stycken år
2010 och 2011.

Väntetiden för budget- och skuldrådgivning är i dagsläget
5-6 månader. Med nuvarande inflöde och introducerad
personal beräknas dock målet att erbjuda rådgivning inom
3 månader uppnås.

Allt fler beräknas vara i behov av boende och vård på
hemmaplan. För att utveckla ett kvalitativt och prisvärt
alternativ till externt köpt vård med inriktning mot långsiktighet och kontinuitet behövs fler platser för boende
med stöd och behandling på hemmaplan. Genom fler
utslussningar från Kampen HVB kan nya ungdomar tas
emot. Dock är de långa placeringstiderna på Kampen
HVB ett bekymmer ur ”omsättningssynpunkt”. Nämnden
har fattat beslut om ett utökat boende på Kampen HVB,
men med svårigheten att hitta en lämplig fastighet. Även
ett förslag för fler platser vid Ungdomsbasens boende har
tagits fram.

Behovet av förmyndare, gode män och förvaltare växer
kontinuerligt och ärendena blir mer komplicerade. Dessutom är fler och fler av de som behöver god man yngre
personer. Dessa är ofta utanför arbetsmarknaden, har låga
inkomster och inga sparade tillgångar, vilket leder till att
kommunen betalar arvodet till ställföreträdaren. För att
underlätta rekryteringen av gode män satsar nämnden på
marknadsföring för att göra uppdraget. Antalet godmanskap för ensamkommande barn är nu 46 stycken jämfört
med 17 stycken 2008. Det krävs en snabbare ansökan om
särskild förordnad vårdnadshavare till tingsrätten, som
kan ta över när gode män inte längre behövs.

För att möta upp behovet av råd och stöd för våldsutsatta
barn och vuxna har fler gruppverksamheter startats vid
Familjefrid Kronoberg. På så sätt kommer fler att erbjudas hjälp och stöd samtidigt som gruppdeltagarna kan
stödja varandra.

Stöd- och omsorg utifrån individens behov
Antalet omsorgstagare med psykiska funktionsnedsättningar fortsätter att öka. Ofta är det personer med neuropsykiatriska diagnoser där omsorgsbehoven är komplicerade och sammansatta. Det medför höga krav på flexibilitet, kompetens och planering i personalgrupperna. Omsorgsnämnden undersöker möjligheterna till tillbyggnader
vid tre bostäder med särskild service. Likaså pågår planeringsarbete med att ombilda ett antal ordinära lägenheter
till bostad med särskild service i form av servicebostäder.
Omsorgsnämnden och landstingets psykiatri undersöker
möjligheten till ett gemensamt boende för omsorgstagare
som har behov av stora insatser från båda parter.

Under årets första månader har Röda korset marknadsfört
fadderverksamheten. I dagsläget finns det 5 enskilda
matchade par. Det finns ett stort intresse för att bli fadder
vilket gör att målet om 10 mentorpar kommer att uppfyllas.
Ett särskilt fokus på de grupper i samhället som står längst
ifrån bostadsmarknaden är framöver ett av de prioriterade
områdena i Växjö kommun. De åtgärder som är föreslagna i Bostadsförsörjningsprogrammets handlingsplan
ska underlätta för de medborgare som kommer och efterfrågar bostad. Boendet är en viktig förutsättning för att
studera, delta i en rehabilitering, praktisera eller arbeta.
Brist på bostäder innebär att grupperna unga, nyanlända
och missbrukare har svårare att få en egen bostad. Omfattningen av den sekundära bostadsmarknaden ökar en-

Omsorgsnämnden har svarat Socialstyrelsen i ett antal
tillsynsärenden, främst inom omsorg funktionsnedsättning. De synpunkter och ålägganden som Socialstyrelsen
påtalat har åtgärdats.
Sista etappen av Quest-utvärderingen inom omsorg/funktionsnedsättning visar att omsorgsverksamheten
överlag håller god kvalitet. Starkaste området är integritet
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elever som varit kort tid i Sverige. Eleverna ges möjlighet
att läsa flera ämnen för att nå behörighet till nationella
program men för flera elever är vägen lång och planeringen av deras framtida yrkes- och utbildningsval måste göras långsiktigt.

