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SAMMANFATTNING
UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2013
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 2013 kommer alla kommunfullmäktiges
mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena
samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.
Ekonomi – De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom
eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls
inte på grund av underskott inom flera nämnder.
Personal - Efter tre månader har antalet sjukdagar per snittanställd sedan årsskiftet ökat med 0,3 dagar till 17,0 dagar.

OMVÄRLD
I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på totalt sett cirka 1,9 miljarder kronor 2013 och cirka 1,2 miljarder 2014
för att möta den stigande arbetslösheten. Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå
ofinansierade reformer i den kommande budgetpropositionen. En slutlig bedömning av budgetutrymmet görs dock i
budgetpropositionen för 2014.

EKONOMI
Efter tre månader redovisar kommunen ett resultat på 21 mkr, vilket är 38 mkr bättre än periodiserad budget för 2013.
År 2012 uppgick resultatet för motsvarande period till 7 mkr. Helårsutfallet blev sedan 52 mkr bland annat till följd av
återbetalning med 71 mkr från AFA Försäkring.
Prognosen för kommunen 2013 indikerar ett helårsresultat på -81 mkr vilket är 14 mkr sämre än budget. Sammantaget
visar verksamheterna underskott med 36 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogas samt skog och natur
inom tekniska nämnden är de främsta orsakerna till underskottet. Prognosen för gemensam finansiering är 24 mkr bättre
än budget och beror främst på högre statligt regleringsbidrag, aktieutdelning från VÖFAB samt återbäring från Kommuninvest.
SKL har meddelat att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter från januari 2014.
Effekten av sänkningen ska beaktas i pensionsskuldsberäkningen för 2013. Den sänkta diskonteringsräntan är resultatpåverkande och beräknas enligt SKL öka avsättningen på balansräkningen med 10 %, cirka 20 miljoner kronor för Växjö
kommun. Ansvarsförbindelsen beräknas enl. SKL öka med 8 %, cirka 147 miljoner kronor, vilket påverkar soliditeten
negativt. I resultatet för tiden till och med mars 2013 finns inte effekten av den sänkta diskonteringsräntan med. I prognosen för 2013 är effekten medtagen.
Enligt balanslagen finns ett överskott från tidigare år på 704 mkr att ianspråkta till eventuella underskott kommande år.
I bokslut 2012 hade några nämnder återstående negativt kapital. Beslut om överföring av över- och underskott kommer
att ske på kommunfullmäktige den 19 juni i samband med budgetbehandlingen.
Till bokslut 2013 prognostiserar fem nämnder underskott; Nämnd för arbete och välfärd, teknisk nämnd, omsorgsnämnd,
skol- och barnomsorgsnämnd samt överförmyndarnämnd. Enligt gällande regler ska underskotten täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren. Alla nämnder utom nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden har eget kapital som täcker underskotten. Flertalet nämnder har beslutat om åtgärder för att eliminera eller
minska 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 + 18 mkr före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och
skatt. Kommunen står för ett underskott på -81 mkr och VKAB står för ett överskott på +98 mkr. Övriga bolag prognosticerar nollresultat eller mindre överskott. För motsvarande period förra året uppgick prognosen för kommunkoncernen
till + 67 mkr och helårsutfallet blev + 141 mkr. Återbetalning från AFA försäkring ingick då med 71 mkr.
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OMVÄRLD

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

Regeringens bedömningar i vårpropositionen
Regeringen presenterade 2013 års vårproposition den 15
april. Regeringen bedömer att finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar
till negativ tillväxt i euroområdet 2013 och en svag utveckling i USA. Även om tillväxten i de stora tillväxtekonomierna väntas stiga något den närmaste tiden blir den
globala efterfrågeutvecklingen fortsatt svag 2013 och
2014. Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Enligt regeringen innebär den svaga efterfrågan
från omvärlden att tillväxten för svensk export kommer
att vara låg den närmaste tiden. Den svaga internationella
efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter att öka en bit in i 2014.
Därefter väntas ett uppdämt konsumtionsbehov och högt
hushållssparande i utgångsläget leda till att hushållens
konsumtion växer förhållandevis snabbt jämfört med
tidigare konjunkturåterhämtningar, i linje med en gradvis
fallande arbetslöshet. Resursutnyttjandet stiger därför mot
slutet av prognosperioden. Eftersom resursutnyttjandet är
lågt i utgångsläget och tillväxten inledningsvis är svag
dröjer det enligt regeringen till slutet av 2017 innan ekonomin är i balans.

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

Enligt kommunfullmäktiges budget 2013 finns två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 28 verksamhetsmål och 11 mål för god ekologisk hushållning. På grund av
eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa mål göras
först i 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 2013.
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.

Årlig procentuell förändring
BNP
Budget 2013
SKL, april 2013
Regeringen, april 2013
Skatteunderlag
Budget 2013
SKL, april 2013
Regeringen, april 2012

2012

2013

2014

2015

0,7
1,2
1,2

3,3
1,5
1,2

3,9
2,5
2,3

3,4
3,3
3,4

3,4
4,1
3,7

3,8
3,4
4,0

4,3
3,2
2,8

4,9
4,0
4,3

Inflationstakten 0,0 %
Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var -0,2 procent.
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Förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten har
låga kostnader i ett nationellt perspektiv.

EKONOMI
_____________________________________

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

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.

1,5 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär
ett resultat på 55 mkr i genomsnitt för åren 2009 – 2013.
Vid delårsbokslut efter tre månader uppfylls målet. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet
uppgår till 2,4 % eller i genomsnitt 73 mkr.

God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram
Efter tre månader bedrivs nämnders och styrelsers verksamheter (+20 mkr) inom tilldelad budgetram . I bokslutet beräknas däremot nämnderna sammantaget redovisa
ett underskott på 38 mkr.

Resultatet efter tre månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt +3,1 mkr. För helåret beräknas ett
underskott med 1,5 mkr. Vatten och avlopp respektive
avfallshantering har ett eget kapital på 21,7 mkr respektive 20,1 mkr, vilket innebär att målet uppfylls.

Effektiv verksamhet
Arbetet med att bedriva kommunens verksamheter effektivt pågår hela tiden men har under första kvartalet 2013
trappats upp med anledning av de prognoser som visar att
Växjö kommun, liksom många andra kommuner, står
inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren.

FINANSIELL ANALYS
KOMMUNEN

Utredningar som pågår vilka syftar till ökad effektivitet är
bland andra kostorganisation, tekniskt bolag och GIS. Ett
kommunövergripande arbete att ta fram både kommunövergripande och förvaltningsspecifika effektiviseringsförslag har påbörjats.

DELÅRSBOKSLUT
JANUARI - MARS 2013
RESULTAT OCH KAPACITET

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

Periodens resultat
Ge försörjningsstödstagare lön för nystartsjobb istället för
att uppbära ekonomiskt bistånd fortsätter. Insatsen kommer även att utvärderas för att analysera effekterna av
insatsen.

Mkr

Resultat

Period
Budget*

Resultat
2013-03

-17

+ 21

BudgetAvvikelse
+38

* helårsbudget 2013 -67 mkr, 3 månader = -17 mkr

Tidiga insatser för barn i samarbete mellan arbete och
välfärd och skol- och barnomsorgsförvaltningen ska
minska framtida kostnader.

Budgeterat resultat för 2013 uppgick till -67 mkr.
Resultatet efter tre månader uppgick till + 21 mkr, vilket är
bättre än budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 7 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 52 mkr inklusive återbetalning från AFA
försäkring med 71 mkr.

Utbyggnad av ungdomsboende Kampen HVB innebär att
färre personer behöver placeras externt.
Förbättringsarbete enligt Lean har påbörjats på framför
allt IT-enheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Lessebo och Tingsryd kommun använder Växjö kommuns
IT-plattform genom avtal.
Ny taxa för livsmedelskontroll innebär att den delen av
livsmedelskontrollen som ska vara täckt av avgifter nu är
det.
Långsiktiga rekryteringar av sjuksköterskor har skett för
att undvika höga kostnader för bemanningsföretag.
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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 98,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och skatteutjämning. Det är positivt med ett så lågt tal som
möjligt.

Resultat i bokslut, mkr
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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.

Utfallet efter tre månader ligger på 98 %, vilket är betydligt lägre än vid bokslut 2012.

Ökning från
föregående år, %, exkl.
201303
Årets resultat
Realisationsvinst
Synnerliga skäl
Ianspråktag
överskott/täckning
underskott
Resultat
balanslagen

2012

2011

2010

+61 +149

2009

+21

+ 52

0
0

-1
0

0
0

0
0

-1
0

0

0

0

0

0

+21

+51

+61 +149

+82

Jämförelsestörande poster

Skatteintäkt,
statsbidrag,utjämning
Nettokostnad inkl.
finansnetto

+83

Ackumulerade
överskott

+704

+653 +592 +443 +361

Samlat
resultat

+725

+704 +653 +592 +443

201303 2012 2011 2010 2009
4

3

7

3

4

3

7

6

3

4

Under 2012 ökade nettokostnaderna mer än intäkterna men
den trenden fortsätter inte i år.

Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter tre månader
till 1 216 mkr, en ökning med 12 mkr, eller 1 % jämfört
med motsvarande period från förra året. Intäkterna minskar med 8 mkr, eller med 3 % och beror på att i resultatet
för 2012 ingår en engångsintäkt på 71 mkr avseende en
återbetalning av premier för avtalsförsäkringar avseende
år 2007 och 2008 från AFA Försäkring

I utfallet för tre månader uppfylls balanskravet. För helåret
2013 prognostiseras dock ett underskott med 81 mkr.
Kommunen har 704 mkr att ianspråkta avseende överskott
från åren 2005 – 2012.

Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende
av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Från och
med 2012 är den kommunala skattesatsen 20,66%. I jämförelse med mars 2012 ökade skatteintäkterna, generella
statsbidrag och utjämning med 41 mkr eller 4 % till 991
mkr.

Bokslut per nämnd
Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på
+19 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas.
Omsorgsnämnden redovisar en större positiv avvikelse. I
övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot
periodiserad budget.

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt
borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 16 mkr efter
tre månader, vilket är något lägre än vid delårsbokslutet
201203. Orsaken är lägre ränteintäkter p.g.a. minskad
utlåning till kommunens bolag.

Utveckling av nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt räcker det inte att intäkterna är lika stora utan
cirka 1,5 % 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
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Kommunen måste ha ett positivt resultat i kombination
med en reglerad investeringsvolym för att klara av att
bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt.
Om inte detta sker lämnas en skuldsättning som måste
finansieras av framtida generationer.

Investeringar
Bokslut
Nettoinvest. Mkr

201303 2012 2011
77 280 330

2010 2009
139 115

(Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång)

Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har
under perioden gjorts med 89 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgick till 77 mkr. Inom VA har 19 mkr investerats och i
biogasanläggningar 2 mkr. Inventarier, maskiner och IT
har köpts för 6 mkr. I exploateringsområden har 16 mkr
investerats. Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 8 mkr. Fastighetsförvärv har gjorts med 40 mkr.
Dessutom görs investeringar i verksamhetslokaler av de
kommunala bolagen och andra aktörer

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner injänade före
1998/totala tillgångar. 2009-2012 avser bokslut per 31/12

När den löpande driften har finansierats bör det återstå en
tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att
investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En
finansieringsgrad över 100 % 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. %

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.

201303 2012 2011 2010 2009
63

56

48

186

Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (37 %) 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 för utlåning till föreningarna inom Arenastaden.
Kommunens låneskuld uppgick till 528 miljoner kronor
per 31 mars 2013. Inga nya lån har upptagits under 2013.
Amortering av befintlig låneskuld beräknas ske med
51 miljoner kronor under 2013. 42 % av låneskulden förfaller 2014-2017 och 49% efter 2017.

147

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

Den stora förändringen från 2010 till 2012 beror på stora
investeringar, t.ex. biogasanläggning och sämre resultat.

Nettoinvesteringar/avskrivningar
Bokslut
Nettoinv / avskrivn %

201303 2012 2011 2010 2009
280

269

340

123

131

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

Bokslut %
Balanslikviditet

RISK OCH KONTROLL

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.

201303
107

2012
137

2011 2010
111 107

2009
92

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

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

Soliditet
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.

Vid delåret 2013-03-31 utnyttjade kommunen 14 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

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner
uppgick till 21 % per 2013-03-31. Det ligger på samma
nivå som vid årsskiftet.
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skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar, dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot.

I resultatet för tiden till och med mars 2013 finns inte
effekten av den sänkta diskonteringsräntan med. I prognosen för 2013 är effekten medtagen.

Utlåning till de kommunägda bolagen
Efter tre månader 2013 uppgick den totala långfristiga
utlåningen till 1 559 mkr varav till de kommunala bolagen
929 mkr och till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 580 mkr.

PROGNOS FÖR HELÅR 2013
Budgeterat resultat för 2013 uppgår till -67 mkr. I resultatet ingår beräknat underskott för biogas och skog med 15
mkr. Anslaget ingår inte i tekniska nämndens budget.
Prognosen för helåret 2013 baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader och indikerar ett resultat på
-81 mkr. Prognosen är 14 mkr sämre än budget

Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtagande
Koncernens resultat

201303
5769

2012 2011 2010 2009
5652 5594 5189 4684
463 180 363 141

Sammantaget visar verksamheterna underskott med 38
mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogasen och skogen är de främsta orsakerna till underskottet
bland verksamheterna. Överskottet inom gemensam finansiering är hänförligt till utdelning från Vöfab via VKAB
på 12 mkr och de beräknade underskotten från biogas
och skog.

