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Sammanfattning
Uppföljning av mål
Avstämning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med årsredovisningen efter årets slut. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning
stäms av i delårsbokslutet efter åtta månader. Prognosen för helåret 2017 visar att det finansiella
målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Ekonomisk uppföljning
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 179 mkr. Det prognosticerade resultatet för
helåret uppgår till 105 mkr vilket är 55 mkr högre än budgeterat resultat. Jämfört med prognosen i
april är det en förbättring med 59 mkr.
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett överskott om 29 mkr jämfört med
budget. Nämnderna har beslutat att disponera 48 mkr av eget kapital. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, omsorgsnämnden, tekniska nämnden och valnämnden prognosticerar
negativa budgetavvikelser. Med undantag för omsorgsnämnden är budgetavvikelser planerade då
nämnderna har beslutat att disponera eget kapital. Av beslut att använda 48 mkr av det egna
kapitalet prognosticeras 15 mkr att användas under 2017.
Nämnder och styrelse, med undantag för utbildningsnämnden har uppmanats att budgetera med en
buffert om 1,6 procent på grund av sämre skatteprognoser. Samtliga nämnder och styrelser med
undantag för omsorgsnämnden förväntas uppnå reservationen.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 241 mkr. Helårsprognosen för
kommunkoncernen uppgår till 197 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för
större delen av överskottet.

Kommunledningsförvaltningen
Monica Skagne
Kommunchef/CEO
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Omvärld
Enligt konjunkturinstitutet (augusti 2017)
revideras BNP-tillväxten för 2017 upp från 2,5
procent till 3,0 procent. En stor del av
revideringen förklaras av att investeringar i
näringslivet inklusive bostäder utvecklats
starkare. Även fortsatt positiva omdömen och
optimism från företag och hushåll pekar på en
fortsatt stark konjunktur. Högkonjunkturen ger
avtryck
på
arbetsmarknaden
och
sysselsättningen fortsätter att öka snabbt. Stor
brist på arbetskraft med efterfrågad
kompetens kan hämma den ekonomiska
utvecklingen framöver.
De offentliga finanserna är starka och nivån på
det strukturella sparandet är redan i år i linje
med överskottsmålet.
Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF)
var 2,3 procent i augusti, vilket är 1
procentenhet högre än vid samma tidpunkt
föregående år. Inflationen är numera högre än
regeringens inflationsmål på 2 procent. För att
inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även
framöver behöver penningpolitiken vara
fortsatt expansiv. Riksbanken beslutade därför
i september att behålla reporäntan oförändrad
på −0,50 procent och räknar liksom tidigare
med att höja räntan först i mitten av 2018.
I SKL:s ekonomirapport från maj 2017 beskrivs
att ett gap kommer att uppstå fram till år 2020
mellan underliggande intäkter och kostnader
på 40 miljarder kronor om verksamheten
fortsätter att utvecklas som hittills. Orsaken är
att den kraftiga ökningen av antalet barn och
äldre kommer att fortsätta. Denna ökning
motsvaras inte av en lika stor tillväxt i
skatteunderlaget. Gapet måste täckas, vilket
kan ske på olika sätt och det troligaste är en
kombination av olika åtgärder. Kommunernas
resultat för 2016 var ett av de starkaste
någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt
kraftigt. Prognosen för 2017 tyder på ett
överskott men ej i samma storlek som år 2016.
Den 20 september 2017 lämnade regeringen
sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. En

särskild analys görs av förslaget och redovisas i
ett separat ärende.

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen fastställs att kommuner och
landsting ska ta fram särskilda mål och riktlinjer
för god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär för Växjö
kommun att ha en hållbar utveckling och ett
effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska
vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart
samhälle såväl ekonomiskt som socialt och
miljömässigt.
Kommunfullmäktige
har
beslutat
om
inriktningsmål och verksamhetsmål i budgeten
för 2017. Vissa av verksamhetsmålen är även
mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål
är särskilt viktiga för att Växjö kommun ska ha
en hållbar utveckling och ett effektivt
resursutnyttjande. Sammantaget bedöms
dessa mål skapa förutsättningen för en god
utveckling av Växjö kommun.
Avstämning av verksamhetsmålen för god
ekonomisk
hushållning
görs
av
kommunfullmäktige
i
samband
med
årsredovisningen efter årets slut. Det
finansiella målet för god ekonomisk
hushållning stäms även av i delårsbokslutet
efter åtta månader.
Nedan listas de mål som bedöms vara särskilt
viktiga för god ekonomisk hushållning, samt
prognosen för måluppfyllnad. Nyckeltalen
finns kommenterade i respektive målområde.
Mål

Prognos

Antalet nya företag per 1 000
invånare ska öka.
Andelen som avslutas till egen
försörjning från ekonomiskt
bistånd ska öka.
Förvärvsfrekvensen efter fyra års
vistelsetid i Sverige ska vara minst
35 procent.
Andelen elever som går ut
grundskolan med behörighet till
gymnasiet ska öka.
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SFI studieresultat, andel som blir
godkända ska öka.

Antalet fallolyckor ska minska.

Till och med 2018 ska minst 3 000
nya bostäder (inkl. ombyggnation)
byggas i Växjö kommun.

Andel fysiskt aktiva minst 30
minuter per dag, 18-80 år ska öka.
Växjö kommun ska ha friska
medarbetare. Sjukfrånvaron i
procent av arbetad tid ska minska.
Långtidssjukfrånvaron i procent av
arbetad tid ska minska.
Över en rullande femårsperiod ska
kommunens överskott vara 1
procent av summan av
skatteintäkter och utjämning.

Energianvändningen i kommunala
fastigheter ska minska jämfört med
2010.
Andelen hushåll och verksamheter
som sorterar ut sitt matavfall ska
öka.
Kommunens särskilda boenden,
hemvård och omsorg om
funktionsnedsatta ska vara
kostnadseffektiv, kostnad per
individ ska vara lägre än
genomsnittet för större städer.
Insatserna till barn, unga och vuxna
ska lyckas (andelen som inte
återaktualiseras efter avslutad
insats ska öka).

Samlad bedömning
Prognosen för helåret 2017 visar att det
finansiella målet för god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås. I övrigt görs
en fullständig avstämning och utvärdering i
samband med årsbokslutet.

Balanskravsutredning
Enligt balanskravet i kommunallagen måste
kommunen ha balans mellan intäkter och
kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna
överstiger intäkterna ska det anges när och på
Mkr

2013

vilket sätt det negativa resultatet ska regleras.
Realisationsvinster får inte räknas med i
resultatet. Prognosen för 2017 visar på ett
samlat resultat om 1 153 mkr.
2014

2015

2016

2017
prognos

Årets resultat
Realisationsvinster
Justering orealiserade förluster
i värdepapper
Balanskravsresultat
Synnerliga skäl
Ackumulerade överskott
Justerat resultat

68
-8
0

42
0
0

82
0
0

139
0
0

105
0
-

60
21
704
785

42
785
827

82
827
909

139
909
1 048

105
1 048
1 153
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Finansiell analys Växjö
kommunkoncern

Resultat Växjö kommunkoncern
1500

Resultatet för kommunkoncernen uppgår per
den 31 augusti till 241 mkr. Prognosen för
helåret visar ett resultat om 197 mkr.
Växjö kommunkoncern består av kommunen,
de kommunala bolagen och ett kommunalförbund. Koncernrapporten ska spegla
kommunkoncernens relationer till omvärlden.
Därför elimineras alla interna mellanhavanden.
För att beskriva Växjö kommunkoncern och
förmågan att upprätthålla en god ekonomisk
hushållning används en finansiell analysmodell
som bygger på fyra olika aspekter: Resultat,
Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom
varje perspektiv grundas på ett antal finansiella
nyckeltal vilkas uppgift är att belysa ställning
och utveckling inom respektive aspekt.