och respekt. Det förbättringsområde som framträder generellt är arbetet med de boendes delaktighet och kommunikation. En jämförelse med 2005 visar att resultaten är
fortsatt höga och inom de flesta undersökningsområden
noteras en ökad kvalitet. Det finns nu aktuella personliga
planer för alla omsorgstagare och samarbetet mellan boende och daglig verksamhet har förbättrats. När det gäller
området delaktighet/inflytande finns på några enheter en
tendens till ett försämrat resultat.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
• Kommunens hemtjänst och särskilda boenden ska
vara effektiva (kr per brukare och år)
• Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska

För att möta upp ett ökat behov av insatser i ordinärt boende har hemvårdsområdet Lassaskog startat under januari. Under perioden har ordination av specialkost införts.
Ny kostombudssamverkan har startat med och mellan
enhetschefer, sjuksköterska och kostombud på de olika
äldreomsorgsenheterna. Planering pågår kring utbildningen i professionellt förhållningssätt. Utbildningsmaterialet
”Arbete i annans hem” kommer användas i personalgrupperna inom personlig assistans under 2012.

Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
Omsorgsnämnden beräknar att kunna genomföra mätningar med hjälp av ett nytt system på någon enhet under
senhösten och med full mätning under 2013.
Kommunens hemtjänst ska vara effektiv
Utfallet för 2011 presenteras i maj månad.

Formen för samverkan mellan länets kommuner och
Landstinget Kronoberg har varit föremål för översyn och
omstrukturering. Målet har varit att bygga upp starka
samverkansstrukturer och en evidensbaserad praktik inom
länet. Den nya strukturen består, dels av en ledningsgrupp
bestående av kommunernas social- och förvaltningschefer
samt landstingets centrumchefer, dels av tre tvärprofessionella grupper inom områdena barn, vuxna och äldre.

Tkr
Kostnad/brukare/år

2010
103

2009
100

Kommunens särskilda boenden ska vara effektiva
Utfallet för 2011 presenteras i maj månad.
Tkr
Kostnad/brukare/år

2010
565

2009
553

2008
590

Andelen hushåll med försörjningsstöd
Mätmetoden för 2012 skiljer sig från tidigare år och är
därför inte direkt jämförbart.

En kartläggning av hur skolans nya organisation av elevhälsan har inletts. Syftet är att kartlägga behoven med
inriktning på tidigare stöd.

Andel hushåll

Integration i samhället
Under mars månad har förberedelserna för att ta emot den
väntade anhöriginvandringen från Somalia startat. Samverkan mellan flera nämnder sker för planering och utvecklingen av ett kommunövergripande välkomstcentrum.
Preliminärt beräknas 400 barn och 100 vuxna anlända till
Växjö för att återförenas med sina anhöriga. Stora insatser
kommer att krävas för att klara bostadsfrågan. Av de
familjer som idag har ekonomiskt bistånd och som berörs
av anhöriginvandringen kommer cirka 17 familjer att bli
minst 9 personer i hushållet om hela familjen kommer hit.

201103
4,14

2010
*

2009
3,7

2008
4,4

*) p.g.a. systembyte under året går det inte att få fram korrekta nyckeltal för 2011.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Övergripande mål
Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö
kommuns verksamheter.
Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa
förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten
att utöva idrott på olika nivåer.

Avtalet med migrationsverket om nuvarande 6 asylplatser
och 15 år som lägsta ålder vid anvisning har varit svårt att
uppfylla. Växjö har därför idag ett tillfälligt avtal om 3
asylplatser. Den låga snittåldern på anvisade ungdomar
gör att flödet på förvaltningens egna HVB platser stannar
av. För att kunna hålla överenskommelsen om mottagande
av ensamkommande och samtidigt kunna tillhandahålla
god kvalitet i alla led föreslås förändring till 4 asylplatser
och 16 år som lägsta anvisningsålder.
Sommarskola planeras för ungdomar inom språkintroduktion och introduktionsprogrammet ”Individuellt alternativ”. Utvecklingsarbetet kring studiehandledning fortgår
och visar på positiva resultat. Inför kommande läsår kan
gjorda lärdomar tillämpas i reguljär verksamhet. På introduktionsprogrammen, som ersatt IV finns en hög andel