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.

GEMENSAM FINANSIERING +24 MKR
I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns
under gemensam finansiering. Den positiva prognosen
hänför sig till de beräknade underskotten för biogas och
skog samt utdelning från Vöfab med 12 mkr. Detta under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utdelning. Det har beslutats att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Det får
en resultatpåverkan med ca -20 mkr. Vidare så beräknas
återbäringen från Kommuninvest uppgå till ca 20 mkr.
Skatteintäkterna är beräknade efter Regeringens prognos
från vårpropositionen. Löneavtalen är beräknade till 2,8
procent.

Pensioner
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.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan 1998. Vid årsskiftet 2012/13 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner
till 1 840 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.

Mkr

Budget

Prognos

+/-

3 234

3 233

-1

Ink.utjämn

638

625

-13

Kostn.utjämn

-80

-88

-8

Reglbidr/avgift

20

38

18

LSS-utjämning

22

21

-1

Fastighetsavgift

128

132

4

-105

-105

0

75

87

11

0

-1

-1

-81

-81

0

0

20

20

0

-20

-20

-15

0

15

Skatter

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks
med 0,75 procentenheter från januari 2014. Effekten av
sänkningen ska beaktas i pensionsskuldsberäkningen för
2013. Ju lägre diskonteringsränta desto högre pensionsskuld. Skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad
skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Om man
till exempel ska betala ut 100 kronor om ett år, så räcker
det att sätta av 95 kronor om räntan är 5 %, men om räntan
är 2 % måste man sätta av 98 kronor.

Pensioner
Finansnetto
Förv. fastigheter
Löneavtal
Återbäring Kommuninvest
Sänkt diskonteringsränta p-skuld
Beräknat underskott
biogas, skog
Summa

Den sänkta diskonteringsräntan är resultatpåverkande och
beräknas enl. SKL öka avsättningen på balansräkningen
med 10 %, cirka 20 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen
beräknas enl. SKL öka med 8 %, cirka 147 miljoner kronor. Detta försämrar soliditeten med drygt tre procentenheter..
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SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
EXKL. GEMENSAM FINANSIERING
- 36,4 MKR

Kommunens revisorer har beslutat att använda 300
tkr av eget kapital till revisionskonsulter.
Kommunstyrelse Prognosen är beräknad till +2,9 mkr
sammantaget för kommunstyrelsens verksamheter.

Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam
finansiering, beräknas ge underskott med 36,4 mkr. Den
prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande, mkr:
Nämnd för arbete & välfärd

-21,0

Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd

-3,6
-13,1

varav biogas
varav skog o natur

(-6,8)
(-5,4)

Skol-och barnomsorgsnämnd

-2,5

Gymnasienämnd

2,0

Kommunstyrelse

2,9

Överförmyndarnämnd

-0,8

Kommunens revisorer

-0,3

Summa

För politisk verksamhet är prognosen noll. Inom externa
utgifter och bidrag beräknas ett överskott på 0,8 mkr.
Avvikelserna är ett överskott för Växjö Teater medan
däremot kostnaderna för medlemsavgifter prognosticeras
till ett underskott. För kollektivtrafiken lämnas en nollprognos och för särskild kollektivtrafik beräknas ett
mindre underskott utifrån i dagsläget kända kostnader.
Kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas
kunna hålla budget och beräknar ett överskott mot budget
på 2,1 mkr. Avvikelser inom förvaltningen beror främst på
överskott inom anslagen för stadsförnyelse och klimatåtgärder där kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. För anslaget till Sustainable Småland beräknas också ett överskott.

-36,4

Prognosen är ett nollresultat.

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

Fritidsnämnden

Kulturnämnd

Byggnadsnämnd

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

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

Gymnasienämndens helårsprognos, som baserar sig
på bedömningar från verksamhetschefer och förvaltningskontoret per den 31 mars, pekar på en positiv avvikelse
mot budget på ca 2 mkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Den ekonomiska prognosen för nämnden är för 2013
enligt budget. Under det första kvartalet har en del av
verksamhetens intäkter från årsavgifter inkommit, därför
är nettoutfallet hittills lågt. En ny timtaxa för livsmedelskontroll beslutades av kommunfullmäktige 2013-03-19.
Den nya beslutade taxan innebär att den delen av livsmedelskontrollen som ska vara täckt av avgifter nu blir det.

Anledningarna till överskottet är främst att lokalombyggnationer fördröjts vilket medför att budgeterade kostnader
ännu inte använts, kostnader för externa utbildningsplatser
är lägre än budgeterat samt att de interkommunala intäkterna varit högre än vad som kalkylerats för våren.

Nämnd för arbete & välfärd
Nämnden prognostiserar ett underskott p å21 mkr.
Trots ramtillskott på 20 mkr för 2013 kommer det att bli
ett betydande underskott för det ekonomiska biståndet,
cirka 19 mkr. Månadskostnaden minskar sakta varför en
något lägre helårssiffra än 2012 förväntas. 2012 var resultatet -41,9 mkr.

Nämndens egna enheter arbetar med organisationsanpassning till den rådande elevminskningen, Gy 11-reformen.
Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum uppvisar
tillsammans ett mindre underskott, ca 0,1 mkr för första
kvartalet.
För vuxenutbildningens del prognostiseras ett underskott
med ca 1 mkr. Detta då det fortfarande finns en överorganisation gentemot beställningen från nämnden för arbete
och välfärd.

Institutionsplaceringar för missbruk förväntas också få ett
underskott, cirka 5,3 mkr. Antalet placeringar för missbruk är fortsatt högt och ingen avmattning i inflödet kan
ses.
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Flera andra delar i verksamheten förväntas de mindre
överskott.

AVVIKELSE

Åtgärder för att nå budget 2013
Arbetet med att ge biståndstagare lön för nystartsjobb i
stället för att uppbära ekonomiskt bistånd fortsätter med
full kraft under året. Åtgärden har bara positiva effekter
både ekonomiskt och mänskligt.

Ekonomiskt bistånd

-19

I samarbete med Linnéuniversitetet har en arbetsgrupp
bildats för att utvärdera effekterna av nystartsjobben.

Inst.plac./Fam.hem barn o ungdom

-2,4

Inst.plac/familjehem, missbrukare

-5,3

VERKSAMHET

Föreningsbidrag
Nämnd/utskott
Vuxnas lärande/sfi
Vuxnas lärande, exkl. sfi
Övriga verksamheter
Arbetsmarknadsåtg./arbetsmarknadsans.

Arbetet med att utveckla Intern service fortsätter. Här kan
de som står längst ifrån arbetsmarknaden beredas arbete.
Ett barnteam har inrättats. Teamet skall vara ett hemmaplansalternativ till de yngre barnen. Samarbete med
skol-och barnomsorgsförvaltningen om tidiga insatser för
barn har också inletts, till en början i Braåsområdet. Samarbetet förväntas minska framtida kostnader snarare än att
minska befintliga.

0
0,3
0
2,1
2
1,3

Utbyggnad av ungdomsboendet Kampen HVB kommer
igång under våren och beräknas vara klart för inflyttning
under senhösten. Utbyggnaden innebär att antalet platser
fördubblas och färre personer behöver placeras externt.
Besparingen, som beräknas till cirka 3,2 mkr per år,
kommer att börja märkas först nästa år.

-21
Det har gått ut 23,6 mkr i ekonomiskt bistånd under första
kvartalet vilket är en minskning med 0,3 mkr jämfört med
samma period förra året. Detta trots att antalet hushåll som
erhållit ekonomiskt bistånd har ökat med ett 30-tal. Avvikelsen mot budget är -4,9 mkr trots ett budgettillskott med
20 mkr för 2013.

Planeringen av utbyggnad av Ungdomsbasen för missbrukande ungdomar pågår. Genom utbyggnaden kan fler
ungdomar erbjudas plats som alternativ till extern placering.

Institutionsplaceringar missbruk har ett underskott på 1,9
mkr. I mars 2012 var avvikelsen 3,0 mkr. Den siste mars
var 25 personer placerade externt, ungefär lika många som
för ett år sedan. Antalet vårddygn första kvartalet var
1 810 att jämföra med 1 881 förra året.

För att minska kostnadsutvecklingen har beslutade personalförändringar genomförts. Ledningssystem IFO har
gjorts tillgängligt för medarbetarna. En extern konsult har
anlitats för att utarbeta gemensamma förutsättningar för
ett FoU-Kronoberg.

Institutionsplaceringar barn och ungdom är i balans med
budget. I fjol var underskottet för motsvarande period 7,5
mkr. Resultatet för 2012 förbättrades tack vare ersättningar från Migrationsverket, då flera av de placerade barnen
var flyktingar. Antalet placerade barn och ungdomar är
efter mars 35 att jämföra med 43 efter mars 2012. Antalet
vårddygn har också minskat, från 4 059 till 3 110.

Omsorgsnämnd
Ett underskott på 3,6 mkr prognostiseras för 2013 i huvudsak beroende på en oförmåga att ställa om äldreomsorgens verksamhet till de nya lägre nivåerna som
delvis beror på vägledning SOL.

Vuxnas lärande visar ett överskott på 1,5 mkr efter mars,
främst avseende gy-vux. Överskottet motsvarar i princip
statsbidraget från Skolverket för yrkesvux-utbildningar.
Svenska för invandrare har ett underskott på 0,3 mkr.

Omsorgsnämnden övergripande prognostiserar ett överskott om 14,1 mkr. Av dessa förklaras 5 mkr med en ökning av återsökningsbar moms, varav 4 mkr hör till åren
2009-2012 och en miljon kr hör till 2013. Denna ökning
av återsökningsbar moms har en årlig underliggande resultateffekt om 1 mkr.

Arbetsmarknadsåtgärder för unga under 25 år har ett
överskott på 1,3 mkr beroende på att medel för Växjösommar kommer att användas senare i år. Arbetsmarknadsåtgärder över 25 år har ett underskott på 0,6 mkr
främst beroende på eftersläpning i faktureringen och
ökade kostnader för Café Björnen.

I omsorgsnämndens övergripande återfinns en budget för
volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera
på något av områdena. I dagsläget görs bedömningen att
omsorgsnämnden inte kommer att behöva ta hela denna
budget i bruk vilket ger en positiv avvikelse om ca 9 mkr.

Arbetsmarknadsanställningar (nystartjobb, OSA, trygghetsanställningar, utvecklingsanställningar, lönebidrag,
JOB m.fl.) har ett underskott på 2, 9 mkr. Anledningen
till detta är att det för tillfället är fler personer i arbete än
budgeterat. Ett flertal av anställningar gjorda 2012 avslutas i vår varför siffran kommer att jämna ut sig över året.

Centralförvaltningen prognostiserar ett överskott på 0,9
mkr som främst beror på att vissa IT-kostnader skjuts på
framtiden samt att man under 2013 har några vakanser.
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För resursenheten prognostiseras ett underskott på 3,1
mkr där underskottet för bostadsanpassningen beräknas
till 5 mkr. Omsorgsnämnden har tagit över ansvaret för
bostadsanpassningar från och med juni 2011. Överförda
medel motsvarar inte de kostnader som beräknas belasta
förvaltningen.

områdets budget i avvaktan på förvaltningsrättens bedömning. Sammantaget visar denna del ett överskott på 1 mkr.
Inom verksamheten entreprenad funktionsnedsättning
har vi just nu en något vikande trend, vilket ger ett litet
underskott om 0,3 mkr.
Åtgärder för att nå budget 2013
Ett flertal åtgärder genomförs och kommer att genomföras. En del åtgärder är på kort sikt och en del åtgärder är
på längre sikt.

Kostenheten beräknar ett överskott med 1,3 mkr. Det
beror på att inköpskostnaderna för mat är lägre än budget.
Förvaltningen kan under de första tre månaderna 2013 se
reella kostnadsminskningar jämfört med motsvarande
period föregående år. Förvaltningen kopplar ihop dessa
förändringar med de intentioner som beskrivs som en av
fördelarna med att styra om inköp av mat till Ines-flöden.

Resursenheten fokuserar på att göra långsiktiga rekryteringar avseende sjuksköterskor för att undvika höga kostnader för bemanningsföretag. Rehabenheten kommer att
arbeta med att inte besätta alla vakanser samt hålla sin
budget avseende kostnader för hjälpmedel. Kostenheten
fortsätter att hålla sin linje med inköp i Ines- vilket beräknas leda till lägre kostnader för livsmedel.

Inom verksamheten ”äldreomsorg och hemvård” prognostiseras ett underskott på 14,7 mkr.
Från och med mars har timpriset (enlig resurstilldelning)
sänkts med 1,0 kr i ordinärt boende och 1,5 i särskilt boende. Det är fler enheter än tidigare år som inte har en
ekonomi i balans. Vägledning SOL, som beslutades av
nämnden i december, beräknas ge betydande förändringar
i form av en minskning av antal beslutade timmar.
Minskade förvaltningsbidrag leder till att enheterna måste
anpassa sin personalstyrka med motsvarande belopp.
Omställningen av personalkostnaderna går hittills inte i
takt med de minskade förvaltningsbidragen.