Resultat och kapacitet
Periodens resultat
Mkr
Växjö kommun
VKAB
Övriga 1
Koncernelimineringar
Totalt

Resultat
201608
188
173
1
-100
262

Resultat
201708
179
154
0
-93
241

1

Växjö Småland Airport AB, Värends Räddningstjänstförbund,
Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
Kulturparken Småland AB.

Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår
resultatet för kommunkoncernen till 241 mkr.
Vid samma period föregående år uppgick
resultatet till 262 mkr. Koncernelimineringar
har gjorts med 92 mkr varav 105 mkr avser
utdelning och 12 mkr justering av nedskrivning
aktier i dotterbolag. Några bokslutsdispositioner eller skattekostnader har inte
belastat resultatet vad gäller koncernbolagen i
delårsbokslutet.

1000
500
0
2013

2014

2015

2016 prognos
2017

Prognosticerat resultat för helåret uppgår till
197 mkr. Prognosticerat resultat ligger i nivå
med utfall tidigare år. I resultatet för 2016 ingår
engångsintäkter i form av realisationsvinster
med 1 225 miljoner kronor.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Kommunkoncernens omsättning utgörs av
kommunens verksamhetskostnader samt
bolagens rörelseintäkter exklusive intern
försäljning mellan bolagen och kommunen.
Periodens omsättning uppgår till 4 605 mkr att
jämföra med 4 479 mkr för samma period
föregående år. Koncernens nettokostnader
uppgår till 2 766 mkr vilket är en ökning med 8
procent jämfört med samma period
föregående år. Ökningen beror främst på
ökade personalkostnader inom Växjö kommun.
Finansnetto
Finansnettot är negativt till följd av extern
upplåning och uppgår till -75 mkr. Extern
upplåning görs huvudsakligen av fastighetsoch energibolagen i VKAB koncernen.
Begränsningar av ränteavdrag
Kommuner och landstingsägda bolag har
vägrats avdrag för räntekostnader för interna
lån till den del de utlånade medlen består av
”överlikviditet”. En konsekvens av detta är
osäkrare placeringar av tillgängliga medel för
kommuner och dyrare lån för de kommunala
bolagen. Detta riskerar att försvåra önskvärda
satsningar på bland annat bostäder och
infrastruktur, som i stor utsträckning sker
genom kommun- och landstingsägda bolag.
Finansdepartementet har nu remitterat
förslaget om nya skatteregler för företagssektorn. Bland förslagen återfinns bland annat
5

sänkt bolagsskatt och utökade regler för
ränteavdragsbegränsningar
generellt.
Förslaget är ute på remiss. Vad gäller
nuvarande riktade ränteavdragsbegränsnings
regler för interna lån föreslås dessa behållas
men ges ett snävare tillämpningsområde.
SKL avstyrker det föreliggande förslaget. SKL
menar att effekterna inte har analyserats
tillräckligt samt kommer att slå hårt mot de
kommunala
bolagens
samhällsviktiga
verksamheter.

Risk och kontroll
Soliditet
Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur stor del av
tillgångarna som har finansierats med eget
kapital. Koncernens soliditet, inklusive
kommunens ansvarsförbindelse för pensioner
uppgår till 25,3 procent per den 31 augusti.
Soliditeten ökade vid årsskiftet 2016 till följd av
realisationsvinster vid försäljning av fastigheter
i VKAB bolagen.
30
20

25,3

10
0
2013

2014

Växjö

2015

2016 201708

Kommungrupp större städer

Eget kapital inklusive kommunens ansvarsförbindelse för
pensioner intjänade före 1998/totala tillgångar. 2013-2016 avser
bokslut per 31/12.

Balanslikviditeten
beskriver
betalningsförmågan inom det närmaste året.
Balanslikviditeten uppgår per den 31 augusti till
143 procent. Kommunkoncernen har en god
likviditet. Likvida medel, inklusive kortfristiga
placeringar, uppgår till 1 340 mkr. Likviditeten
var mycket hög vid årsskiftet till följd av
försäljningslikvid vid försäljning av fastigheter.
En del av denna likviditet har används för
amortering av lån under 2017.
Rörelsekapital
Rörelsekapitalet,
skillnaden
mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder,
är positivt, 560 mkr. Detta innebär att det finns
en god beredskap att betala kortfristiga
skulder.
Investeringar och långfristiga skulder
Investeringarna under perioden uppgår till 785
mkr (730 mkr). Större del är hänförligt till VKAB
koncernen med investeringar utförda av
framförallt Växjöbostäder men också VEAB och
Videum. Läs mer under respektive bolag.
De långfristiga skulderna uppgår till 7 993 mkr
vilket är en minskning jämfört med årsskiftet
med 898 mkr. Minskningen är hänförlig till
amortering av lån i VKAB-koncernen.
Växjö kommunkoncern har högre lån kronor
per invånare än övriga större städer, se
diagram nedan. En förklaring är att
universitetslokaler ingår i Växjös siffror och inte
i övriga kommuners siffror. Växjö är också en
expansiv
kommun
med
en
hög
investeringsnivå.

Balanslikviditet
Bokslut, %

2012

2013

2014

2016

201708

Balanslikv.

65

105

103

205

143

omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder – skuld för intjänad
semester och okompenserad övertid)
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Nedskrivningar
För anläggningar som ägs av de kommunala
bolagen görs minst årligen en nedskrivningsprövning. Enligt de redovisningsprinciper som
tillämpas, K3 regelverket, ska en anläggning ge
en marknadsmässig avkastning för att det inte
ska krävas en nedskrivning (alternativt kan
värdering göras till nettoförsäljningsvärde).
Från och med juni 2017 är kraven inte lika
långtgående vad gäller anläggningstillgångar
som används i verksamhet som omfattas av
självkostnadsprincipen.
Det
finns
i
delårsbokslutet inga indikationer på större
nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövning
görs dock huvudsakligen i samband med
årsbokslutet.