Trygghet och säkerhet
Utifrån antagen risk- och sårbarhetsanalys har arbetet
fortsatt med särskilt sårbara områden. Ett förslag har lämnats om att införskaffa nya RAKEL-terminaler, i syfte att
förstärka den interna kris-kommunikationen. Översyn av
omsorgsnämndens sårbarhet vid elbortfall samt bedömning av lämpliga trygghetspunkter har påbörjats. Dessa
arbeten ingår i sin tur i ett övergripande arbete på länsnivå
för att ta fram värme- och bränsleplan. Översyn görs även
av verksamheter kopplat mot frivilliga resursgrupper.
Diskussioner pågår gällande kommunala insatsstyrkan och
det framtida samarbetet med Civilförsvarsföreningen.
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Trots att insatser genomförts är nattfastans längd fortfarande för lång i förhållande till Socialstyrelsens
rekommendationer på max 11 timmar. Enheter med dålig
måluppfyllelse har fått i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan under våren. Utbildning kring nattfasta med goda exempel gavs i slutet på mars. En särskild
mätning för dessa enheter görs i slutet på april.

Framtagande av en kommunal klimatanpassningsplan
pågår. Arbetsgrupperna tittar bland annat på bebyggelse,
teknisk infrastruktur och människors hälsa i ett framtida
förändrat klimat.
Arbetet med att göra en ny säkerhetsanalys (utifrån säkerhetsskyddslagen) har börjat. Målet är att den ska vara
politiskt antagen under 2012.

Samverkan med Landstinget Kronoberg och länets kommuner fortsätter inom ramen för projektet ”Samordning
för Linnea” som syftar till förbättrade gemensamma arbetssätt för omhändertagande av multisjuka äldre. Arbetet
med att färdigställa samverkansöverenskommelsen med
landstinget kring omhändertagandet av psykiskt funktionsnedsatta pågår. Det finns mellan parterna olika uppfattningar om ansvaret för psykiatrisk vård i ordinärt boende.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF) har i samarbete med kommunen genomfört en stor
undersökning av beteende vid övergångsställen i Växjö
stad. Den behandlar både fotgängarens och bilistens beteende. Det visar sig att endast ett övergångsställe, av de 15
som ingår i studien, är säkert enligt definitionen för säker
gång-, cykel- och moped-passage i Trafikverkets rapport
”Trafiksäkerhetsutvecklingen 2010”. Rapporten grundar
sig på verkliga hastigheter hos bilisterna och resultatet
kommer att ha stor betydelse vid utformning av övergångsställen och överväganden vid nya hastighetsbegränsningar i framtiden.

Under året har ingen händelse inträffat i offentlig verksamhet som lett till anmälan enligt lex Maria. Inga anmälningar har gjorts till Socialstyrelsen enligt lex Sarah, vare
sig i offentlig eller privat verksamhet. Under 2012 har
endast en enhet drabbats av ett utbrott av vinterkräksjuka
samt ett utbrott av övre luftvägsinfektion. En ny mätning
av enheternas vårdhygien genomförs i mars.

Med anledning av personalförändringar på IT-avdelningen
har delar av informationssäkerhetsarbetet tillfälligt bromsats upp. Hur processen med systemsäkerhetsanalyser på
identifierade samhällskritiska system måste lösas. I arbetet
med att undersöka möjligheten för outsourcing av delar av
IT:s verksamhet har en konsult bistått med hot- och riskanalys.

Systemet ”nyckelgömma” är nu fullt implementerat och
ger tidsvinster vid oförutsedda larm, speciellt på landsbygden. Under perioden har införandet av nya trygghetslarm fortsatt.