Inom området äldreomsorg återfinns de största planerade
åtgärderna, varav många är påbörjade, och noggranna
uppföljningar avseende dessa görs månadsvis. Enheterna
har inkommit med handlingsplaner som kommer att följas
upp månadsvis, där enheterna kommer att få stöd från
ekonomer och personalspecialister. Handlingsplanerna
omfattar planerade förändringar som utgör ca 6 mkr i
besparing och hänsyn är tagna till dessa i prognosen. Under andra kvartalet kommer ett antal enheter få ytterligare
uppdrag att vidta åtgärder för att under fjärde kvartalet
kunna ha en underliggande verksamhet som ska visa en
ekonomi i balans.

Inom verksamheten ” äldreomsorg och hemvård, entreprenad” har volymsvängningarna från förra året nu lagt
sig. Från och med mars har timpriset sänkts med 1,0 kr i
ordinärt boende och 1,5 i särskilt boende enligt nämndens
beslut. Med hjälp av ett ökat antal omprövningar av nivåbedömningar i kombination med systematisk uppföljning
från förvaltningen har de ökande kostnaderna från 2012
stabiliserats. Verksamheten beräknas gå med ett underskott om 0,6 mkr i huvudsak förklarat av en viss underbudgetering av kostnader för larm och livsmedel.

Arbetet med att skapa en effektiv och kvalitetssäkrad
bemanningsorganisation fortlöper och efterhand som
bemanningsorganisationen blir ännu bättre på att möta
framförallt äldreomsorgens behov bedömer vi att detta ska
underlätta arbetet att nå en ekonomi i balans inom äldreomsorgen.
Inom området omsorg funktionsnedsättning arbetar man
med ett att anpassa kostnaderna till lagt besparingskrav på
6 mkr som bl a grundar sig på Vägledning LSS.

Beträffande omsorg om funktionsnedsättning finns det
anledning att dela upp verksamheten i två delar nämligen
stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar
respektive stöd till personer med annan funktionsnedsättning.

Skol- och barnomsorgsnämnden prognostiserar ett
underskott med 2,5 mkr.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Ett antal personer har vårdformen tvång i öppenvård som
är resurskrävande, inom särskilt boende finns dessutom ett
antal personer med svåra självskadebeteende och utåtagerande beteende. Även i ordinärt boende finns några särskilt resurskrävande personer, sammantaget visar denna
del ett underskott på 1 mkr.

Nämndens eget kapital uppgår till 51,0 mkr. Beslut finns
sedan tidigare om en satsning inom Arabyområdet, 10
mkr, och förstärkning inom förskoleverksamheten 5,0 mkr
samt satsningar för Lärarlyftet II. Med dessa åtgärder
skapas en budget som är underbalanserad eftersom delar
av ovanstående kostnader förs mot det egna kapitalet som
ligger på balansräkningen. Om hänsyn tas till ovanstående
förbrukning av eget kapital är helårsprognosen ett underskott motsvarande 2,5 mkr.

Stöd till personer med annan funktionsnedsättning
Några personer i ett par boenden genererar höga personalkostnader bl a på grund av tvång i öppenvård, men även
med anledning av mycket stora omvårdnadsbehov. Kostnader för några överklagade assistansärenden belastar

Mätningar av antalet barn och elever i verksamheterna har
genomförts per den 15 februari. Inom förskoleverksamheten var 4 933 barn inskrivna. Detta är en ökning med 28
barn jämfört med mätning föregående år.
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Faktiskt antal barn i verksamheten ligger i paritet med
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 9 179 elever. Detta är en ökning
med 248 elever jämfört med mätningen i februari föregående år.

Biogas -6,8 mkr
Löpande driftkostnader är svåra att prognostisera innan
verksamheten har nått en högre produktionsvolym. Generellt är andelen fasta kostnader hög i förhållande till processat antal ton och producerad mängd gas. Först när
bussarna varit i drift ett tag kan en mer precis årsprognos
göras.
Biogasprojektets tidplan har successivt under arbetets
gång fått revideras och flera delmoment har senarelagts.
Det har medfört att anläggningar räkenskapsmässigt har
aktiverats vid en senare tidpunkt än budgeterat. För 2013
prognostiseras därför en kostnadsminskning på 1 mkr
avseende kapitalkostnader i förhållande till beslutad budget. Kapitalkostnaderna har även påverkats av ett gynnsamt ränteläge för finansiering av anläggningarna.

Ekonomisk uppföljning har gjorts på resultatenhetsnivå.
Helårsprognosen indikerar att sju av tolv resultatenheter
håller sin budget. Några resultatenheter har indikerat att
man kommer att förbruka delar av sitt positiva egna kapital som är avsatt för 2014.
Aktuella statsbidrag under 2013 är bland annat Skapande
skola, Lärarlyftet, Förskolelyftet, elevhälsa och matematiksatsning som avser ökad undervisningstid.

Totalt uppskattas resultatet för 2013 till -6,8 mkr, vilket är
1,5 mkr bättre än budgeterat. I budgeten finns en intäktspost benämnd disponering av eget kapital på -8,3 mkr.
Årets negativa resultat läggs till tidigare års ackumulerade
underskott. Vid årsskiftet uppgick detta till -6,9 mkr.

Tilldelningsbeslut gällande konkurrensutsättning av lokalvård beslutades under mars månad.
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 samt från en ny friskola.

Skog och natur -5,4
Prognosen för skog och natur totalt sett är att helårsbudget
kommer att hållas. I budget 2013 tas 5,4 mkr i anspråk av
eget kapital i syfte att nå en balanserad budget.
Teknisk produktion 0,1
Verksamheten för teknisk produktion prognostiserar inga
avvikelser gentemot budgeterade nettokostnader. Däremot
bedöms kapitalkostnaderna bli 150 tkr lägre tack vare
omläggning av lån till lägre ränta.

Teknisk nämnd
Prognosen indikerar ett underskott på 13,1 mkr.
Skattefinansierad verksamhet -1,0 mkr
Inom ramen för teknisk planering, där såväl förvaltningsledning som stabsgrupper ingår, prognostiseras per den 31
mars 2013 en negativ budgetavvikelse på helårsbasis på
1,2 mkr. Denna summa har sin grund dels i personalkostnader av engångskaraktär och dels i en prognostiserad
ökning av semesterlöneskulden i den skattefinansierade
verksamheten som helhet. Åtgärder för att minska kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden vidtas och
nivån kommer att bevakas löpande under året.
För näringslivsfrämjande verksamhet prognostiseras en
negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr. Denna avvikelse
beror främst på en höjning av medlemsavgifter i cityföreningen.

Investeringar, mkr

Budget

Prognos

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

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

70.1
0,1
0,2
0,0
55,8
0,4
11,4
2,0
2,6

Biogas

64,3

50,3

5,1

5,1

Teknisk produktion

Följande avvikelser från budget kan kommenteras.

Högre kostnader än budgeterat har redovisats för snöröjning och halkbekämpning vid bussterminalen vid resecentrum. Prognosen på helårsbasis visar därmed en negativ budgetavvikelse på 250 tkr.

88406 Hanefors, renovering
Renovering av Hanefors kommer att senareläggas. 2013
års investeringsmedel på 2 mkr kommer därför inte att
nyttjas under året.

Prognosen för räntekostnader totalt inom den skattefinansierade verksamheten bedöms bli 0,5 mkr
lägre än beräknat.

88412 Böksholm, utbyte regulator, kontrollskåp m m
Utbyte av utrustning i Böksholm kommer att senareläggas. 2013 års investeringsmedel på 1,15 mkr kommer
därför inte att nyttjas under året.
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88419 Åby utbyte av turbin m m
På grund av senareläggning av investeringen i Åby bedöms endast 400 tkr av årets investeringsmedel på
2 mkr gå åt under året.

Avfallshantering
Avfallshanteringen visar per den 31 mars 2013 en prognostiserad negativ budgetavvikelse på helårsbasis på 1,5
mkr. Enligt beslutad budget planerades ett ianspråktagande av eget kapital om 0,5 mkr. Därmed kan behovet av
att ianspråkta eget kapital öka med 1mkr. Denna prognos
är dock osäker, då framför allt utfallet avseende intäkterna
från flerfamiljshus i dagsläget är svår att bedöma.

Biogas
87503 Rågasproduktion
Årets totala investeringsbudget på 36,2 mkr kommer att
justeras både vad gäller ökade inkomster genom bidrag
från Energimyndigheten och senareläggning av vissa
delmoment p g a central upphandling. Beräknad förbrukning under året landar enligt prognos på 22,2 mkr.

Samtliga villahushåll har nu erbjudits möjlighet att delta i
matavfallsinsamlingen. Införandet av insamling av matavfall från flerfamiljshus har intensifierats. Arbetet med
dörrknackning har därför tidigarelagts och medför en
kostnadsbelastning på 2013

Överförmyndarnämnd
Årets resultat bedöms bli ett underskott på ca 0,8 mkr.
Eftersom antalet kommunala utbetalningar har ökat under
de senaste åren förespås att de kommer öka ytterligare
under 2013. Det beror dels på att antalet godman- och
förvaltarskap ökade med 39 stycken under 2012, dels på
att huvudmännens tillgångar, i snitt, samt medelinkomst
har minskat. Fler och fler av de som behöver god
man/förvaltare är personer som står utanför arbetsmarknaden. De har låga inkomster och inga sparade tillgångar
vilket leder till att det blir kommunen som betalar arvodet
till ställföreträdaren. Nämnden för arbete och välfärd har
under 2012 påbörjat ett arbete att avsluta ärenden med
personer som har haft förmedlingshjälp under en längre
period. Dessa personer är ofta i behov av en god man
istället och ärendena överförs då till överförmyndarnämnden. Eftersom dessa personer oftast står utanför arbetsmarknaden kommer kommunen att stå för arvodena till
gode männen. Dessutom tenderar ärendena att bli mer
komplicerade, vilket leder till högre arvode till berörd god
man/förvaltare

Investeringar, mkr

Budget

Vatten och avlopp
Avfallshantering

110,0
19,8

Prognos
90,7
20,0

Nedan redovisas de största avvikelserna:
Vatten och avlopp
85377 Slamhantering Sundet
Projektet påbörjas troligen sent under året varför endast 1
mkr av årets investeringsmedel på 5,14 mkr kan förväntas
förbrukas.
85505 Transportmedel m m
Projektet har försenats p g a central upphandling. Av årets
planerade investeringsmedel på 2,2 mkr beräknas endast 1
mkr att förbrukas.
85512 Omb åtgärder på huvudledningsnätet
Projektet har försenats och av årets budget på 32,45 mkr
kommer endast 25 mkr att användas.

Åtgärder för att nå budget 2013
Den i huvudsak största utgiftsposten är arvode till gode
män och förvaltare. För att komma tillrätta med nämndens
prognostiserade budgetöverskridande finns två alternativ:
att sänka arvodena, Växjö kommuns arvoden ligger idag
strax över genomsnittet för landet, samt att återgå till den
inkomstgräns som återges i föräldrabalken, vilket skulle
leda till att fler huvudmän får betala sina arvoden själva.
Inget av detta är dock att rekommendera då rekryteringen
av ställföreträdare allvarligt skulle försvåras samt att det
finns risk för att de befintliga ställföreträdarna skulle
lämna sina uppdrag. Nämndens ekonom kommer dock ta
fram uppgift på hur stort belopp kommunen skulle spara
genom att återgå till den inkomstgräns som återges i föräldrabalken.

85603 Återställning av dammar Jonsboda
Inga åtgärder vidtas i projektet innan sjömiljöutredningen
är färdigställd. Sannolikt kommer inga av årets investeringsmedel uppgående till 3,4 mkr att förbrukas under
året.
85207 Bergaåsen, komplettering brunnar i mellersta området
Totalutgiften för projektet beräknas överskrida budget då
detaljutformningen klarnat. Behov av tilläggsbudget kan
komma att bli aktuell. Förutom årets budget på 2,7 mkr
kan ytterligare 1,5 mkr komma att krävas i tillägg för att
kunna realisera projektet.
85208 Växjös framtida vattenförsörjning
Då ombyggnad under pågående drift har blivit mer komplicerat än förutsett beräknas projektet överskrida årets
budget på 3,7 mkr med uppskattningsvis 0,8 mkr. Beslut
om tilläggsbudget kan komma att krävas för att projektet
ska kunna realiseras fullt ut.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
- 1,5 MKR

VA-verksamhet
Prognosen för VA-verksamheten totalt sett är att helårsbudget kommer att hållas.
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Avfallshantering
86546 Elstängsel Norremark
Åtgärden genomförs ej och inga medel är förbrukade.
86702 Tanksläp till transport av matavfallsslurry från
förbehandling till biogas
Fordonet kommer att leverens under april 2013. Projektet
har fördyrats då fordonet som handlats upp har en bättre
miljöklass än planerat. Projektet kommer att kräva 0,4
mkr mer än budgeterat, vilket innebär en total utgift på 1,9
mkr. Beslut om tilläggsbudget krävs.
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NÄMNDERNAS RESULTAT OCH PROGNOS
Den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201303) har ej tagit hänsyn till intjänade semesterlöner eller andra
säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201303 ingår förändringen avseende semesterlöner, ferielöner
och okompenserad övertid. När de anställda tar ut semester under sommaren innebär det lägre kostnader för
löner, vilket gör att kolumnen för Bud - Bok Avvikelse är för negativ nu. I kolumn Bud - Bok avv. sem.
har förändringen av intjänad/uttagen semester m.m. helt tagits bort.
Mkr

Eget

Budget

Bokslut

Bud - Bok

kapital

201303

201303

Avvikelse

Bud - Bok
Avv.exkl
sem

-0,1
14,3
8,5
-1,1
9,7
1,2
13,9
51,0
24,1
0,0
-0,2
-41,9

2,2
39,7
20,8
6,0
1,2
0,5
79,3
335,0
316,8
0,6
77,9
18,8

2,3
40,0
20,1
4,3
0,3
0,4
85,6
363,5
321,9
1,3
85,9
22,2

-0,1
-0,3
0,7
1,7
0,9
0,1
-6,3
-28,5
-5,1
-0,7
-8,0
-3,4

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

0,0
1,9
-0,3
-1,5
2,8
-0,3
2,0
-2,5
1,4
-5,0
-2,0
-19,0

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

2,5
23,2
1,2
11,1
-6,9
20,1
21,7

29,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

29,8
0,8
0,0
1,4
1,0
-0,1
-2,4

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

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

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

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

3,7
0,3
3,7
3,9
0,7
-0,8
0,0

2,5
22,7
19,9
2,2
0,0
0,9
13,0

2,6
18,8
20,1
1,5
0,0
1,0
13,2

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

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0

0,0
0,0

0,0
-972,5

0,6
-991,4

-0,6
18,9

-0,6
18,9

-1,0
25,0

SUMMA

163,8

16,8

44,7

-27,9

38,1

-13,9

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

122,0
41,8

16,8
0,0

47,2
-2,5

-30,3
2,5

35,0
3,1

-12,4
-1,5

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

Prognos
Budgetavv.
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terminens start. På området planeras också helt nya hyreshus som sammanlagt kommer att ha 110 lägenheter.
Vidingehem har startat projektering av 6 nya lägenheter i
Ingelstad och 12 i Braås för byggnation under 2013 och
2014. Växjöhem har påbörjat kompletteringsbebyggelsen i
kv Täppan där 48 lägenheter ska byggas i 2 etapper.