Utfall och prognos
I tabellen nedan visas resultat vid bokslut 2016,
utfall per den 31 augusti 2017 och prognos för
helåret 2017 (före bokslutsdispositioner och
skatt). För delägda bolag och förbund redovisas
kommunens andel.
Mkr

Utfall
2016

Utfall
1708

Prognos
2017

Växjö kommun *)

39

86

12

VKAB-koncernen

1 130

154

184

Växjöbostäder

1 066

92

133

5

18

10

Vidingehem

16

17

15

Videum

14

10

7

VEAB koncernen

41

27

37

Växjö Småland
Airport AB

1

0

0

Växjö
Teateraktiebolag

0

0

0

Värends
Räddningstjänst

-1

1

1

VÖFAB

AB Regionteatern

0

0

0

Kulturparken
Småland AB

0

0

0

*) Resultatet har justerats med utdelningar och nedskrivning inom
koncernen

VKAB koncernen
Sammantaget visar VKAB koncernen ett
resultat om 154 mkr per den 31 augusti.
Prognosen för helåret uppgår till 184 mkr vilket
är en förbättring med 40 mkr jämfört med
budget.
Samtliga fastighetsbolag utom Videum visar ett
bättre resultat i prognosen för 2017 jämfört
med budget. VEAB-koncernen och Videum
visar ett sämre resultat än budget.
Det är endast Videum som inte klarar de av
kommunstyrelsen
fastställda
nya
avkastningskraven. Anledningen är det
kostnadsbaserade
hyreskontraktet
med
Linnéuniversitetet och att stora investeringar
pågår som generar hyresintäkter först under
2018.
Växjöbostäder
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 92 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om
134 mkr vilket är en förbättring jämfört med
budget med 51 mkr. I september såldes
Rälsbussen och Spåret vilket har generat en
realisationsvinst på 57 mkr i ett helägt
dotterbolag till Växjöbostäder. Kostnader i
samband med försäljningen om cirka 5 mkr har
belastat resultatet.
Investeringarna ligger på en hög nivå. Kvarteret
Pilgrimen med 54 lägenheter och kvarteret
Skärvet med 39 lägenheter och vårdcentral har
inflyttning under november-december 2017.
Kvarteret Sommarslöjan med tio bostäder med
särskild service beräknas vara färdigställt under
senare delen av 2017.
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Nybyggnation av 248 studentlägenheter och
ICA Kvantum i kvarteret Docenten fortlöper.
Den första modulen har lyfts på plats i augusti
och inflyttning beräknas till sommaren 2018.

Prognos för Växjö Energi Elnät AB och Wexnet
AB ligger i nivå med budgeterat resultat.

I kvarteret Arken har nybyggnation påbörjats
av 79 lägenheter vid Trummens strand.
Beräknad inflyttning våren/sommaren 2019.
Försäljningsprocessen är påbörjad när det
gäller äldreboendena Norrelid och Hovslund.

Växjö Småland Airport AB
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 1,1 mkr,
varav kommunens andel är 0,5 mkr. Prognosen
för helåret visar på ett resultat om 0,8 mkr
vilket är i linje med budget.

VÖFAB
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 18 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om
10 mkr vilket är en förbättring jämfört med
budget med 3 mkr. Förändringen jämfört med
budget är hänförlig till ökade intäkter.

Passagerarvolymerna har under året ökat med
35 procent jämfört med föregående år.
Ökningen beror på utökade flyglinjer till nya
destinationer. Investeringar i nya snöröjningsfordon, sandbil och flygplanstrappor har gjorts
under året. Resultatet ligger ändå i nivå med
föregående år och något bättre än budget.
Bolaget har erhållit ett driftbidrag om 10 mkr
från sina ägare, varav från Växjö kommun 4,2
mkr.

Även VÖFAB har en hög investeringsnivå med
ombyggnad av Ljungfälleskolan som ska vara
klar till våren och ombyggnad av Elin Wägner
skolan. Förskolan Saga på Bäckaslövsområdet
blir klar till årsskiftet. Pär Lagerkvist skola är
precis klar och även tillbyggnaden av
tillagningsköket Kronhjorten. Om- och
tillbyggnad görs av Lillestadsskolan och
Ljungfälleskolan.
Vidingehem
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 17 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om
15 mkr vilket i stort sett är i nivå med budget.
Förberedelser har inletts för att sälja
Åbovägens vårdboende.
Videum
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 10 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om
7 mkr vilket är en försämring jämfört med
budget med 1 mkr.
VEAB koncernen
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 27 mkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om
37 mkr vilket är en försämring jämfört med
budget med 14 mkr.
Försämring jämfört med budget ligger i
affärsområde Kraft och värme och beror främst
på lägre elproduktion, låga elpriser och låga
priser på elcertifikat.

Övriga bolag

Värends Räddningstjänst
Utfallet för Förbundet är 1,2 mkr efter åtta
månader varav kommunens andel är 1,0 mkr.
Prognosen visar ett nollresultat vilket är i linje
med budget.
Väsentliga händelser som har ekonomisk
påverkan är framförallt branden på
Sandsbroskola och Polketten på Folkets Parks
område samt att det har varit ett antal
dubbelanställningar för att säkerställa
kompetens och kontinuitet på grund av
pensionsavgångar.
AB Regionteatern Blekinge – Kronoberg
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 2,2 mkr
varav kommunens andel är 0,5 mkr. Prognosen
för helåret är något bättre än budget.
Kulturparken Småland AB
Utfallet per den 31 augusti uppgår till 0,5 mkr,
varav kommunens andel är 0,2 mkr. Prognosen
för helåret visar ett underskott om -0,2 mkr
vilket är i linje med budget. Intäkterna
förväntas bli något lägre än budgeterat på
grund av färre antal konferenser, minskad
försäljning i butik samt färre antal abonnerade
turer med Ångaren Thor.
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Finansiell analys Växjö kommun
Resultatet för Växjö kommun uppgår per den
31 augusti till 179 mkr. Prognosen för helåret
visar ett resultat om 105 mkr.
För att beskriva Växjö kommun och förmågan
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning
används en finansiell analysmodell som bygger
på fyra olika aspekter: Resultat, Kapacitet, Risk
och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv
grundas på ett antal finansiella nyckeltal vilkas
uppgift är att belysa ställning och utveckling
inom respektive aspekt.

Resultat och kapacitet
Periodens resultat
Mkr

Period
budget
+33

Resultat

Resultat
2017-08
+179

Budget
avvikelse
+146

Resultatet efter åtta månader uppgår till 179
mkr. I detta resultat ingår utdelningar från de
kommunala bolagen med 105 mkr. Skillnaden
mellan utfall och periodiserad budget är en
förbättring med 146 mkr. Prognosen för
helåret indikerar dock ett lägre resultat.
Resultat i bokslut, mkr

Utveckling av nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att det finns en
balans mellan löpande intäkter och kostnader.
På sikt ska, som tumregel, cirka en procent av
de löpande intäkterna finnas kvar för att
finansiera exempelvis investeringar och de
pensionsåtaganden som anställda tjänat in före
1998. Det är också viktigt att det finns en
buffert för att kunna möta konjunktursvängningar. Verksamhetens nettokostnader
och finansnetto bör därför inte överstiga 99
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning. Vid beräkning av
nettokostnadsandel exkluderas jämförelsestörande poster. I jämförelsesiffror har
justering gjorts avseende återbetalning av
premier från AFA, nedskrivningar samt
förändringar i RIPS-räntan (diskonteringsränta
vid pensionsberäkning).
Nettokostnadsandel i % inkl.
finansnetto
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(Nettokostnader +finansnetto)/(skatteintäkter+ generella
statsbidrag och utjämning)
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Efter åtta månader uppgår nettokostnadsandelen till 94 procent. Helårsprognosen
indikerar en nettokostnadsandel om 98
procent.
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Nettokostnad i % exkl. finansnetto
100