Säkerhets- och trygghetsaspekter i verksamheterna
För att möta upp behovet av råd och stöd för våldsutsatta
barn och vuxna har fler gruppverksamheter startats. På så
sätt kommer fler att erbjudas hjälp och stöd samtidigt som
gruppdeltagarna kan stödja varandra. Diskussioner pågår
även om att ansluta sig till det nationella nätverket ”Kompott” för att kunna erbjuda personer med särskilda
skyddsbehov boende och förbättrat stöd. Idag finns inte
något eget skyddat boende för missbrukande kvinnor i
kommunen.

Under det första kvartalet har resultaten av livsmedelsinspektionerna i kommunen överlag varit bra och endast
mindre avvikelser har konstaterats. På kvällstid har även
oanmälda inspektioner genomförts tillsammans med alkoholhandläggare. Alla livsmedelsanläggningar har riskklassats enligt en ny modell, vilket innebär att samtliga får
nya beslut om årlig kontrollavgift. För att kontrollera att
det upprätthålls en god hälsoskyddsnivå planeras ett tillsynsprojekt på frisörverksamheter under året. Kommunen
deltar även i projekt gällande hygien i verksamheter med
tatuering och piercing samt i projekt om EU:s kemikalielagstiftning. Från och med årsskiftet har tillsynen för
vindkraftsparker och större oljeeldade pannor övertagits
från länsstyrelsen. Kommunen har nu tillsyn över alla
verksamheter som klassas som ”miljöfarlig” utom Sandviksverket (VEAB) i Växjö kommun.

I ”Viktigt att veta” beskrivs gymnasieskolans arbete för att
skolan ska vara en trygg arbetsplats genom t.ex. med
nolltolerans för droger. Alla gymnasieskolor har utfört
brandövningar och Komvux har haft räddningstjänsten på
skolan för att utbilda och informera SFI (svenska för invandrare) och SAS (svenska som andraspråk) studerande.
Skol- och barnomsorgsnämnden tar tillvara på erfarenheter och kompetenser som skapades genom projektet ”Det
goda föräldraskapet”.

En ny vattenledning byggs mellan Dänningelanda och
Tävelsås för att säkra tillgången till rent dricksvatten.
Sanering av gamla ledningar pågår på flera ställen.

En ny nattorganisation är införd i äldreomsorgen för att
förbättra kontinuiteten. Registrering i Senior Alert ökar
vilket gör att allt fler riskbedömningar utförs. För sjuksköterskor sker under våren utbildning i riskbedömning, behandling av trycksår och förskrivning av förebyggande
och behandlande madrasser. För att stärka det lokala systematiska förbättringsarbetet startade en ny utbildningsomgång med kvalitetsråd under mars.

Folkhälsa
Gymnasieeleverna får extra timmar i idrott och idrotten
förläggs över längre tid på Katedralskolan. Nya skollagen
har lyft in att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga något
som serviceorganisationen redan arbetar efter. Måltiderna
är varierande och det finns alltid ett vegetariskt alternativ
som komplement. På skolorna finns vattenautomater och
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på caféteriorna minskar läskförsäljningen till förmån av
smaksatt flaskvatten.

slaget var rekordstort och Växjö hade den högsta tittarsiffran bland deltävlingarna, 3 415 000 tittare. Publiktillströmningen till arenan blev större än beräknat, totalt cirka
11 400 personer. Deltävlingen genererade närmare 2 000
hotellnätter vilket gav närmare 4 mkr i intäkter i form av
övernattningar, mat, resande och handel. Uppskattad ökning av omsättningen inom restaurangnäringen blev 1,5
mkr och intäkterna för ideellt arbete inom föreningslivet
uppskattas till drygt 0,3 mkr.