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

SMALAND AIRPORT AB (42 %)
Prognosen för 2013 visar på ett nollresultat. Bolaget har
från sina ägare erhållit ett driftbidrag på 10 mkr.

PROGNOS FÖR HELÅR 2013
I tabellen nedan redovisas bokslut 2012 och prognos 2013
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.
Prognos

För fjärde 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. Det totala bokningsläget framöver ser bättre ut även om Stockholmstrafiken fortsätter att
minska.

Bokslut

Mkr
helår 2013
Kommunen
-81,0
VKAB
98,2
Smaland Airport AB
0
Värends Räddn.tj.förb. 0,2
Övriga *)
0,7

helår 2012
51
88
1
1
0

Totalt

141

18,1

Passagerarvolymerna under perioden är mycket sämre än
under förra året. Totalt minus 16 % och Arlanda trafiken
står för största tappet.

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (78,8 %)
Prognosen för helåret 2013 är 0,2 mkr, vilket är samma
som budgeten.
Värends Räddningstjänstförbund har under årets de första
månader bl a arbetat med samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga parter. Det pågår också byggnation av
ny tvätthall och nya kontorslokaler på stationen i Växjö.

*) Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern BlekingeKronoberg, Arenastaden i Växjö AB, Kulturparken Småland
AB.

Arbete med planering för införande av Fip (Första insatsperson) pågår och ska vara gjort på samtliga deltidsstationer före halvårsskiftet 2014.

Före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt
uppgick resultatet för kommunkoncernen 2012 till + 141
mkr. Prognosen 2013 för kommunkoncernen uppgår till
+ 18 mkr. Det är kommunen som står för resultatförsämringen.

VÄXJÖ TEATERAKTIEBOLAG (100 %)
Periodens resultat följer i stort sett budgeten. Prognosen
för helåret är ett mindre överskott.
AB REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG
(22 %)
Regionteaterns styrelse har beslutat en budget på minus
0,1 mkr som ska balanseras mot fritt eget kapitalet. Teaterns lokaler tillgänglighets anpassas under 2013. I övrigt
följer verksamheten beslutad budget.

KOMMUNEN
Kommunens prognos för 2013 uppgår till -81 mkr.
VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB, VKAB (100 %)
Koncernens prognos för 2013 är + 98 mkr. Prognosen följer
i stort budget 2013. VEAB har en prognos som är lite bättre
än budget främst beroende på bättre priser för elcertifikat.

ARENASTADEN I VÄXJÖ AB (100 %)
Efter första kvartalet är resultatet bättre än periodiserad
budget och beror att underhållsåtgärder inte hunnit
komma igång. Prognosen för helåret är 0,8 och det är
ungefär detsamma som det budgeterade resultatet.

För 2012 redovisade VKAB-koncernen ett resultat på 88
mkr före bokslutsdispositioner och skatt.
Växjö Energi har påbörjat sin miljardinvestering i Sandvik
3, ett nytt värmekraftverk som ska stå klart i december
2014.

KULTURPARKEN SMÅLAND AB (41 %)
Kulturparken har pågående projekt som delfinansieras av
Kulturrådet och Regionförbundet Södra Småland samt
Landstinget Kronoberg. Under året skall Kulturarvscentrum Småland vara färdigbyggt. Den ekonomiska utvecklingen följer budgeten under första kvartalet. Prognosen för
2013 är ett nollresultat i enlighet med budget.

Hyresbostäder har påbörjat ombyggnaden av en äldre
sjukhusbyggnad på Sigfridsområdet för att hysa 40 nya
lägenheter. Hälften av lägenheterna kommer att vara reserverade till studenter och kommer att stå klara till höst-
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medarbetarenkät, som följer upp personalpolicyn och
psykosocial arbetsmiljö, sker i september 2013 och arbetet
inför genomförandet är påbörjat.

PERSONAL
Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda
med sin utveckling i arbetet ska öka
För att erbjuda utvecklingsmöjligheter har insatser inom
utbildningsområdet gjorts.
En projektledarutbildning har en genomförts med deltagare från förvaltningar och bolag.
Upphandling av traineeprogram/förberedande ledarprogram har inletts. Det nuvarande traineeprogrammet pågår
till och med juni 2013, med deltagare från kranskommuner och Växjö kommuns förvaltningar och bolag. En lokal
ansökan för vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg
har gjorts. Certifiering sker i april. Ansökan om statliga
medel har gjorts inom ”Omvårdnadslyftet” för att i samverkan med Komvux genomföra en uppdragsutbildning
med inriktning mot vård- och omsorg. Utbildningen vänder sig till vikarier som redan arbetar i verksamheten och
har gymnasieutbildning men behöver komplettera med
vård- och omsorgskompetens.

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

Attraktiv arbetsgivare
Under våren har ett antal åtgärder vidtagits för att bidra till
det övergripande målet. Strategisamråd med temat Attraktiv arbetsgivare har hållits, där belystes framtida kompetensbehov och fungerande arbetsmetoder för att skapa ett
bra arbetsklimat och effektiva arbetssätt. Marknadsföring
av Växjö kommun som arbetsgivare har genomförts på
mässor och arbetsmarknadsdagar; Välkomstmässa, Yrkesmässa, Amår. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp
för marknadsföringen, har under våren arbetat med att
bredda bilden av våra yrken och få Växjö kommun att
associeras med ett attraktivt varumärke. PRAO och introduktion för nyanställda genomfördes under våren, insatser
som alla stärker varumärket Växjö kommun.

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
Nämnder och bolag arbetar för att sänka sjukfrånvaron
genom hälso- och friskvårdsinsatser. En översyn av friskvårdsbidraget har inletts under våren, samtidigt genomförs
en djupare analys av sjukfrånvaron. Kommunhälsans
arbetsinsatser tar sin utgångspunkt i arbetslinjen och hållbar produktivitet. Särskild uppmärksamhet har riktats mot
den ökande korttidsfrånvaron och ett projekt kring detta
har inletts i samarbete med omsorgsnämnden, en utvärdering av projektet genomförs efter ett halvår.

En ny rekryteringshandbok har arbetats fram som ett stöd
för chefer, men den är också en del i marknadsföringen av
Växjö kommuns varumärke. Den syftar till att samtliga
förvaltningar tillämpar rekryteringsprocessen på ett likartat sätt. Omplaceringsrutinerna har setts över och samverkats i den kommunövergripande samverkansgruppen. De
gäller från den 1 februari och medför en tydligare process
i samband med rekrytering och omplacering. Personalklubben Dakapo har erbjudit personalfrämjande åtgärder
genom bland annat gratis föreläsningar, reducerade priser
på biocheckar, olika företagsrabatter och vårfesten för
Växjö kommuns alla anställda.

En ny riktlinje för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling har tagits fram och ersätter Växjö kommuns tre policyskrifter om att förebygga
etniska och religiösa trakasserier, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Det finns en koppling mellan likabehandling och korttidssjukfrånvaron enligt Grusell och Perssons rapport, Finns det något samband mellan NMI och Korttidssjukfrånvaro?
Under januari 2013 har en tidmätning utförts in gymnasienämnden med ett urval av lärare inom gymnasieförvaltningen fördelade på Katedralskolan, Kungsmadskolan
samt Teknikum. Syftet är att ge ett underlag för ett fortsatt
arbete med att förbättra arbetsmiljön, minska stress och
utveckla verksamheten.

Andelen nöjda medarbetare ska öka
Personalkontoret har under våren anordnat ett utbildningstillfälle för chefer och fackliga representanter gällande det
lokala kollektivavtalet om samverkan och hälsa. Utbildning i lönesamtal har hållits för alla chefer. Satsningen på
att införa Lean som arbetsmetod fortsätter med utbildning
av coacher, samt med projekt på arbetsplatser.

Totalt för Växjö kommun, under de första tre månaderna
2013, har antalet sjukdagar/snittanställd ökat med 0,3
dagar från 16,7 till 17,0. För kvinnor har antalet sjukdagar
ökat med 0,3 till 18,1 dagar. Männens sjukdagar har ökat
med 0,2 dagar till 12,8 dagar. Totalt antalet dagar har ökat
med 1 685. Den långa sjukfrånvaron, d.v.s. över 60 dagar,
har ökat med 723 medan den korta sjukfrånvaron 1-14
dagar har ökat med 462. Kvinnorna har en frisknärvaro på
35,1 % och männen 49,9 %. Kvinnornas andel har försäm-

Ett webbformulär har tagits fram för att förenkla incidentrapportering. Från mars månad kan medarbetare anmäla incidenter direkt via Insidan, detta i syfte att få en
bild av var, hur och när incidenter sker, med följd att förbättring av arbetsmiljön kan ske där behovet finns. Nästa
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rats med 0,9 procentenheter jämfört med 2012 medan
männens har försämrats med 1,8 procentenhet. Frisknärvaron har minskat med 1,1 % till 38,2 %.

Gymnasienämnden minskade med 10 personer. Cirka
hälften är resultat av förändringar i organisationen, medan
resterande utrymmen inte hunnit tillsättas innan mätdatum
för delårsrapport. Vid årsskiftet flyttades förvaltningschefernas organisatoriska hemvist till kommunstyrelsen vilket
medfört att antalet anställda vid kommunstyrelsen ökat
med 8 personer. När det gäller chefsgrupperna är det idag
fler kvinnor än män bland chefsnivåerna. Arbetet med att
öka andelen kvinnor har varit långsiktigt i de högre chefsskikten. Arbetsvärderingen är inne i sitt slutskede och
beräknas vara klart under första halvåret 2013. Vid rekrytering är en strävan att de anställda ska spegla befolkningsstrukturen avseende kön, etnicitet och funktionshinder. Andelen anställda i Växjö kommunkoncern med
utländsk bakgrund uppvisar en oavbruten ökning 20072012. 195 anställda har deltagit i introduktion för nyanställda.

Sjukdagar/
snittanställd
Nämnd

1303

Jmf bok 12

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

20,2
13,9
14,3
16,0
14,2
13,5
8,7
7,2
6,4
17,0

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

Omvärldsanalys, forskning och kunskap
I gruppen unga är tendensen att arbetet är ett led i den
personliga utvecklingen, vilket ställer nya krav på organisation och ledarskap. Förmågan att ta tillvara etnisk och
kulturell kompetens får allt större betydelse. Upplevelsen
av stress ökar i samhället tillsammans med valmöjligheter
och individualitet, samtidigt prioriteras att må bra och ha
en god hälsa. I uppföljningen av arbetsgivarpolitiken används SKL:s modell som handlar om att skapa ett underlag för styrning av arbetsgivarpolitiken genom att
stärka medarbetarengagemanget inom områdena motivation, ledarskap och styrning.

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.

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

Dagar Dagar Bok
201303
2012

Differens
antal dgr

-14 dagar

26 694

26 232

462

-59 dagar

13 293

12 793

500

60- dagar

59 793

59 070

723

Totala dagar

99 780

98 095

1 685

Analys
Det är viktigt att bevaka sjukfrånvaron och då inte minst
följa upp korttidsfrånvaron. De projekt som Kommunhälsan och förvaltningarna gör tillsammans för att sänka
korttidssjukfrånvaron är en god början för att få fram
arbetssätt som fungerar i hela Växjö kommun. Trots en
generell ökning av sjukfrånvaron i landet har Växjö kommun bibehållit relativt låga sjukfrånvarotal, detta beroende
på fortsatt struktur inom rehabiliteringsarbetet samt olika
hälso- och friskvårdsaktiviteter för personalen.
Insatser bör fortsätta att göras för att bevara det goda resultatet gällande ledarskap där en hjälp är tydlighet kring
mål, mötesplatser och samverkansformer. En fortsatt utvecklad delaktighet hos all personal och utvecklade samverkansformer ska stimulera till ökat ansvarstagande och
trivsel. Utbildningsinsatser anpassade efter behov i organisationen och individen bör fortsätta.