Bokslut per nämnd
Efter åtta månader visar nämnderna ett positiv
totalt utfall på 93 mkr. Den största positiva
avvikelsen har kommunstyrelsen på 46 mkr,
nämnden för arbete och välfärd på 28 mkr och
utbildningsnämnden
på
17
mkr.
Omsorgsnämnden
har
en
negativ
budgetavvikelse på 17 mkr. I övrigt redovisar
nämnderna
mindre
avvikelser
mot
periodiserad budget.
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Nettokostnader/(skatteintäkter+ generella statsbidrag och
utjämning)
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Om finansnettot exkluderas uppgår nettokostnadsandelen till 99 procent per den 31
augusti. Helårsprognosen indikerar en
nettokostnadsandel
om
101
procent.
Nettokostnadsandelen för Växjö kommun
ligger något högre vid jämförelse med andra
kommuner (kommungrupp större städer).
Ökning från
föregående år, %
exklusive
jämförelsestörande
poster
Skatteintäkt, statsbidrag, utjämning
Nettokostnad inkl.
finansnetto
Nettokostnad exkl.
finansnetto

Finansnetto
Kommunen har ett positivt finansnetto
bestående av ränteintäkter vid utlåning till de
kommunala
bolagen,
aktieutdelningar
kommunala bolag, borgensavgifter samt
räntekostnader. Finansnettot uppgick till 151
mkr per den 31 augusti. Utdelningar från de
kommunala bolagen uppgick till 105 mkr. Vid
samma period föregående år hade kommunen
erhållit 100 mkr i utdelning från de kommunala
bolagen.

1308

1408

1508

1608

1708

3,7

4,2

0,9

4,1

6,4

Investeringar

1,7

2,5

1,0

0,2

7,2

1,8

3,3

2,1

1,8

6,5

Bokslut,
mkr
Nettoinvest.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökar
med 6,4 procent jämfört med föregående år.
Nettokostnad inklusive finansnetto ökar med
7,2 procent. Utdelningar från de kommunala
bolagen utgör en stor del av det positiva
finansnettot. Om finansnettot exkluderas har
nettokostnader ökat med 6,5 procent jämfört
med föregående år.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter
åtta månader till 4 000 mkr, en ökning med 261
mkr, eller 7 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Kostnaden ökar främst
till följd av högre personalkostnader.
Intäkterna ökar med 71 mkr, eller med 7
procent och beror främst på ökade statsbidrag
från Migrationsverket och Skolverket.
Skatteintäkter och utjämning
Skatten är den dominerande intäktskällan och
är beroende av utdebiteringens nivå samt
skatteunderlaget. I jämförelse med augusti
2016 ökade skatteintäkterna, generella
statsbidrag och utjämning med 185 mkr eller
med 6 procent till 3 082 mkr. Prognosen för
skatteintäkter och utjämning är nedreviderad
för 2017 framförallt till följd av lägre
skatteunderlag. Läs mer under rubrik Prognos,
Gemensam finansiering.
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293

223

175

12
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Bruttoinvestering – försäljningsintäkter avseende anläggningstillgångar

Bruttoinvesteringar i anläggningar har under
perioden gjorts med 165 mkr. Inom VA har 20
mkr investerats och inom gator, vägar,
cykelvägar och parker 29 mkr. Inventarier,
bilar, IT med mera har förvärvats för 55 mkr.
Fastighetsförvärv har gjorts med 10 mkr.
Exploateringsutgifterna uppgår till 48 mkr.
Exploateringsinkomster i form av tomtförsäljning och anslutningsavgifter uppgår till
119 mkr.
Under perioden redovisas en nettoutgift av
investeringarna på 44 mkr.
Skattefinansieringsgrad av investeringar
Bokslut%
Skattefin.
invest

2013

2014
74

83

2015

2016

1708

133

2 077

579

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

När den löpande driften har finansierats bör
det återstå en tillräckligt stor andel av
skatteintäkter och statsbidrag för att
investeringarna ska kunna finanserias med
egna medel. En finansieringsgrad över 100
procent innebär att kommunen kan
egenfinansiera investeringarna utan att låna
eller att minska likviditeten. En hög
finansieringsgrad innebär också att det
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finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas
inför framtiden.
Nettoinvesteringar/ avskrivningar
Bokslut, %
Nettoinv/avskr

2013
184

2014
155

2015
107

2016
9

1708
57

Risk och kontroll
Soliditet
Den långsiktiga betalningsförmågan mäts
genom soliditeten, som visar hur stor andel av
kommunens tillgångar som finansierats med
eget kapital. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av
tillgångarna. En försämrad soliditet är en
varningssignal som måste beaktas.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för
pensioner uppgick till 29 procent per den 31
augusti, vilket är betydligt bättre än vid
årsskiftet. Förändringen beror framförallt på
ett högt periodresultat. Prognosticerat resultat
för helåret indikerar en något lägre soliditet.
Soliditeten för kommungrupp större städer
ligger tidigare år runt 20 procent. Soliditeten
har även för jämförbara

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finanseriats med
främmande
kapital
brukar
benämnas
skuldsättningsgrad och beskriver kommunens
finansiella
risk
eller
räntekänslighet.
Beräkningen görs genom att summan av kortoch långsiktiga skulder samt avsättningar sätts
i relation till totala tillgångar.
Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad,
39 procent, på grund av att kommunens bolag
äger verksamhetslokalerna. Lån har tagits upp
för vidareutlåning till Sandvik 3 (SEB) samt för
finansiering av Bergaåsen.
Långfristiga skulder kommunen,
kr/inv
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Bokslut, %
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omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder – skuld för intjänad
semester och okompenserad övertid)
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Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998/totala tillgångar. 2013-2016 avser bokslut per 31/12.

Balanslikviditeten
beskriver
betalningsförmågan inom det närmaste året. Skulden för
intjänad semester och okompenserad övertid
har exkluderats eftersom skulden inte bedöms
resultera i några större utbetalningar det
närmaste året.
Likviditet krävs för att klara av stora
utbetalningar under året exempelvis löner,
hyror och större investeringar. Den finansiella
beredskapen bedöms vara mycket god.
Utlåning
Per den 31 augusti uppgår utlåningen till 1 612
mkr varav till de kommunala bolagen 341 mkr,
SEB 736 mkr och till Arenastadsprojektet 516
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mkr. Den kortfristiga delen av utlåningen
uppgår till 19 mkr.
Borgensåtagande
Mkr
Borgensåtag.
Koncern res

2013
6405
145

2014
6782
124

2015
7012
5

2016
6864
1261

1708
6434
241

Kommunen går i borgen för extern upplåning i
de
kommunala
bolagen.
Höga
borgensåtaganden kan anses utgöra ett
potentiellt risktagande. Räknat per invånare är
borgensåtagandet för kommunen betydligt
högre än genomsnittet i landet. Den goda
ekonomin i de kommunägda bolagen medför
dock en liten risk för kommunens åtagande.
Borgensåtagandet har ökat de senaste åren till
följd av nyupplåning i samband med
nybyggnation. 2017 höjs borgensavgifter från
0,5 procent till 0,8 procent. Växjös
borgensåtagande är högt medan långfristiga
skulder är låga, jämför diagram.