Växjö kommun, Landstinget Kronoberg och pensionärsorganisationerna arbetar tillsammans i projektet ”Håll dig
på benen!” för att främja en god hälsa och att färre ska
drabbas av fallolyckor. ”Gör en Hälsoplan” är en modell
för hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och för uppföljning av insatser.
I februari skickades en informationsfolder ut till boende i
bland annat Araby/Dalbo. Foldern innehåller de olika
öppna verksamheter som Araby Park Arena erbjuder.
Cirka 25 olika öppna aktiviteter erbjuds människor i olika
åldrar men med fokus på barn och ungdomar. För
deltagande krävs inga avgifter och inga medlemskap, allt
för att ta bort de eventuella trösklar som kan finnas.
Aktiviteterna är ledarledda för att säkerställa kvaliteteten
samt att engagera det starka föreningsliv som finns i
Växjö kommun. De föreningar Araby Park Arena samverkar med kommer dels från Araby/Dalbo, men även från
övriga Växjö. Genom samverkan med föreningslivet dras
nytta av den erfarenhet som föreningslivet besitter när det
gäller mångfald och delaktighet. Utöver den öppna verksamheten bedriver också flera olika föreningar sin ordinarie verksamhet i Araby Park Arena.

Vida Arena fungerade i sammanhanget utmärkt som evenemangsarena. Däremot behövs lokalt i framtiden en mer
professionell organisation som kan sälja in och hantera
stora evenemang och konserter. Denna förstärkning av
organisationen har påbörjats.
Växjö kommuns anläggningar marknadsförs bland annat
genom pressinfo, exempelvis kan nämnas utnämningen
till HPC (High Performance Centre). Webbformuläret där
arrangörer registrerar sina evenemang har förbättrats.
Information om utbud av upplevelser och aktiviteter visas
nu även på visningsskärmar på stadsbiblioteket och övriga
anläggningar.
”MAT2012”, 13-15 september – mötesplatsen för en
närproducerad, småskalig och hållbar måltid – är inne i ett
intensivt planeringsskede. Fler producenter och företag
kommer att få plats i tältet på Stortorget, seminarieprogrammet blir mer omfattande jämfört med 2011 och rikstävlingen Unga Ekokockar kommer förhoppningsvis att
TV-sändas.

Arbetet med att färdigställa spontanidrottsplatsen är påbörjat och det görs som ett delaktighetsprojekt med barn
och ungdomar i Arabyområdet. Detta är tänkt att leda till
ett ökat engagemang och nya sätt för barn och ungdomar
att mötas på.

Arbetet med Kulturstråket pågår. Program för vårens och
sommarens guidningar i våra parker och invigning av
Linnés arboretum har tagits fram. Arbetet med att göra
Spetsamossen till en aktivitetspark för alla åldrar fortsätter. I vår kommer målen till ”Cirkusfotboll” att sättas upp
runt cirkusplatsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i en nordisk
hygienkonferens i Uppsala. Konferensen syftade till att
öka förståelsen och bygga nätverk mellan olika professioner och aspekter på hygienarbete.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.
• Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska
öka.

Trygghetsindex (max 100) SCB
Medborgarundersökningen, år
Växjö
Riket
Större städer

2010
52
56
54

2008
53
54
52

Visionsarbetet för Sveriges bästa bibliotek 2015 har inletts. För att förbättra biblioteksservicen så att den blir så
effektiv och välfungerande som möjligt har omstrukturering av verksamheten påbörjats. Mätningar pågår av den
utlämningsservice som är igång från och med årsskiftet.
Biblioteksverksamheten arbetar med att ta fram en ny
barnavdelning.

2006
48
49

Konstpedagogisk handlingsplan konstlabb är under etablering med en satsning på skoltid och den fria tidens
kulturutövande. Samtidigt jobbar konsthallen med ett ökat
målgruppstänk och deltagarperspektiv kring dess utbud.

Uppleva och göra

Art Site 4 utgörs av en minnesmärkning över invandringen. Upphandlingen av minnesmärkets konstnär är avslutad och tillverkningen av konstverket är under upphandling. Minnesmärkningen 22 beräknas vara färdigställd
oktober-november 2012. Även Trummen Land Art befinner sig i en upphandlingsfas.
Programplanering för samverkan, synkronisering och
optimering av utbud pågår löpande under året. Så har

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

Första delfinalen av Melodifestivalen 2012 i Vida Arena
blev en framgång. Utvärderingen visar att mediegenom-
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exempelvis skett vid årets Kulturnatt och sportlovsaktiviteter. 25-årsfirandet av vänortssamarbetet med Duluth har
inletts i samband med Kulturnatten.