Både den långa och den korta sjukfrånvaron ökar jämfört
med årsbokslutet.
Antal anställda i nämnder och bolag
Antalet tillsvidareanställda i Växjö kommun uppgår till
5 875, vilket innebär en ökning med 28 personer jämfört
med bokslut 2012. Antalet anställda är fördelat på
4 667 kvinnor (21) och 1 208 män (7). Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider blir 5 647 anställda (28),
fördelat på 4 466 kvinnor (22) och 1 181 män (6).

Nämnd

Tillsvidare
Anställd
Jmf bok
1303
12

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

454
2 156
2 320
334
42
100
21
239
208

-10
12
5
2
1
1
0
6
8

Omräknad
heltid
Jmf bok
1303
12
430
2 027
2 266
324
41
94
21
238
202

-9
11
8
1
1
1
0
6
9

Områden som bör fortsätta att prioriteras är hälsa och det
goda ledarskapet, dessa två faktorer är kopplade till att
vara en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsbehovet i organisationen är fortsatt stort och samverkansmöjligheter
mellan aktörer inom det offentliga området bör utökas,
detta för att möta behovet av utbildning och kompetensförsörjning i organisationen.
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hösten 2013, detta för en långsiktig ökning av UFföretagande

KOMMUNFULLMÄKTIGES
MÅL

Växjös kommunala gymnasieskolor ska i och med denna
satsning arbeta aktivt för att öka UF-företagandet. UFföretagande läses i en kurs på 100 poäng som grund. Kursen entreprenörskap 100 p är en lämplig kurs för UFföretagande och ska ses som ett attraktivt val för eleverna
i sin programfördjupning alt. som individuellt val.

I delårsbokslutet efter tre månader beskrivs aktuella händelser
under målområdena enligt budget 2013. En mer detaljerad
måluppföljning kommer att göras i delårsbokslutet efter åtta
månader samt i bokslutet.

Arbete och företag

Inom målområdet pågår samarbete med universitet, högskolor och andra institutioner genom deltagande i Branschrådet för byggutbildningar. Genom medverkan i Branschrådet blir det möjligt att påverka utvecklingen och utformningen av ingenjörsprogrammet. Personal från tekniska
förvaltningen medverkar som lärare i anläggningsteknik
och grundläggande väg och VA.

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.

En handlingsplan för att möjliggöra införande av LOV i
särskilt boende kommer att behandlas på omsorgsnämndens arbetsutskott i april.

Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad
samverkan i regionen.

Veteranpoolen avslutade sin verksamhet inom hemtjänst
vid årsskiftet och Partnerskap för vård avslutade verksamheten 28/2. Medigrupp startade hemtjänstverksamhet vid
årsskiftet. Andelen personer som valt en privat hemtjänstleverantör har i stort sett varit oförändrad det senaste året.

Just nu är det ett stort antal förfrågningar kring etableringar samt expansioner fördelade på flera branscher. Antalet
företag på Mackens företagscenter är för närvarande 8
stycken. Växjö kommun är också representerade i glasrikesuppdraget och stöttar här upp med några olika företagsprospekts. Lärlingspaketet i Framtid Kronoberg kommer att lanseras än mer.

Hittills under 2013 har 294 tillsyns- och kontrollbesök på
företag och verksamheter gjorts av miljö- och hälsoskyddskontoret. Det innebär att vårt arbetssätt har stor
betydelse för hur företagarna upplever kommunens företagsklimat. Inkommande ärenden prioriteras (prövningar,
yttranden, förfrågningar mm) för att ge snabb återkoppling
på dessa.

Remissvaren till landsbygdsprogrammet sammanställs nu
och en färdig handling tas fram under april månad. Arbetet med revideringen av den internationella strategin fortskrider. Ett utkast är klart och under behandling, med
målet att ha strategin klar till sommaren.

Arbetsförmedlingens prognos för riket december 2012
visar att de grupper som drabbas hårdast av arbetslösheten är yngre, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning och förgymnasialt utbildade. Den svaga
konjunkturen under kommande år leder till en försämrad
utveckling av utbudet av arbetskraft och ett antagande
om att fler kommer att utbilda sig istället för att gå arbetslösa.

Det entreprenöriella arbetet ska genomsyra all utbildning.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar, utveckla sin förmåga att arbeta både självständigt
och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom kompetensutveckling av skolledare och personal ska
detta ge verktyg till ett entreprenöriellt förhållningssätt,
till såväl sin verksamhet, yrkesroll som till barn/elever.
Skol- och barnomsorgsnämnden har under perioden till
Skolverket ansökt om utvecklingsmedel för entreprenöriellt lärande.

Arbetsmarknaden för ungdomar är idag svår att ta sig in
på och många befinner sig utanför både studier och arbete. I arbetet med att förebygga ungdomsarbetslöshet
och främja ungdomars inkludering fortsätter arbetet med
att utveckla arbetslivsföreberedande och kompetenshöjande aktiviteter, projekt samt alternativa pedagogiska
metoder.

Entreprenörskap har blivit en naturlig del av den svenska
gymnasieskolan. Inskrivet i våra styrdokument finns att
entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela
utbildningssystemet. I enlighet med detta har gymnasienämnden beslutat om en satsning med målsättningen att
öka UF-företagandet på Katedralskolan, Kungsmadskolan
och Teknikum. I samverkan med Ung Företagsamhet
Kronoberg kommer en betydande satsning att genomföras

De arbetsmarknadspolitiska utmaningarna handlar framförallt om att fokusera resurser på den växande andel
arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. Här
krävs fortsatt motiverande arbete då många med långvarigt försörjningsstöd har varit arbetslösa i flera år. Flera
har behov av omfattande insatser som behöver samordnas
runt den enskilde.
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Efter årets tre första månader har totalt 225 personer
erbjudits arbetsmarknadsanställning varav 3 OSA, 4
instegsjobb, 15 utvecklingsanställning, 2 lönebidrag
och 174 nystartsjobb. Jämfört med förra året har det
varit lättare att hitta personer som är anställningsbara.
Alla som fått arbetsmarknadsanställningar har tidigare
haft ekonomiskt bistånd. För att kunna erbjuda sysselsättning även för de som står längst från arbetsmarknaden krävs en bredare samverkan med näringslivet.
Nystartsjobb och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt alternativa arbetsmarknader resulterar i såväl
mänskliga som ekonomiska vinster.

och skola samt gruppsammansättningens lämplighet.
Uppföljningen beräknas vara klar och inrapporterad till
nämnden före sommaren. I fritidshemsverksamheten pågår också en utvecklingsprocess som leds av huvudmannen. Målet är att på ett systematiskt sätt följa upp, planera
och utveckla verksamheten i enlighet med de krav på
innehåll och kvalitet som föreligger.
Grundskola
Skolledarna har under perioden deltagit i intern utbildning
kring uppföljning och analys av verksamhetens mål. En
uppföljning med analys av nämndens satsning ”resultat i
fokus” har genomförts. Målet är en ökad måluppfyllelse
och fler behöriga till gymnasiet. Uppföljningen visar att
de kommunala 7-9 skolorna på ett mera systematiskt sätt
har följt upp och analyserat skolans resultat. Genom att
kontinuerligt analysera resultaten kan man tidigare identifiera och sätta in rätt stödåtgärder för elever med svårigheter och därigenom nå ett bättre resultat.

Genom samverkan mellan Växjösommar och föreningar i Växjö kan flertalet ungdomar erbjudas ferieplats
inom ramen för ”Växjösommar året runt”. Ungdomar
16-18 år ska erbjudas ferieplats under sommaren och
med möjlighet till fortsatt sysselsättning efter sommaren.
Växjö kommun har startat ett nytt samverkansprojekt –
Utmaningen. Tillsammans med kommunstyrelsen,
Svenskt näringsliv, LO, Företagarna, TCO och Arbetsförmedlingen utmanas näringslivet att ta emot ungdomar till feriejobb. Målet är att alla avgångselever på
gymnasiet ska erbjudas feriejobb för att lättare komma
ut på arbetsmarknaden. Samtidigt fortsätter samverkan
kring rekryteringar med näringslivet genom bland
annat Tvärdraget. ESF-projektet Framtid Kronoberg
syftar till att minska ungdomsarbetslösheten, stärka
ungas kompetens, öka inträdet på arbetsmarknaden för
långtidssjukskrivna samt öka samverkan i länet. Ungdomar mellan 16-29 år från hela länet beräknas delta
och vid årets slut förväntas 400 personer ha ingått i
projektet.

Förvaltningens planerings- och utvecklingsavdelning har
påbörjat ett samarbete med gymnasieförvaltningen. Syftet
är att arbeta på ett likartat sätt när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet samt bidra till att underlätta elevers
övergångar mellan verksamheterna.
Behovsgruppen inom IT har fokus på pedagogiska verktyg för elever/pedagoger. Gruppen har bildats för att i en
modern utförd utbildning bidra till att ge förutsättningarna
för framtidens lärande. En-till-en-satsningen är ett exempel på detta. Avsikten är att administrativt avlasta skolledare så att de kan bedriva ett undervisningsnära ledarskap.
Avsikten är också att utveckla IT-kompetensen hos skolledare och personal så att IT blir ett naturligt verktyg för
att göra analyser, förbättra utbildningen och få en ökad
måluppfyllelse.

Samverkansrutiner har tecknats mellan Arbetsförmedlingen och Växjö kommun om hur nyanlända ska
erbjudas aktiviteter inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) för vuxna och Jobbgarantin för
ungdomar.

Barn och elever får en ökad kunskapsutveckling genom ett
tydligt samarbete mellan verksamheterna. I närhetsområden kan detta förverkligas mellan dess enheter i ett 1 – 16perspektiv. Närhetsområden är beslutade av nämnden och
kommer att börja gälla fr.o.m. hösten 2013..

Barn och utbildning

Barn och unga i utsatta situationer ska ges tidiga och samverkande stödinsatser utifrån en helhetssyn. Våren 2013
har ca ett 40-tal föräldrar deltagit i ett föräldrastödsprogram. Skol- och barnomsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd har i samverkan startat projektet ”Barnens bästa i Braås”. Syftet är att investera i
barns och ungas hälsa, lärande och utveckling. Det finns
ett stort antal utsatta barn i vårt samhälle som inte når
målen och som befinner sig en riskzon att hamna i ett
livslångt utanförskap om inget görs. Målet är att skapa en
modell som visar hur man kan arbeta strategiskt med
förebyggande arbete och tidiga insatser. Modellen ska
sedan kunna användas även på andra områden.

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.

Förskola
Under mars månad påbörjade huvudmannen uppföljningsbesök med alla kommunala förskolechefer i syfte att
följa upp, stödja och vägleda. Innehållet berör i huvudsak
systematiskt kvalitetsarbete, samarbete med förskoleklass

Gymnasieskola
Insatser utifrån prioriterade områden för ökad måluppfyllelse är ökade satsningar inom matematik, riktade sats-
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ningar inom särskilt stöd till elever och kompetensutveckling för personal inom didaktiskt stöd till elever.

aktiviteter, utbildning på distans och alternativa pedagogiska metoder vid bland annat Lärcenter på 11Gården

Skolan har stora utmaningar bland annat när det gäller att
på ett tidigt stadium identifiera elever med lindriga till
måttliga kognitiva svårigheter. Det generella stödet exempelvis rutiner för anpassningar under provsituationer samt
lärares undervisningsstrategier, förhållningssätt och bemötande till elever med dessa svårigheter bör utvecklas. Det
finns goda exempel på lärares undervisningsstrategier
samt bemötande till elever med kognitiva svårigheter
vilket kan spridas och användas som diskussionsunderlag.
En utmaning är också att utveckla det individuella stödet
och lägga mer tid och resurser på att förstå elevens upplevelse av sina behov och att anpassa stödet utifrån elevens
unika situation.

Kommunen har genom statsbidrag fått möjlighet att satsa
på lärlingsutbildning för vuxna. Genom att hitta
branscher och företag som kan ta emot lärlingar ska fler
kunna erbjudas lärlingsutbildning.
Totalt deltog 1 501 personer i kommunal vuxenutbildning under mars 2013. Inflödet av sökande har ökat
något under året. Sökande till gymnasieutbildningar har
ökat vilket är positivt då fler vill komplettera betygen för
att vara mer anställningsbara. Målet om 2 800 elever i
kommunal vuxenutbildning kommer att uppfyllas och
arbetet med att skapa ett vuxenutbildningscenter pågår.

Navigatorcentrum är ett samverkansprojekt kring ungas
inträde på arbetsmarknaden. Projektet innebär att ett fysiskt centrum för all verksamhet vad det gäller ungdomar
16-24 år som står utanför/riskerar att stå utanför studier
eller arbete bildas. På så sätt slipper unga att bollas mellan
olika instanser. Grunden i arbetet är en helhetssyn på
arbetslösa ungdomars situation. Projektet startade oktober
2012 och avslutas september 2013. Ungdomar med etableringsproblem ska genom Navigatorcentrum kunna komma
vidare till arbete eller utbildning och därigenom motverka
att unga hamnar utanför, s.k. drop-outs.