Pensioner
Kommunens pensionsåtagande redovisas
enligt blandmodellen. Modellen innebär att
intjänade pensionsförmåner före 1998 tas upp
som
en
ansvarsförbindelse
utanför
balansräkningen.
Ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur
risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras
de kommande 50 åren. En ny redovisningslag
är under framtagande där det föreslås att det
totala pensionsåtagandet ska hanteras som en
skuld i balansräkningen. Den nya lagen
kommer tidigast att införas det räkenskapsår
som börjar den första januari 2019.
Per den 31 augusti 2017 uppgår ansvarsförbindelsen
till
1 701
mkr.

Ansvarsförbindelsen uppgår till 19 tkr per
invånare vilket är något lägre än
jämförelsegruppen större städer som ligger på
20 tkr per invånare.

Prognos för Växjö kommun helår 2017
Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 50 mkr.
Därutöver har nämnder och styrelser
uppmanats att budgetera en buffert om 1,6
procent (56 mkr) mot ram på grund av sämre
skatteprognoser. Utbildningsnämnden är
undantagen. Nämnder och styrelser har
därutöver beslutat att disponera 48 mkr av
eget kapital. I resultatet ingår beräknat
underskott för biogas och skog samt natur med
9 mkr. Dessa anslag ingår inte i tekniska
nämndens budget utan är budgeterade under
gemensam finansiering. Prognosen för helåret
2017 baseras på nämnders och styrelsens
bedömning efter åtta månader och indikerar
ett resultat på 105 mkr vilket är 55 mkr bättre
än budget.
Sammantaget visar verksamheterna överskott
med 29 mkr. Av de beslutade disponeringarna
av eget kapital prognostiseras 15 mkr att
användas inom omsorgsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
valnämnden
och
tekniska nämnden (skog och natur och
parkeringsanläggningen WTC).
Omsorgsnämnden, måltidsverksamheten och
biogas är andra verksamheter som visar
underskott.
Medfinansiering Fagrabäck
I april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut
om att underteckna ett medfinansieringsavtal
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med Trafikverket avseende byggande av Rv 25
Österleden i Växjö.
Enligt kommunal redovisningslag ska bidrag i
form av medfinansiering redovisas som en
kostnad i resultaträkningen direkt eller
redovisas i balansräkningen och sedan
upplösas med årliga enhetliga belopp under
högst 25 år.
Ett beslut om att bidraget ska belasta resultatet
i sin helhet under 2017 innebär att kommunens
verksamhetskostnader ökar med 78 mkr.
Denna kostnad är inte beaktad i prognosticerat
resultat.
Gemensam finansiering
I nedanstående tabell redovisas de avvikelser
som finns under gemensam finansiering.
Prognosen visar på sämre utfall av
skatteintäkter och lägre återbäring från
Kommuninvest än budgeterat. Det uppvägs av
byggbonus och lägre personal- och
pensionskostnader än beräknat. De beräknade
underskotten för biogas och skog blir en
pluspost
på
gemensam
finansiering.
Skatteintäkterna är beräknade efter SKL:s
prognos för slutavräkningar 2016-17. I
finansnettot ingår utdelning från de
kommunala bolagen med 105 mkr.
Mkr
Skatt
Inkomstutj.
Kostnadsutj.
Regleringsavg.
LSS-utj
Fastighetsavgift
Statsbidrag
välfärd
Byggbonus
Finansnetto
Återbäring
Kommuninvest
Pensioner
Löneavtal mm
Förv. Fastigheter
Beräknat
underskott
biogas och skog
Summa

Budget

Prognos

+/-

3 812
770
-127
-27
36
143
70

3 740
787
-134
-1
35
147
54

-72
17
-7
26
-1
4
-16

0
157

20
157

20
0

15
-140
-115
0

12
-115
-90
-1

-3
25
25
-1

-9

0*

9

* Underskotten redovisas under tekniska nämnden
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Skattefinansierad
verksamhet
exkl.
Gemensam finansiering
Den
skattefinansierade
verksamheten
exklusive gemensam finansiering visar
överskott med 28,2 mkr. I avvikelsen
prognostiseras 14,7 mkr att använda eget
kapital. Den prognostiserade budgetavvikelsen
fördelas enligt följande (grön färg i tabellen
visar
att
nämnden
förväntas
klara
reservationen på 1,6 procent).
Mkr

Prognos Beslut disp.
avvikelse Eget kapital

Byggnadsnämnd

6

Kommunfullmäktige

0

Kommunens revisorer

0

Kommunstyrelse
varav måltidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete & välfärd

25,1
(-2,6)
4,5
-0,9

-1,4

9,6

Omsorgsnämnd

-23,1

Teknisk nämnd

-3,3

varav skattefinansierat

-1,9

(3,4)

-19,3

-2,5

varav teknisk produktion

(-2,4)

varav biogas

(-2,2)

varav skog o natur

(-2,1)

-2,1

Utbildningsnämnd

10,0

-20,7

Valnämnd

-0,1

-0,1

Överförmyndarnämnd

Summa skattefinansierat
Teknisk nämnd VA
Teknisk nämnd Avfall

Summa totalt

0,4

28,2

-48,0

0,8
-0,3

28,7

-48,0

Byggnadsnämnd
Prognosen visar ett överskott om cirka 6 mkr.
Det har varit en stark efterfrågan på
Stadsbyggnadskontorets tjänster, mycket
beroende på en stark byggkonjunktur.
Överskottet beror på högre intäkter på
framförallt byggsidan. I samband med
bygglovsavgiften faktureras förutom bygglovsavgifter även planavgift, del av kostnader för
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utstakning
och
kartor.
Därmed
är
stadsbyggnadskontoret starkt beroende av
byggkonjunkturen.
Kommunfullmäktige
Prognosen visar ett nollresultat.
Kommunens revisorer
Prognosen visar ett nollresultat.
Kommunstyrelse
Helårsprognosen inklusive reservationen är
beräknad till +25,1 mkr sammantaget för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Den totala reservationen inom kommunstyrelsens budget 2017 uppgår till 21,1 mkr.
Reservationen har fördelats med 2,6 mkr inom
måltidsorganisationen, 2,5 mkr inom övriga
kommunstyrelsen samt 16 mkr inom anslag för
demografitillskott.
För politisk verksamhet beräknas ett
underskott. Detta avser finansieringen av
projektet ”Brobyggarna” där beslut finns att
använda 1,9 mkr av kommunstyrelsens egna
kapital under 2017.
Inom verksamheten externa utgifter och bidrag
beräknas en nollprognos.
För övriga kommunledningsförvaltningen,
exklusive måltidsorganisationen, beräknas ett
överskott. Helårsprognosen beräknas till +8,5
mkr och är en förbättring mot tidigare.
Förbättringen av helårsprognosen beror på
effekter av att verksamheterna inom förvaltningen varit restriktiva. Ett flertal tjänster som
varit vakanta har inte återbesatts ännu,
alternativt försenats i rekryteringsprocessen.
Avsatta medel för strategiskt utvecklingsarbete
har inte utnyttjats fullt ut i år. Dessutom finns
reserverade medel inom resurstillskottet som
inte förbrukas under året, det gäller tjänster
där rekrytering inväntas.
Inom anslag för Arenastaden finns ett förväntat
överskott med 0,5 mkr vid årsskiftet på grund
av reducerad bidragsutbetalning. Även inom
IT-enheten förväntas ett överskott, framförallt