Fritidsindex (max 100) SCB
Medborgarundersökningen, år
Växjö
Riket
Större städer

Avtal är tecknat med ICORN inom ramarna för arbetet
med att göra Växjö till en fristad för författare, journalister och andra professionella skribenter som lever under
hot i sina hemländer. Förberedelser för att ta emot en
fristadsförfattare pågår.

Ove Dahl
Kommunchef

Andelen äldre ökar kraftigt. En av fem invånare är äldre
än 65 år. Spontan idrott varvat med sociala aktiviteter är
viktiga för målgruppen. All form av rörligt friluftsliv som
promenader, cykling, stavgång med mera och tillgång till
gröna rekreativa grönområden främja hälsan och ökar de
äldres livskvalitet. Satsningar inom detta område är därför
ytterst viktigt. Fritidsutredningens åtgärdsförslag främjar
målgruppens behov så att en meningsfull fritid kan skapas.
Inom äldreomsorg och hemvård sker arbete för att erbjuda
ett bra socialt innehåll för omsorgstagarna efter individuella behov. Exempel på aktiviteter i grupp och enskilt kan
vara samtal, högläsning, bingo, dans, sång, målarklubb
och våffelcafé. Studiefrämjandet bedriver daglig verksamhet en dag/vecka. Diskussioner har förts avseende
fortsättningen av den dagliga verksamhet som bedrivs i
FC Växjös regi i folkparken. Växjö har beviljats medel för
att påbörja ett arbete med värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Garantierna ska stödja förhållningssätt som tar
hänsyn till de äldres behov av att få leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
Flytten av Pax Kafé till Bergendahlska Gården ska bidra
till en gemensam trygg och inspirerande mötesplats för
ungdomar i Växjö centrum och öppna upp för helt nya
samverkansmöjligheter mellan verksamheter som arbetar
med ungdomsfrågan i Växjö kommun.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
• Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka
• Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och
fritidsutbudet ska öka

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och
fritidsutbud
2010
67
57
62

2008
66
57
62

2008
68
64
67

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Växjö den 2 april 2012

Satsning på professionell scenkonst för att nå ett tillfälle
per årskurs pågår. Flertalet av skolorna deltar inom Kulturrådets satsning ”Skapande skola”. En idrottsskola planeras i Arabyområdet med start i september 2013. Inom
fritidsnämnden prioriteras stöd till ungdomsverksamhet i
dagens bidragssystem.

Kulturindex (max 100) SCB
Medborgarundersökningen, år
Växjö
Riket
Större städer

2010
67
64
66

2006
69
60
63
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2006
69
67
66

VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Bokslut

201203

201103

201212

201212

201112

268

276

-1 204

-1 143

-3 754

-3 859

-4 874

-26

-23

-96

-100

-97

-962

-890

-3 850

-3 959

-3 719

1 252

Skatteintäkter

2

774

745

3 091

3 134

3 030

Generella statsbidrag och utjämning

3

175

170

689

702

681

Finansnetto

4

20

20

74

83

69

Resultat före extraordinära poster

7

45

4

-40

61

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

61

RESULTAT
(varav biogas)
(varav taxefinansierat)

BALANSRÄKNING

7

45

4

-40

(-1)

(-0)

(-3)

(-6)

(-13)

(+1)

´(0)

(-3)

Bokslut
201203

Bokslut
201103

Budget
201212

Bokslut
201112

3 600

3 303

3 535

3 529

TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella

5

1 624

1 384

1 621

1 593

Finansiella

6

1 976

1 919

1 914

1 936

773

709

436

720

7

9

-

7

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

762

695

-

709

Kortfristiga placeringar

0

0

-

0

Kassa och bank

4

4

-

4

4 373

4 012

3 971

4 249

2 704

2 681

2 678

2 697

7

45

9

61

220

229

244

221

1 449

1 103

1 049

1331

528

277

267

527

922

826

782

805

4 373

4 012

3 971

4 249

Ansvarsförbindelser

7 621

6 961

7 502

Pensionsförpliktelser

1 869

1 659

1 869

Borgensåtaganden och ställda panter
Övriga ansvarsförbindelser ( LIP, visstidsförordn.)