Antal elever till sfi-undervisning är oförändrat. Nyanlända
är kvar på flyktingförläggningarna och Arbetsförmedlingen köper in sfi-platser och dessa ingår inte i förvaltningens
nyckeltal. Få elever klarar av studierna på två år som är
den tidsperiod som Migrationsverket utbetalar ersättning
för etableringsflyktingar. Elevunderlaget för de som går
sfi har förändrats. Andelen arbetsinvandrare och anhöriginvandrare har ökat i relation till andelen flyktingar. Det
är stor spridning av språk i grupperna och i vissa fall kan
det vara upp till 15 olika språk i en och samma grupp. I
nuläget är det kontinuerlig antagning till sfi-undervisning.
För att öka tillgängligheten och servicen för deltagarna har
Språk & framtid flyttat till nya lokaler i centrala Växjö.

Ungefär var tredje elev behöver antingen längre tid än tre
år på sig för att fullfölja sin utbildning eller avbryter gymnasiestudierna helt. Ett tydligt mönster är att män i högre
grad avbryter gymnasiet än kvinnor, att elever inom yrkesförberedande program avbryter i högre grad än elever
på studieförberedande program och att de flesta avhoppen
sker i årskurs tre. Syftet med projektet PLUG_IN är att
förebyggande insatser motverkar studieavbrott och att de
pedagogiska verkstäderna hjälper elever att fullfölja sin
utbildning.

Goda levnadsvillkor och trygg uppväxt
För att möta det ökade behovet av platser för korttidsvistelse för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har omdisponeringar av verksamhet
fortsatt för att skapa nya platser vid Sofiebergs korttidsboende. Detta bidrar till arbetet med att verkställa inom satta
tidsgränser, vilket kommer att mätas till nästa delår.
Korttidsvistelsen på Furutåvägen 17 för barn/ungdomar
enligt SoL, som omsorg funktionsnedsättning bedriver i
samarbete med arbete och välfärd, har utökats och omfattar nu två helger per månad. Åtta barn/ungdomar är beviljade insatsen.

I januari 2012 startade IT-fortbildningen PIM på gymnasieskolorna i samarbete med AV-media Kronoberg. Utbildningen bygger på självstudier via en webb-portal som
Skolverket tillhandahåller samt workshops och kurser som
AV-media har tillhandahållit.

Inom målområdet pågår byggande av lekplatsen, Sagolandet, på Teleborg i Växjö. När det är klart kommer det
att finnas en stadsmur, små lekhus och gungor etc. I början av året har det också planerats för en ombyggnad av
Strandbjörkets lekpark.

Implementering av det pedagogiska verktyget ”google
apps för education” startade under vintern 2012/13. Stort
fokus har varit att skapa utbildningsmaterial och samarbete med ledningsgrupperna på skolorna för att skapa
Intranätsidor och information och utbildning i användande. Till hösten kommer kärnhuset att stängas av för
användning och google apps ska ersätta och användas
inom hela förvaltningen.

Stöd till ungdomsverksamhet prioriteras i dagens bidragssystem. Föreningar som inte klarar av att uppfylla kraven
förs det en dialog med. En kartläggning håller på att tas
fram för aktivitetsytor i närområdet.

Vuxenutbildning
Sättet att studera har förändrats. För att möta behoven
och ge alla vuxna möjlighet att utveckla sin kompetens
har förvaltningen alltmer satsat på kompetenshöjande

Konsthallens pedagogiska satsning Konstlabb har haft
verksamhet i form av lördagslabbar och en Sportlovslabb.
Den 9 mars invigdes "Gör det bättre själv då" där konstlabbet flyttat ut i utställningshallen och bjudit in alla att
skapa.
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Arbetet med den professionella scenkonsten för 4-19
åringar under skoltid följer planen. Bokcirklar, lovaktiviteter och barnkulturarrangemang är olika sätt att nå barn
och unga på deras fritid. Gymnasiet, skol- och barnomsorg
och kultur- och fritid samverkar i olika nätverk.

städer på grund av minskad tillgångr. Goda samverkansrutiner finns framtagna med de kommunala bostadsbolagen
för att hitta lösningar för den enskilde.
Underlag har tagits fram till gränsvärden för förskolorna
och skolorna. Med gränsvärden menas hur många barn
och elever en förskola eller skola har kapacitet att ta emot.
Arbetet med att förankra gränsvärdena på förskolorna
fortgår. Beslut om gränsvärden kommer att fastställas på
skol- och barnomsorgsnämndens sammanträde i maj
2013.

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.

Omsorgsnämnden ingår i projektet Bo-IT tillsammans
med Växjöhem, Wexnet och Landstinget Kronoberg.
Intentionen är att testa och införa tekniklösningar som
underlättar kvarboende. En första pilot påbörjas under
april där fem omsorgstagare får prova tre olika tjänster.
Omsorgsnämnden är, förenligt med plan i bostadsförsörjningsprogrammet, positiv till medverkan i en samlad tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet i Växjö kommun. Detta som ett steg i att möta utmaningen med allt
fler äldre som behöver lämplig bostad.

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

Hållbart samhällsbyggande
Under årets första månader har en mängd planprogram
skickats ut på samråd; planprogram Öjaby verksamhetsområde, planprogram Torparängen och planprogram Telestadshöjden. Målsättningen är att ha dessa antagna i
kommunstyrelsen innan sommaren och därefter ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneringen.
Arbetet med planprogram för Norra Öjaby är påbörjat.

Planeringen fortsätter runt bostaden med särskild service
på Evedal, där inflyttning beräknas kunna ske runt 1/7.
Planeringen av tillbyggnaden på Minnesotavägen fortgår
och byggstart planeras under våren. Omsorgsnämnden har
beslutat att även genomföra en ombyggnad vid Rallarringen. Förhandlingar pågår med ett par fastighetsägare
om att hyra ett antal lägenheter för bostad med särskild
service till personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med grönstrukturprogrammet gick in i sitt slutskede med beräknat beslut i kommunstyrelsen i april.
Översiktsplan del Gemla är ute på utställning till i slutet
av april och beräknas att antas i kommunfullmäktige innan
sommaren. Översiktsplan del Åryd skall antas i kommunfullmäktige i april.

Via dagvattentaxan uppmuntras en ökad användning av
gröna tak/väggar och andra byggtekniker som fördröjer
dagvatten. Genom att ställa krav i yttrande över detaljplaner kan tekniska nämnden vid ny- och ombyggnation i
kommunen utveckla dagvattenhanteringen.

I februari var kommunledningen på besök i Skellefteå för
att diskutera en gemensam avsiktsförklaring för att driva
en nationell träbyggnadssatsning vidare. Även arbetet med
en ny träbyggnadsstrategi påbörjades och löper på enligt
tidplan. För att få ett bättre beslutsunderlag kring studenternas boendesituation och bostadsbehov har en enkät
skickats ut till samtliga studenter med studieort Växjö.

Matavfallsinsamlingen fortsätter att erbjudas fler hushåll.
Under året ligger fokus på de kommunala bostadsbolagen.
Projekteringen av nya busshållsplatser, signalanläggningar
och väderskydd, med anledning av linjeomläggningen i
höst, är klar. Under året kommer fem busshållplatser att
byggas, bland annat vid Arenastaden. Bussfilen på Teleborgsvägen färdigställs så snart tjälen släpper.

Ett särskilt fokus på de grupper i samhället som står längst
ifrån bostadsmarknaden är framöver ett av de prioriterade
områdena. Genom aktiv medverkan i Bostadssociala
gruppen uppmärksammar förvaltningen de exkluderades
situation. Fler platser för boende med stöd och behandling
på hemmaplan behövs för ungdomar och personer med
missbruk. Trångboddhet för nyanlända och ansvar för att
ordna bostad vid anhörigåterförening är frågor som också
måste tydliggöras.

Inom målområdet ingår också att få fler medborgare att
använda cykeln som färdmedel. Genom EU-projektet
ELMOS är det nu möjligt att låna elcykel under tre veckor
för att prova på.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över befintliga boendemiljöer. Nämnden arbetar även för skydd
av naturens egenvärde och biologisk mångfald, vilket kan
innebära att mark inte bör exploateras utan sparas till
framtida generationer. Under första kvartalet har ett antal
klagomål inkommit och handlagts av kontoret. Klagomålen har främst handlat om inomhusmiljöer, buller och
nedskräpning.

Allt fler ansökningar om bostad inkommer från personer
som inte får teckna eget kontrakt på grund av betalningsanmärkningar, skulder, störningar och missbruk. Vid ansökan prioriteras barnperspektivet och psykisk ohälsa. Det
finns sedan flera år prioriterade grupper för social förtur till
bostad. Det blir allt svårare att möjliggöra förturer till bo-
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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, Teaterparken Spetsamossen,
Arenastaden, sjön Trummen och Växjösjön.

samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och frivilliga organisationer i syfte att ge ökad
service, insyn och delaktighet för kommunens invånare
Inom gymnasieskolan ska varje skolenhet arbeta med att
revidera likabehandlingsplanerna/handlingsplanerna mot
kränkande behandling. Skolenheterna ska redovisa genomförd kartläggning och nulägesanalys med åtgärder för
att nå målen i samarbete med elever och lärare, samt antal
inrapporterade kränkande behandlingar med utfall. I samband med detta ska också ordningsreglerna både för
skolenheterna och för de gemensamma utrymmena revideras. Elevrepresentanter ska medverka i detta arbeta på
samtliga skolenheter.

Demokrati och mångfald
Övergripande mål
I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens
och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett
gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Ett krav för att bidrag ska betalas ut till föreningar är att
de arbetar för en jämn könsfördelning och fler utrikes
födda i sina styrelser och kommittéer. Utbildning av föreningsledare för funktionshindrade pågår hela tiden i samband med olika träffar med föreningslivet.

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

Sedan årsskiftet har fritidsnämnden tagit över driften för
Araby Park Arena. De personer som har rekryterats har en
bakgrund som speglar Växjö och stadsdelen Araby. Detta
är en styrka i arbetet med utveckling av verksamheten.
Särskilda insatser görs inom ramen för mottagandet av de
somaliska familjer som återförenas i Växjö.

Växjö kommun medverkar i ett nätverk kring integration
tillsammans med Linnéuniversitetet, Regionförbundet
södra Småland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen m.fl.
Nätverket har bland annat tagit fram gemensamma kompetensutvecklings-insatser exempelvis kring somalisk
kultur och mottagande av ensamkommande flyktingbarn
till nytta för medverkande aktörer.

Arbetet med att förstärka medborgarnas insyn i beslutsprocessen kommer att fortsätta under året. Diskussion
finns också hur olika offentliga skärmar kan användas för
att sända Kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningens arbete med demokrati
och mångfald fortsätter med genomförandet av SKLs
program för hållbar jämställdhetsintegrering och projektet
Europeiska städer mot rasism, utbildning av mångfaldsombud samt övriga verksamhetsförbättringar.

Under våren kommer allmänna handlingar från flertalet
nämnder bli tillgängliga via kommunens webbplats. Under våren avslutas en upphandling av system för ärendehantering och kontaktcenter samt e-tjänstplattform.

En brukarundersökning har påbörjats som syftar till att
ställa frågor till barn och vårdnadshavare i kommunala
förskolor. Undersökningen baseras på strategierna i
nämndens internbudget, förskolans läroplan och Skolinspektionens beslut om föreläggande efter deras tillsynsbesök under mars år 2012. Sammanställning och analys av
resultatet kommer att ligga till grund för huvudmannens
fortsatta kvalitetsarbete inom förskoleverksamheten.

En förstudie om införande av e-arkiv har påbörjats. Med
e-arkiv ska det bli enkelt för allmänheten, medier, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig
information elektroniskt. Växjö kommuns webbplats är i
ständig utveckling vad gäller tillgänglighet. Arbetet med
att skriva om alla texter på vaxjo.se till klarspråk pågår

En enkätundersökning (LUPP – lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) har genomförts i hälften av Sveriges
kommuner, bl.a. Växjö. Frågorna handlar om inflytande,
demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan
och vilka framtidsplaner unga i kommunen har.

För att ge en tydlig och enhetlig bild av Växjö kommun
har kommunikationsenheten börjat ta fram ett antal samordnande dokument för arbetet med kommunikation i
kommunen. Under årets första månader har en pressansvarig pekats ut samtidigt som ett mer strategiskt upplägg för
mediearbetet har påbörjats. Resultatet är att kommunens
information har nått ut till mångdubbelt fler medier
jämfört med förra året.

Undersökningen Kritik på teknik sker vart tredje år och är
nu beställd för 2013. Enkäter har skickats ut och ska därefter bearbetas. Resultatet från undersökningen beräknas
vara klart under sommaren. Statistiken från Kritik på
teknik mäter nöjdhet hos medborgare och därigenom kan
kvalitet, service och bemötande hos nämndens verksamhet
studeras.

Under 2013 kommer sammanlagt fyra direktmöten för
ungdomar att anordnas.
SKL gör en årlig mätning av e-post och telefonservice i
kommunerna. Mätningen sker i vecka 40 och resultat
presenteras strax efter årsskiftet för kommunen som helhet
och per förvaltning.

Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att utvärdera resultatet av Medborgarkontoret Araby, som är en satsning i
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Miljö, energi och trafik

inom området biologisk mångfald och skog. Kommunstyrelsen har nu antaget programmet.

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.