på grund av lägre projektkostnader än
förväntat, ej utnyttjad investeringsbudget samt
några vakanta tjänster som från och med
september är återbesatta. Resten av året
förväntas högre kostnader inom förvaltningens
verksamheter.
Helårsprognosen för måltidsorganisationen
motsvarar reservationen och uppgår till cirka
minus 2,6 mkr. Den främsta orsaken till det
prognostiserade
underskottet
är
den
demografiska utvecklingen under innevarande
år då den bedöms innebära högre kostnader än
budgeterat.
Åtgärder har initierats för att minska underskottet och det finns tendenser som tyder på
att underskottet, på helårsbasis, kommer bli
lägre. Effektiviseringsarbete pågår och hur stor
effekt detta arbete får innevarande år är i
nuläget svårbedömt.
Kultur- och fritidsnämnd
Prognosen inklusive reservationen (3 mkr) är
beräknad till 4,5 mkr.
Uthyrningen av arenor så som idrottshallar och
idrottsplatser har hittills i år gått bra. Detta i
kombination av försiktighet gällande rörliga
kostnader gör att nämnden visar ett överskott.
Nämnden fick ökat anslag till bandybanan i Åby
i budget 2017. Kostnaden för upprustningen
togs 2016.
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Prognosen visar ett underskott med 0,9 mkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett eget
kapital på 4,8 mkr. I november 2016 tog
nämnden beslut om att använda 1,4 mkr av
dessa på olika projekt under 2017. På grund av
resursbrist kommer en del av projekten att
förskjutas i tid och gå över på 2018 års
verksamhet, varför bedömningen är att
nämnden kommer att gå 0,9 mkr över budget
under 2017.
Nämnd för arbete & välfärd
Prognosen visar ett överskott på 9,6 mkr
sammantaget för nämndens verksamheter.
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Från och med februari gör nämnden en
helårsprognos varje månad. I februari
prognostiserades ett underskott på 18 mkr.
Effektiviseringsåtgärder har tillsammans med
ökade statsbidrag motsvarande 11 mkr har
inneburit att den ekonomiska utvecklingen har
vänt under våren och sommaren. Nu bedöms
prognosen till ett överskott på 9,6 mkr och
därmed klaras reservationen på 9,5 mkr.
Prognos februari
Statsbidrag avseende 2016
Oförutsedda statsbidrag
Förväntad ersättning entreprenad
Omställningsarbete
Summa förändring mars-augusti
Prognos augusti

-18,1
3,5
2,5
2,4
19,3
27,7
9,6

Prognosen för externa placeringar visar
underskott. Arbete pågår löpande för att hitta
alternativa vårdformer.
Kostnaden för försörjningsstöd fortsätter att
minska.
Åtgärder för att nå budget 2017
Handlingsplan till förändrat ersättningssystem
för mottagande av ensamkommande barn och
unga.
Omställningen sker enligt tre huvudspår:
- Avveckling av HVB-kapacitet
- Omvandling till billigare
placeringsformer (stödboende)
- Minskning av grundbemanning i HVB
för att bättre kunna koppla
personalbehov till faktisk
beläggningsgrad i boendet.
En anpassning av kostnaderna för kommunens
mottagning av ensamkommande barn och
ungdomar genom minskning av bemanning
samt omvandling till stödboende kan innebära
att förvaltningen inte kan erbjuda stöd utifrån
en försvårad problematik inom målgruppen,
exempelvis trauma, missbruk och psykisk
ohälsa.

Effektiviseringsplan socialpsykiatri
Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan
för socialpsykiatrin med syftet att åtgärder
motsvarande 10 mkr ska vara genomförda i
slutet av 2018.
Effektiviseringsplan för övrig verksamhet
Besparingsåtgärder som summerar till 9,4 mkr
år 2017 och 11,8 mkr år 2018 finns framtagna.
En stor del av åtgärderna hindras för
närvarande av brist på bostäder.
I effektiviseringsplanen ingår ett stopp av den
kompetensförsörjningssatsning som nämnden
planerat. Konsekvensen av detta kan innebära
att förvaltningen på sikt får större svårigheter
med rekrytering av kompetent och erfaren
personal. Vad gäller personalomställning,
bostadsåtgärder och ”Växjölöftet sommar” gör
förvaltningen bedömningen att detta inte ger
negativa konsekvenser för verksamheten.
Omsorgsnämnd
Prognosen visar ett underskott på 23,1 mkr
varav 11 mkr är disponering av eget kapital.
Äldreomsorg hemtjänst har ökade volymer och
förvaltningsbidraget ökas med drygt 3 mkr.
Prognosen visar dock underskott med 7 mkr.
Äldreomsorg särskilt boende har vikande
volymer
och
en
minskning
av
förvaltningsbidraget med 8 mkr. Här
prognostiseras ett underskott med 7,5 mkr.
Arbete med att justera bemanning pågår för att
underskottet ska begränsas.
Omsorg funktionsnedsättning prognostiserar
underskott med 1,7 mkr, som i första hand är
hänförligt till personalkostnader på vissa
enheter.
Entreprenader äldreomsorg och hemvård
beräknas få en betydande ökning av
resursfördelning kopplat till volymökningar i
hemvård och att allt fler omsorgstagare väljer
de privata entreprenörerna.
På Hovslund pågår arbete med att minska
antalet platser, då boendet ska upphöra.
Därmed minskar personalkostnaderna.
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Satsningar från eget kapital
Värdegrundsimplementering
2,3
Omsorgens dag
1,9
TimeCarePlan implementering
1,7
Utbildning baspersonal
1,5
Specialistsjuksköterskor
1,4
Övriga satsningar
2,2
Summa
11,0
Åtgärder för att nå budget 2017
 Hålla en tät uppföljning med enheter
som inte håller budget.
 Övertid och semesteransökningar helg
ska eskaleras till omsorgschef.
 Återhållsamhet med vikarier vid
frånvaro och effektiv användning av
TTF (Tid Till Förfogande).
 Dubbelbemanning ses över.
 Återhållsamhet med inköp.
Teknisk nämnd
Prognosen visar underskott med 3,3 mkr.
Skattefinansierad verksamhet
Prognosen är ett överskott om 3,4 mkr varav
2,2 mkr avser reserveringen på 1,62 procent.
Nämnden har budgeterat underskott för
parkeringsanläggningen WTC med 2,5 mkr.
Utfallet beräknas till -1,8 mkr. Medlen för
sjörestaurering kommer inte att nyttjas på
grund av förskjutning av tidplan. Det är högre
intäkter avseende avgifter allmänna platser.
Vidare så blir kapitalkostnaderna lägre.
Teknisk produktion
Prognosen är ett underskott med 2,4 mkr. Den
nödvändiga flytten av verksamheten på
Söderleden till annan plats beräknas ge
underskott med 1,5 mkr. Anledningen är ökade
kostnader för omställningen Söderleden/
Stinavägen och intäktsbortfall i verkstaden på
grund av längre stillestånd. Vidare så beräknas
kostnaden för grus-/matjordshanteringen ge
underskott.
Biogas
För räkenskapsåret bedöms underskottet till
2,2 mkr.
Verksamheten för skog och natur löper enligt
plan. På helårsbasis bedöms underskottet blir