5 713

5 275

5 594

39

27

39

7

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

8

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

28

(+4)

KASSAFLÖDESANALYS VÄXJÖ KOMMUN
Mkr

201203

201112

7

61

av- och nedskrivningar

26

97

avsättningar

-1

-18

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:

0

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

realisationsvinster/förluster

32

140

Förändring kortfristiga fordringar(-ökn, +minskn)

-53

-101

0

2

117

22

96

63

-57

-330

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

Förändring förråd(-ökn, +minskn)
Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-57

-330

1

351

Förändring långfristiga fordringar (-ökn, +minskn)

-40

-122

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-39

229

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

0
4

-38
42

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

4

4

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 Regeringens prognos.
För jämförbarhetens skull har inte den faktiska minskningen av skulden för ej uttagen semester, ferielön avseende
lärare och okompenserad övertid under året, 65 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen
och balansräkningen per 2011-03-31. Vid sommarlovet nollställs ferielöneskulden till lärare och beräknas i bokslutet
på antal intjänade feriedagar under höstterminen. Vidare minskar semesterlöneskulden till övriga anställda under
sommarmånaderna. Under år 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
Förändring semesterlöneskuld, okomp tid
2. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Preliminär slutavräkning 2010
Preliminär slutavräkning 2011
3. Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag LSS
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning
4. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier, andelar
Borgensavgift
Exploateringsintäkt
Räntekostnader m.m.

Bokslut
201203

Bokslut
201103

-652,5
-53,4
-237,9
-71,4
-124,8
-42,8
-21,0
-1 203,8
-65,2

-626,8
-49,0
-219,4
-61,4
-116,7
-46,0
-24,0
-1 143,3
-67,2

769,0
0,7
4,7
774,4

Budget
201212

Prognos
201212

Bokslut
201112
-2 524,6
-211,9
-961,8
-250,4
-491,7
-194,9
-191,6
-4 826,9
2,7

-

-

739,5
0,7
5,3
745,5

3 091,0

3 091,0

3 076,0
17,6
40,2
3 133,8

2 957,9
11,8
60,3
3 030,0

11,8
31,7
146,1
10,3
-24,5
175,4

13,6
31,0
135,8
21,2
-31,2
170,4

55,0
127,0
569,0
38,0
-100,0
689,0

47,1
127,0
584,4
41,1
-97,9
701,7

54,5
123,4
542,9
84,9
-125,0
680,7

21,0
0,0
6,4
0,0
-7,2
20,2

19,3
0,0
4,8
0,0
-3,7
20,4

66,0
0,0
23,0
5,0
-20,0
74,0

74,0
0,0
24,0
5,0
-20,0
83,0

78,3
2,7
19,8
-16,7
84,1

1 454,4
169,5
1 623,9

1 235,7
148,5
1 384,2

-

1 418,1
175,5
1 593,6

26,0
1395,7
554,3
1 976,0

26,0
1608,0
284,5
1 918,5

-

26,2
1395,7
514,1
1 936,0

529,8
232,3
762,1

482,9
213,2
696,1

-

476,5
232,3
708,8

0,2
199,1
8,5
4,5
7,7
220,0

0,2
152,9
32,4
43,9
0,0
229,4

-

0,2
193,6
8,4
9,9
8,7
220,8

430,4
220,8
7,4
42,7
2,0
155,4
62,9
921,6

467,7
225,5
8,9
42,6
2,0
65,0
14,0
825,7

-

309,0
155,6
7,4
230,3
2,0
73,7
25,7
803,7

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

1 621,0

1 914,0

7. Kortfristiga fordringar
Kund-, statsbidragsfodringar m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
8. Avsättningar
Testamenten
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Sysselsättningsåtgärder
Statlig infrastruktur
9. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, interimsposter
Semesterlönskuld, okompens övertid
Lokalt investeringsprogram
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt
Ny VA-lösning
Koncernkontokredit
Övriga kortfristiga skulder

30

-

244,0

782,0