Arbetet är påbörjat med att revidera transportstrategin,
vilken ska integreras med kommande cykelstrategi.
Arbetet med biogasprojektet fortgår och utgör en del i
målområdet med att minska fossila koldioxidutsläpp.
All måltids- och serviceverksamhet inom förskolor och
skolor ligger under samma organisation med en gemensam chef. Köken har delats in i tio geografiska områden.
Målsättningen är att höja kvaliteten på måltiderna och
skapa likvärdighet för de olika målgrupperna.
Gy-Service satsar på fortsatt utveckling och utökad andel
av de ekologiska och närproducerade livsmedlen. Målet är
att under året uppnå 35 % ekologiska livsmedel och 5 %
närproducerade livsmedel.
Fortsatt arbete pågår inom omsorgsförvaltningen för att nå
hög andel närproducerat och/eller ekologiska livsmedel.

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.

I början på året fick Växjö kommun det glädjande beskedet att ansökan om att få genomföra EU-projektet Smart
Cities READY har gått vidare till förhandling i Bryssel.
Utvärderingen var positiv och förhoppningen är att projektet kan sättas igång vid årsskiftet 2013/2014. Om projektet blir verklighet blir READY Växjös hittills största
EU-projekt.
Förberedelser pågår för att kunna genomföra Energy Cities årskonferens 24-26 april i Växjö. Mellan 150-200
deltagare beräknas delta i konferensen.

Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder genomförs
kontinuerligt i kommunala anläggningar genom till exempel tekniska lösningar som bokningsstyrda planbelysningar samt energisnålare belysning i övrigt. Investeringsbidrag fördelas 2-3 gånger per år efter inkomna ansökningar. Ansökningar prioriteras om de bidrar till ett grönare
föreningsliv eller om de medför att föreningarnas anläggningar energieffektiviseras.

Det pågår en översyn av kommunens kommunikativa
arbete med Europas grönaste stad. Arbetet syftar till att
tydliggöra användandet av och berättelsen om Europas
grönaste stad för både de som arbetar inom kommunkoncernen och i nästa steg externt.

Under årets inledning har Miljö- och hälsoskyddsnämnden
fortsatt ett antal pågående tillsynsprojekt som tex energibesparande åtgärder och hantering av rivningsavfall. I
mars har även genomgång av alla tandläkarmottagningar
avslutats.

Under året har betydande skötselåtgärder utförts i den
kommunala natur- och skogsmarken. Exempelvis; naturvårdsinsatser i Bokhultets naturreservat, restaurering av
värdefulla stenmursmiljöer i Ingelstad, tätortsnära skötsel
längs norrleden och norra Öjaby samt skogsavverkning i
exploateringsområdena Vikaholm, Dalbostrand och
VEAB.

Flera saneringar av historiska markföroreningar pågår i
Växjö för vilka kommunen har tillsynen på. Bl.a i anslutning till stationsområdet och västra industriområdet.

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

Inom målområdet kommer det att göras investeringar i
cykelparkeringar med strategisk placering. Via projektet
ELMOS har det planerats för att bygga ett cykelgarage på
stationsområdet i Växjö. Under maj/juni byggs garaget
som har plats för cirka 60 cyklar, varav 20 platser är utrustade för laddning av elcyklar.

All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov, gynna livskvalitet, självständighet och vara utvecklande för individen.

Prognosen för omläggningstakten av vägbeläggningarna
är i dagsläget 2-3 % och för vägmarkeringarnas synbarhet
ca 40 %. Därmed kommer målet inte att uppnås.

Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ha
goda förutsättningar att integreras i samhället.

Införandet av matavfallsinsamlingen fortsätter. Under året
ligger fokus på de kommunala bostadsbolagen.

Social trygghet
Allt fler ungdomar 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

Trädinventeringen fortgår under året. Det har även varit
fortsatt arbete med Grönstrukturprogrammet, speciellt
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långsiktighet och kontinuitet behövs fler platser för boende
med stöd och behandling på hemmaplan. Kommunstyrelsen har beslutat om åtta nya platser och två akutplatser för
Kampen HVB med start i november. Nämnden för arbete
och välfärd har också fattat beslut om en utökning med fem
platser vid Ungdomsbasen och väntar nu på att byggnadsnämnden ska godkänna utbyggnaden.

under våren påbörjat ett utvecklingsarbete för att kunna
följa de nya förutsättningarna.
Området missbruk har haft 498 unika personer aktuella
vilka beviljats totalt 1 177 olika insatser. Jämförbara
siffror samma period år 2012 är 507 unika personer och
1 207 insatser. Stöd och behandling av socialsekreterare
har varit den vanligaste insatsen följt av kontaktperson
och drogtester.

Planeringen för en samlad fältverksamhet inom kommunen
och med polisen har påbörjats enligt ”Linköpingsmodellen”. Syftet är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon.
Arbetsgruppens uppdrag är att genomlysa fältverksamheten
och utarbeta en intern struktur med rutiner. Ett förslag om
samordnad fältverksamhet för ungdomar upp till 25 år
kommer att presenteras under våren.

Det totala antalet ärenden under första kvartalet inom
individ- och familjeomsorgen var 4 107 vilket är en
minskning med 7 % från första kvartalet 2012. Samtliga
223 introduktionsärenden som fanns i mars 2012 har
avslutats under året. Under första kvartalet har antalet
ärenden våld i nära relationer ökat med 4 st till 29 st.

Ett barnhälsoteam från skol- och barnomsorgsförvaltningen
kommer i samverkan med personal från förvaltningen
arbete och välfärd att utarbeta en arbetsmodell på en utvald
förskola med avsikt att tidigt upptäcka barn som riskerar att
utveckla normbrytande beteenden och erbjuda stödinsatser.

Ekonomisk trygghet
Avdelningen ekonomiskt bistånd och sysselsättning har
arbetat med kostnadseffektiva åtgärder enligt åtgärdsplanen. Förvaltningen erbjuder från och med 1 januari frivilliga hembesök för nytillkomna vuxenhushåll som söker
ekonomiskt bistånd. Hembesök görs även för flyktingar
som fasas ut från etableringen till kommunen och som har
behov av ekonomiskt bistånd. Syftet är att få en bättre bild
av personers hemförhållanden och dess behov även sett
utifrån ett barnperspektiv samt ge ökad service och tillgänglighet. Under januari och februari har 36 hushåll erbjudits hembesök och 66 % av dessa accepterade erbjudandet.

Det finns behov av ett boende för de personer med missbruks- och beroendeproblem som inte kan få ett boende
på den ordinarie bostadsmarknaden. Diskussion förs med
Växjöhem AB om modulboendets placering och utformning. En temporär bostadslösning i avvaktan på ett eventuellt modulboende är de sju lägenheterna på Wieselgrensgatan och de tio lägenheterna i barackerna på Norr.
Ekonomiska medel saknas under 2013 för att bygga ett
nytt modulboende.

Antal aktuella unika hushåll med ekonomiskt bistånd uppgår till 1 440. En ökning med 37 hushåll jämfört med
samma period 2012. Av dessa är 25 % ungdomar under 25
år och i 39 % av hushållen finns det barn, totalt 1 319.
Vanligaste hushållstypen är ”Ensamstående man utan
barn”, 522 hushåll.

Omorganisationen 2012 vid avdelningen barn och familj
har bland annat bidragit till färre byten av handläggare
för klienten och kortare utredningstider i syfte att skapa
en helhetssyn och underlätta för medborgarna.
Området barn och ungdom har haft 784 unika personer
aktuella under första kvartalet, vilka beviljats totalt 1 453
olika insatser. Jämförbara siffror samma period år 2012
är 1 212 unika personer och 1 578 insatser. De vanligaste
insatserna har varit placering enligt SoL, kontaktperson/kontaktfamilj och feriearbete för ungdomar. En ärendetyp som ökat markant och som ofta kräver domstolsbeslut är ärenden där socialtjänsten, för att möjliggöra barns
umgänge med förälder, har insatser via familjehuset eller
kontaktperson utifrån ett skyddsbehov.

Av totalt 310 ärenden under första kvartalet har 134 ärenden, motsvarande 43 %, avslutats till självförsörjning (arbete, studier, nystartsjobb, A-kassa m.m.).
Antalet mottagna etableringsflyktingar till och med februari har minskat med 40 st till 109 st sedan årsskiftet. Fortfarande kvarstår ”glappet” för nyanlända inom ramen för
etableringsreformen. Under 1-2 månader har flyktingen
behov av ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsplan
från Arbetsförmedlingen med etableringsersättning från
Försäkringskassan.

Föräldrarutbildningar erbjuds för att ge stöd till föräldrar
i sin föräldraroll. Som en konsekvens av beslutet om
personalneddragningar under 2012 kommer föräldrautbildningar och serviceinsatser att erbjudas i mindre omfattning framöver.

Samarbetet med överförmyndarnämnden har förstärkts och
fler kommer att kunna erbjudas god man.
Ett fortsatt ökat behov av rådgivning och kännedom om
verksamheten har bidragit till att allt fler vänder sig till
kommunens budget- och skuldrådgivning. Med nuvarande
inflöde beräknas väntetiden vara fem månader under hela
2013.

Socialstyrelsens nya föreskrifter om förstärkt skydd för
placerade barn och unga innebär fler besök i familjehemmet per år, handläggare för varje placerat barn, ökade
utredningskrav på familjehemsutredningar samt tydligare
utbildningskrav för familjehemmen. Förvaltningen har
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Utbildningen ”Ekonomismart” startar under våren och
vänder sig till unga vuxna 18-24 år som befinner sig i arbetslöshet och har ekonomiskt bistånd. Utbildningen ger
kunskap om vardaglig hushållsekonomi. Under våren är
fyra utbildningstillfällen planerade för ungdomarna och
utbildning kommer också ges till berörd personal för att
möjliggöra uppföljning av den nya metoden.

tikplats för att bryta utanförskapet, komma vidare i sin
språkutveckling och in i arbetslivet. Under hela projekttiden ska 150 kvinnor och 150 män delta på heltid men hitintills har inte deltagarvolymen varit den förväntade. Under
våren kommer förvaltningen därför att arbeta mer med att
motivera deltagarna och höja deltagarnärvaron. Vid årsskiftet var cirka 60 personer inskrivna.

Stöd- och omsorg utifrån individens behov
Under perioden har det startats en behovsgrupp som ska
göra en översyn inom elevhälsan, som bland annat ska
leda till att samma målbild ligger till grund för hela förvaltningens elevhälsoarbete. Det är ur elevens utgångspunkt och likabehandlingsprincipen beslut om åtgärder
ska tas.

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

En femstegsutbildning i professionellt förhållningssätt
pågår för cirka 2000 medarbetare. Syftet är att förstärka
den gemensamma plattformen på alla enheter vad gäller
värderingar och målarbete för att med givna förutsättningar nå bästa möjliga kvalitet i omsorgen.

Trygghet och säkerhet
Inom Krissamverkan Kronoberg finns en arbetsgrupp som
tittar på rutiner och arbetsformer mellan myndigheter och
arrangörer vid stora publika evenemang. Initialt ligger
dam-EM i fotboll i fokus.

Inom omsorg funktionsnedsättning har en brukarundersökning för omsorgstagare med boendestöd slutförts.
Undersökningen, benämnd Pictostat, är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Totalt besvarade 41
personer enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om
61 %.

Under första kvartalet 2013 har kommunen köpt in 11 nya
Rakelmobiler för att förstärka intern kriskommunikation.
Andra arbeten, som reservkraftsutredning och klimatanpassningsplan, som följer av risk- och sårbarhetsanalysen,
fortskrider. Så gör även den modernisering av kommunala
insatsstyrkan som påbörjades i slutet av 2012.

En inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar har genomförts tillsammans med landstinget.
Slutrapporten är klar att presenteras under våren 2013.

En återkommande fråga på brottsförebyggande rådet har
varit hur myndigheterna ska hantera problematiken inom
Arabyområdet. Under 2012 skedde stenkastning mot poliser och detta innebar delvis ett startskott för polisens nysatsning inom området. På en gemensam presskonferens i
början av 2013 presenterade polisen och arbete och välfärd hur man skall arbeta och samarbeta framöver. Bland
annat innebär det att polisen ska arbeta mer med kontaktskapande verksamhet och att polisens ungdomsgrupp ska
återuppstå. Detta är helt i linje med önskemål som framförts i brottsförebyggande rådet.

Kultur i omsorgen främjar välbefinnande och tillfrisknande. Kulturnämnden bidrar i form av arrangemang av
konserter. Hittills har det genomförts 19 besök på äldreboenden. Kommande satsningar inom friluftslivet och
grönstrukturplanen bidrar till att den åldrande befolkningen får bättre tillgång till meningsfulla fysiska aktiviteter.
Integration i samhället
Anhöriginvandringen från Somalia behöver stora insatser
för att klara inkludering i samhällslivet. Preliminärt beräknas 400 barn och 100 vuxna anlända till Växjö för att återförenas med sina anhöriga. Landningsbana Växjö är ett
kommungemensamt välkomstcentrum och är organisatoriskt placerat under nämnden för arbete och välfärd. Mottagandet kräver god samordning och planering kring boende, försörjning och insatser för barn och vuxna för att bli
rustade med skolgång, familjevardag och arbetsliv. Landningsbana Växjö startade den 1 januari 2013 och hitintills
deltar 221 somaliska barn och unga i olika aktiviteter.