2,1 mkr. Detta utfall ryms inom ramen för det
planerade ianspråktagandet av eget kapital på
motsvarande belopp.
Det egna kapitalet minskar successivt och
uppgick vid bokslut 2016 till 8,3 mkr.
Investeringar
Mkr

Budget

Verksamhet

2017-19

Skattefinansierat
Teknisk produktion

Utfall t o m
201708

87,0

18,7

9,0

0

Utbildningsnämnd
Prognosen visar ett överskott på 10 mkr. Till
stor del förklaras överskottet av att fonderade
medel avsatta för integration släpps in för att
verka i verksamheten. Av de 20,7 mkr som
planerats att ta i anspråk av eget kapital
kommer 5 mkr att skjuta över till 2018.
Övrig verksamhet.
Politisk
verksamhet,
kulturskola
och
förvaltningskontoret kommer sammantaget
att visa ett överskott på 2 mkr. Detta beror på
att förvaltningskontoret under året haft
vakanta tjänster på ett antal positioner.
Rekrytering pågår och vid årsskiftet bör
personal vara på plats.
Verksamhet fritidsgårdar går mot ett
underskott på 2,3 mkr som till viss del
balanseras
av
ett
överskott
inom
fritidsgårdarnas dagtidsverksamhet som går
mot verksamhet grundskola, avvikelsen ligger i
sin helhet på områdesnivå.
Förskoleverksamhet
Verksamheten prognosticerar ett överskott om
8,1 mkr (1,6 %), varav 3,3 mkr på områdesnivå
Anledningen till att överskottet inte ökar under
hösten är att många förskolor fick indragna
statsbidrag för minskade barngrupper. Detta
förklaras av att många kommuner ansökte om
statsbidraget och de på nationell nivå avsatta
medlen räckte inte för att tillgodose alla
ansökningar. För att klara detta ändrades
statsbidragets fördelningsprinciper och många
av Växjö kommuns förskolor förlorade sina
statsbidrag för höstterminen, trots att
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verksamheten verkställt mindre barngrupper.
Verksamheten har alltså förstärkts med
statsbidrag men inte i den planerade
omfattningen.
Den
ovan
nämnde
förstärkningen
genom
migrationspengar
påverkar också positivt. Centralt visar
verksamheten ett överskott kopplat till
resursfördelning.
Grundskola, förskoleklass och fritidshem
Verksamheten prognosticerar ett underskott
om 15 mkr (-1,5 %). På områdesnivå
prognosticerar verksamheten ett samlat
underskott på över 10 mkr. Underskottet på
områdesnivå förklaras av att många
grundskolor har svårt att nå en ekonomi i
balans.
Det
är
till
största
delen
personalkostnader som är för höga, inte minst
används elevstödjare i mycket hög utsträckning
på några skolor. Verksamheten inom
områdena har förstärkts genom att
migrationspengar förs ut i verksamheten
närmast barn och elever. Många elever har gått
in i direktintegrering istället för i
förberedelseklass, detta kompenseras nu
områdena för. På central nivå visar
verksamheten ett underskott kopplat till
projekten för resultat i fokus, mentorskap och
kompetensutveckling.
Gymnasieskola
Verksamheten prognosticerar ett överskott om
16,2 mkr (5,4 %). På områdesnivå visar
verksamheten på en ekonomi balans, central
nivå visar på överskott kopplat till
resursfördelning, interkommunal ersättning
och projekt.
Grundsärskola och gymnasiesärskola
Grundsärskolan prognosticerar ett överskott
om 2,5 mkr (7 %). Verksamheten utför
uppdraget
till
en
lägre
kostnad.
Gymnasiesärskolan
prognosticerar
ett
underskott om 2 mkr (-12 %). Underskottet
förklaras till stor del av höga kostnader för
skolskjutsar.

Överförmyndarnämnd
Prognosen visar ett överskott på 0,4 mkr.
Prognosen är dock mycket osäker och det
beror i huvudsak på att förändringar i
ersättningssystemet för ensamkommande
barn ännu inte är helt klargjorda samt att
nämnden fått avslag på återsökning av vissa
arvoden för barn där Migrationsverket har en
annan uppfattning om barnets ålder. Dessa
avslag överklagas av nämnden men
överklagandena har ännu inte behandlats av
domstol.
2016 gick nämnden med 0,5 mkr i överskott.
Nämnden fick dessutom ett budgetpåslag med
drygt 0,5 mkr. Det beslut om ändrad
inkomstgräns som nämnden tog 2015 får fullt
genomslag i år och bör kunna innebära 0,4 mkr
i minskade kostnader.
Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet
Prognosen är ett överskott på 0,8 mkr.
Kostnaderna för drift och underhåll beräknas
bli lägre än budget. Ökad försäljning ger högre
intäkter. Det motverkas av retroaktiv justering
av anläggningarnas värde efter införande av
komponentavskrivning. Tidigare avskrivningar
har varit för låga.
Avfallshanteringen
Prognosen är ett underskott på 0,3 mkr.
Kostnadsökning vid Häringetorp avseende
reparation och underhåll, malning av
grönavfall, krossning av möbler och
förbränning. Debitering av avgifter beräknas ge
överskott. Även högre intäkter än budget för
tyngre massor och deponi.
Investeringar
Mkr

Budget

Utfall

Verksamhet

2017-19

201708

Vatten och avlopp

Valnämnd
Nämnden har beslutat att använda 0,1 mkr av
eget kapital för inköp av nytt valsystem.

Avfallshantering

44,7

14,0

8,7

3,7
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Sammanfattning nämndernas resultat och prognos
I den periodiserade budgeten (kolumn Budget 201708) har hänsyn inte tagits till intjänad
semesterlön eller andra säsongsvariationer. I de redovisade siffrorna för bokslut 201708 ingår
förändringen avseende semesterlöner, ferielöner och okompenserad övertid. I kolumn Bud-Bok avv.
exkl. sem. har förändringen av intjänad/ uttagen semester helt tagits bort.
Mkr

Eget
kapital

Budget
201708

Bokslut
201708

1,2
67,4
0,8
70,6
102,2
50,7

8,3
327,4
1,9
1 269,8
826,8
409,1

9,1
276,2
1,3
1 203,1
829,6
374,6

-0,8
51,2
0,6
66,7
-2,8
34,5

-0,8
46,0
0,6
16,6
-16,7
27,8

0,0
25,1
0,0
10,0
-23,1
9,6

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

14,0
8,3
10,5
15,0
-9,2
27,0
19,9

101,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

85,3
1,9
0,0
20,6
0,9
-3,4
-8,7

16,1
-1,9
0,0
-20,6
-0,9
3,4
8,7

16,0
-2,0
0,0
-21,0
-0,9
3,2
8,3

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

Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Värends Rtj
Fastigheter förvaltade av Vöfab
Gemensam finansiering

14,2
0,3
4,8
0,7
0,5
0,0
0,0
0,0

11,1
127,0
7,8
0,1
3,7
40,5
0,0
-3 168,4

4,2
118,9
5,1
0,2
4,4
40,0
0,1
-3 221,0

6,9
8,1
2,7
-0,1
-0,7
0,5
-0,1
52,6

6,5
6,9
2,4
-0,1
-0,7
0,5
-0,1
52,6

6,0
4,5
-0,9
-0,1
0,4
0,0
-1,0
27,0

SUMMA

398,9

-33,5

-257,6

224,1

145,1

54,7

skattefinansierad vht
taxefinansierad vht

352,0
46,9

-33,5
0,0

-245,5
-12,1

212,0
12,1

133,6
11,5

54,2
0,5

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunens revisorer
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för arbete & välfärd

Bud - Bok
Bud - Bok
Avvikelse Avv.exkl sem

Prognos
budgetavv.
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Ekonomi och effektivitet
Inriktningsmål




Växjö kommun ska ha god ekonomi.
Nämnderna ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla
med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.