Säkerhets- och trygghetsaspekter i verksamheterna
Gymnasienämnden fortsätter det förebyggande arbetet
med att arbets-/lärandemiljö ska upplevas som trygg och
säker utifrån såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter.
Det innebär att arbeta med att höja kompetensen hos såväl
personal som elever vad det gäller säkerhet.
Skol- och barnomsorgsnämnden strävar efter att utöka
samarbetet med polisfaddrar från polisutbildningen. Arbetet har startat under perioden och cirka 70 studenter deltar.

Många ensamkommande flyktingungdomar får stora krav
från sina familjer att förbereda boende vid familjeåterföreningen. Enligt vår lagstiftning är det ett föräldraansvar.
Genom ökad kunskap i det svenska språket och om samhällslivet underlättas personers integration i det svenska
samhället. Genom ESF-projektet VISA får personer möjlighet till mer individuell hjälp och vägledning samt prak-

Familjefrid Kronoberg har erbjudit enskilda samtal och
gruppverksamhet som stöd till våldsutsatta barn och
vuxna. Under första kvartalet har antalet ärenden våld i
nära relationer ökat med 4 st till 29 st.
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Genom att fortsätta medverka i brottsförebyggande rådet
(BRÅ), erbjuda UniC:s ungdomsverksamhet, Vackrare
Växjö, Nattvandrarna och Medvandrarna samt erbjuda
hjälp och stöd till våldsutsatta barn och vuxna ska förvaltningen för arbete och välfärd bidra till att kommunen
upplevs som trygg och säker.

Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa
förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten
att utöva idrott på olika nivåer.
Antalet större evenemang och konferenser ökar vilket är
en positiv effekt av Arenastadssatsningen samt att Växjö
& Co investerat i en än mer aktiv införsäljning. Dam-EM i
fotboll, ett flertal större nationella konferenser, två landskamper, en ny musikfestival sommartid, allsång i Linnéparken och MAT2013 är några av de större evenemang
som är inplanerade.

Av de som är registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert
och som har en bedömd risk inom något av områdena fall,
trycksår eller undernäring är det totalt 67,3 % som har en
registrerad åtgärd. Andelen med registrerad åtgärd inom
fall är 67 %, trycksår 66 % och undernäring 69 %. Arbetet
fortsätter med införandet och användandet av Senior Alert
som ett redskap i den dagliga verksamheten

Kommunikationsenheten är med och stöttar mässan ”Flygande smålänningen” på Arenastadsområdet och samarbetar även med Arenastaden i profileringsfrågor. Ett särskilt
fokus är lagt på fotbollvinkeln inför stundande dam-EM
men även firandet av innebandyns Vipers steg till högsta
ligan har lyfts upp. Inför sommaren sker ett samarbete
med externa parter för att få fram en publikation som
distribueras regionalt och ska locka besökare till Växjö.

I ett hemvårdsområde testas under ett år en för Växjö
kommun ny arbetsmodell kallad ”Vardagsrehab”. Modellen innebär att arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar i
ett mindre geografiskt område och har möjlighet att stödja
baspersonalen i större omfattning samt att de själva arbetar mer med specifik rehabilitering jämfört med den traditionella rehabiliteringen. Baspersonalen engageras på ett
tidigt stadium för att bli delaktiga i patientens rehabilitering och stöttas att arbeta vardagsrehabiliterande genom
utbildning, handledning och regelbundna uppföljningar.

På Kulturnatten den 26 januari 2013 invigdes en del av
kulturstråket. Det är en satsning på ett gångvänligt stråk
som knyter samman de kulturella platserna så som biblioteket, konserthuset och teatern med regionteatern Ringsberg.

Ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts under perioden.
Ingen anmälan enligt Lex Sarah har gjorts hos offentliga
enheter medan en anmälan har gjorts hos privata utförare.

Under året kommer Stortorgets utseende att förändras då
det kommer att få ett vattenspel, nya sittbänkar och planteringar. Parkering på norra delen av torget tas bort. I maj
påbörjas arkeologisk utgrävning och under hösten 2013
påbörjas ombyggnation av Stortorget.

I samband med att föreningarna certifieras inom ramarna
för "Trygg & Säker förening” så ses säkerheten över både
på de aktuella föreningarnas anläggningar och på de anläggningar som drivs i kommunal regi.
En årlig översyn och åtgärder av leder för kanoting, cykel
och vandring är påbörjat.

I samarbete med skol- och barnomsorgsförvaltningen och
gymnasieförvaltningen har en utredning om ett experimenthus i Växjö satt igång.

Livsmedelsinspektörerna har under första kvartalet utfört
inspektioner och revisioner på livsmedelverksamheter i
kommunen. Resultatet har överlag varit bra och endast
mindre avvikelser har konstaterats. Handläggarna har
också genomfört oanmälda inspektioner tillsammans med
alkoholhandläggare på kvällstid.

Korsningarna Norrgatan/Klostergatan och Norrgatan/Bäckgatan kommer att få ett mer exklusivt utseende då
två stora” kristallkronor”, som kommer att belysas underifrån, ska hängas upp. Arbetet påbörjas i maj 2013.
Arbetet med planering och anbudsräkning för den nya
scenen i Linnéparken har kommit igång. Scenen beräknas
kunna invigas i augusti 2013.

Frisörtillsynen som påbörjades 2012 fortsätter under 2013.
Hittills har elva inspektioner gjorts på frisörverksamheter.
Tillsynen och avgifterna har föranlett mycket diskussion,
som är tidskrävande och flera avgifter har överklagats.

Under våren påbörjas projektering och upphandling för att
bygga en bro på Teleborgsvägen för att möjliggöra kontakt mellan Växjösjön och Trummen.

Fyra nya fotvårdare har anmält verksamhet och två av
dem fick miljösanktionsavgift, vilket tyder på att det saknas en del kunskap om anmälningsplikten. Under februari
började nya föreskrifter för solarium att gälla vilket innebär behov av tillsyn.

Arbetet med Trummen Land Art utmed rörelsestråket
kring Trummen fortsätter. Projektering av Gyrokompassen har påbörjats, en stor gräsbeklädd jordskulptur som
ska byggas upp nära strandkanten vid Sigfridsområdet.

Uppleva och göra

Insatser inom fritids- och friluftsområdet i de mindre tätorterna med omgivande landsbygd har kartlagts. Med
utgångspunkt från det lokala föreningslivets behov ska
utredningen analysera och ge förslag på förändringar för

Övergripande mål
Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och
inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.
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att utveckla fritids- och friluftsmöjligheterna i dessa orter.
Slutrapport redovisades vid fritidsnämndens sammanträde
i mars 2013.
Kartläggning av tillgången till bostadsnära spontanytor i
Växjö stad ska utredas under våren/sommaren 2013.
I samverkan med Hälsoarena Fylleryds föreningar pågår
arbetet med att ta fram en konceptstudie för Fyllerydsområdet.
På Evedals fritidsområde samt Öjaby har arbete påbörjats
med att förbättra standarden på delar av anläggningens
attraktioner, till exempel upprustning av grillplatser, lekplatser och bryggor.
Utveckling av kulturarenorna pågår kontinuerligt bl. a.
genom ökad programverksamhet för vuxna på konsthallen, installation av sprinklersystem på Växjö teater, programverksamhet på filialerna både för barn och vuxna för
att stärka bibliotekets roll som kulturarena i hela kommunen. Bokcaféer vid tre av utlämningsställena har genomförts.
Många program arrangeras i samverkan med olika studieförbund och föreningar, exempelvis novelltävling för unga
i samarbete med Kulturparken.
Under januari-mars har utbildning i ansvarsfull alkoholservering, ”Stökfritt”, genomförts. Gymägare har samlats
för ett seminarium om dopning och en föreläsning om
nätmobbning har genomförts. I samarbete med Landstinget Kronoberg planeras två Hälsospår. Tillsammans
med pensionärsorganisationerna och Landstinget Kronoberg fortsätter ”Håll dig på benen!”, ett projekt för att
främja hälsan och minska antalet fallolyckor.
För att erhålla föreningsbidrag från fritidsnämnden måste
sökande föreningar redovisa policy för droger, alkohol
och dopning. Kontroller görs löpande under året i samband med ansökningstillfället samt vid planerade föreningsträffar. Fritidsnämnden verkar för fler alkohol- och
drogfria miljöer även genom de drift- och nyttjanderättsavtal som tecknas med föreningslivet

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Växjö den 30 april 2013

Ove Dahl
Kommunchef
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VÄXJÖ KOMMUN
RESULTATRÄKNING

Not

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Bokslut

201303

201203

201312

201312

201212

-4 003

-4 023

-4 890

260

268

-1 216

-1 204

1 148

-28

-26

-102

-106

-104

-985

-962

-4 105

-4 129

-3 846

Skatteintäkter

2

809

774

3 234

3 233

3 114

Generella statsbidrag och utjämning

3

182

175

729

728

706

Finansnetto

4

16

20

75

87

78

21

7

-67

-81

52

0

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

RESULTAT

21

7

-67

-81

(varav biogas)

(-1)

(-1)

(-10)

(-7)

52
(-4)

(varav taxefinansierat)

(3)

(-13)

´(-0)

(-1,5)

0

Bokslut

Bokslut

Budget

Bokslut

201303

201203

201312

201212

3 407

3 600

3 777

3 363

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella

5

1 812

1 624

1 841

1 763

Finansiella

6

1 595

1 976

1 936

1 600

1 022

773

395

948

7

7

-

7

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

1 014

762

-

940

Kortfristiga placeringar

0

0

-

0

Kassa och bank

1

4

-

1

4 429

4 373

4 172

4 311

2 771

2 704

2 590

2 749

21

7

-67

52

232

220

261

231

1 426

1 450

1 321

1331

7

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

8

Skulder
Långfristiga

477

528

517

477

949

922

804

855

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER 4 429

4 373

4 172

4 311

Kortfristiga

9

Ansvarsförbindelser

7 641

7 621

7 524

Pensionsförpliktelser

1 840

1 869

1 840

Borgensåtaganden och ställda panter

5 769

5 713

5 652

39

32

Övriga ansvarsförbindelser ( LIP, visstidsförordn.)

3227
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KASSAFLÖDESANALYS VÄXJÖ KOMMUN
Mkr
Årets resultat

201303

201212

21

52

Justering för ej likviditetspåverkande poster:
28

104

avsättningar

av- och nedskrivningar

1

10

realisationsvinster/förluster

0

-1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

50

165

Förändring kortfristiga fordringar(-ökn, +minskn)

-74

-231

0

0

Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

95

50

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

71

-16

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-76

-271

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-76

-271

Förändring förråd(-ökn, +minskn)

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån/amortering av skuld

0

-51

Förändring långfristiga fordringa(-ökn, +minskn)

5

335

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

5

284

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

-3

Likvida medel vid årets början

1

4

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

1

1

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
2012 samt en preliminär slutavräkning 2013 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, 66 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen
och balansräkningen per 2012-03-31. 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 2012 ökade semesterlöneskulden med 5,7 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
M aterial
Övrigt
Varav:
Förändring semesterlöneskuld, okomp tid

Bokslut
201303

Bokslut
201203

Budget
201312

Prognos
201312

Bokslut
201212

-672,3
-56,2
-214,9
-60,8

-652,5
-53,4
-237,9
-71,4

-2 619,3
-234,9
-988,3
-267,0

-129,2
-42,8
-40,0
-1 216,2
-65,7

-124,8
-42,8
-21,0
-1 203,8
-65,2

-505,8
-181,5
-93,4
-4 890,2
-6,0

813,8
-1,2
-3,7
808,9

-

-

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

3 234,0

3 234,0

3 255,0
-5,5
-16,2
3 233,3

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

5,3
33,0

11,8
31,7

22,0
128,0

47,1
127,0

71,8
106,7

156,4
9,6
-22,1
182,2

146,1
10,3
-24,5
175,4

638,0
20,0
-80,0
728,0

584,4
41,1
-97,9
701,7

584,0
41,2
-97,9
705,8

16,6
0,0

21,0
0,0

66,0
0,0

67,0
12,0

69,5
10,3

6,6
0,0
-6,8
16,4

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

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

26,0
5,0
-24,0
86,0

25,2
-26,5
78,5

1 630,8
180,7
1 811,5

1 454,4
169,5
1 623,9

-

1 579,1
184,5
1 763,6

36,4
928,9
630,0
1 595,3

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

-

36,6
1512,7
51,1
1 600,4

610,2
403,8
1014,0

529,8
232,3
762,1

-

452,7
486,8
939,5

0,2
224,1
3,5
0,0
4,3
232,1

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

-

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

Leverantörsskulder, interimsposter
Semesterlönskuld, okompens övertid
Lokalt investeringsprogram
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt

557,5
227,3
2,1
43,9

430,4
220,8
7,4
42,7

454,2
161,3
2,1
161,6

Ny VA-lösning
Koncernkontokredit
Övriga kortfristiga skulder

2,0
14,3
102,2
949,3

2,0
155,4

2,0
50,0
22,7
853,9

2. S katteintäkter
Kommunalskatt
Definitv slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning aktuellt
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.
5. Materiella anläggningstillgångar
M ark, byggnader och tekn anläggningar
M askiner och inventarier

1 841,0

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

1 936,0

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

-

8. Avsättningar
Testamenten
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Sysselsättningsåtgärder
Statlig infrastruktur

261,0

9. Kortfristiga skulder

62,9
921,6

29

804,0

-