Verksamhetsmål
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av
skatteintäkter och utjämning.

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Över en rullande femårsperiod ska kommunens
överskott vara 1 procent av summan av
skatteintäkter och utjämning.

Över en rullande femårsperiod ska kommunens
överskott vara minst 1 procent av summan av
skatteintäkter och utjämning. Prognosen för
helåret 2017 visar att resultatet kommer att
uppgå till 2,2 procent. Det genomsnittliga
överskottet för femårs-perioden 2013-2017
uppgår till 2 procent. Det finansiella målet för
god ekonomisk hushållning beräknad därmed
uppnås.

Växjö kommun ska ha god ekonomi
Kommunens ekonomiska läge kan beskrivas med
hjälp av ett spindeldiagram i SKL:s databas
Kolada (jämföraren) bestående av finansiella
nyckeltal och ett som beskriver kostnadsläget i
kommunens verksamheter. De finansiella
nyckeltalen speglar kommunens ekonomiska
läge på kort och lång sikt. Diagrammet visar
Växjö kommuns förhållande till de 10 procent av
kommunerna som har bäst respektive sämst
resultat. Växjö har förbättrat de flesta finansiella
nyckeltal 2016 i förhållande till 2015.
Nettokostnadsavvikelsen är ännu inte redovisad.

Nämnderna ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. Utöver tilldelad
budgetram kan positivt eget kapital användas
till engångsinsatser efter beslut i respektive
nämnd eller styrelse.
Enligt prognosen i delårsrapporten kommer
verksamheten att bedrivas inom budgetram på
en övergripande nivå. Omsorgsnämnden
prognosticerar en negativ budgetavvikelse.
Kommunens nämnder och styrelser ska
bedriva verksamheten effektivt och hushålla
med mänskliga, ekologiska och ekonomiska
resurser.
Nedan redovisas exempel på åtgärder för att
effektivisera verksamheten samt återkoppling
på aktuella uppdrag i budgeten.
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Driva ett systematiskt förbättringsarbete genom
processorienterat arbetssätt och regelbunden
uppföljning för att bidra till en effektiv
verksamhet.



Förenkla och förbättra tillvägagångssätt av
målstyrning och måluppföljning i syfte att skapa
förståelse för helhet och verkan i ett
utvecklingsperspektiv.



Första halvåret 2017 har det processinriktade
arbetssättet börjat implementeras i Växjö
kommun. Bland annat har utbildningar i
processmetodik
genomförts.
Utbildningen
kommer att genomföras kontinuerligt och syftar
till att ge en förståelse för varför Växjö kommun
ska arbeta med processer, tydliggörande av roller
och ansvar samt grundläggande om hur metoden
går till.


Bidra till goda beslutsunderlag och
verksamhetsutveckling på kort och lång sikt som
präglas av ett effektivt och hållbart
förhållningssätt.



Utveckla stöd för tydligare beslutsunderlag och
digitala arbetsflöden som bidrar till enhetlighet
och effektivitet i handläggnings- och
verkställighetsprocessen i kommunkoncernen.

Under
året
har
gemensamma
tjänsteskrivelsemallar
tagits
fram
i
kommunkoncernen. Mallarna ger en större
tydlighet vid skrift och beslut och därmed
effektiviseras processen. I tjänsteskrivelserna
beskrivs
nu
tydligt
de
ekonomiska
konsekvenserna för den egna verksamheten
såväl som för andra verksamheter som kan
påverkas. Detta minskar risken för att en
förvaltning beslutar om något som får
ekonomiska konsekvenser i en annan del.
Riktlinjerna
för
protokollsskrivning
har
omarbetats för att skapa en tydlighet för alla
sekreterare och därmed förenkla och
effektivisera arbetet.
Under
hösten
2017
kommer
en
kommungemensam metodik tas fram och
utbildningar för utredningar, behovsanalys och
nyttokalkyler för att stärka kvaliteten och
effektiviteten i beslutsunderlag och grunden för
att sätta igång utvecklingsprojekt.
Metodik för projekthantering, projekthandbok
samt mallar är framtagna. Utbildningar pågår
och kompetensprofil för projektledare kommer
att förankras under hösten.

Behovsanalys angående stöd för uppföljning och
rapportering pågår för att tydliggöra hur
uppföljnings och planeringsprocesser kan stärkas
och effektiviseras. En kartläggning av behoven
och kalkyl ska presenteras i oktober.


Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över och stödja
Växjö kommuns nämner och styrelser i syfte att
verksamheten ska bedrivas effektivt och
samordnat till nytta för medborgarna.

Under 2017 har ett utvecklingsarbete påbörjats
kopplat till ledningsprocesser som budget och
uppföljningsprocessen samt intern kontroll.
Detta kommer att stärka planering och
uppföljning i hela kommunkoncernen, tydliggöra
alla beroenden samt skapa förutsättningar för att
förbättra kommunstyrelsens uppsikt. Arbetet
med intern kontroll i hela kommunkoncernen
beräknas vara färdigställd vid årsskiftet.


Lokalförsörjningsgruppen ska säkerställa
effektivt lokalutnyttjande i ett koncernperspektiv

I alla projekt, både ombyggnader och
nybyggnader,
görs
förfrågningar
och
bedömningar hur lokalerna kan användas på
optimalt sätt i kommunkoncernen. En ny
lokalförsörjningsprocess är under bearbetning.


Effektiva stödprocesser för hela
kommunkoncernen ska implementeras

Effektiva lednings- och stödprocesser håller på
att implementeras för hela kommunkoncernen.
Under året har processerna avseende budget,
budgetunderlag samt delar av internbudgeten
belysts. Förändringar har påbörjats för att
tydliggöra beroenden mellan förvaltningar och
bolag exempelvis en anpassning av tidplanen för
internbudgetunderlag som hyror från bolagen,
taxor, avgifter, måltidspriser, elpriser med mera.
På ekonomiområdet pågår en kartläggning av
samtliga stödprocesser och till hösten ska dessa
även innefatta processerna hos förvaltningarna.
Detta tillsammans med definitionen av nyckeltal
för processerna ökar möjligheterna till
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möjligheter till ökad effektivitet, helhetssyn och
minskad sårbarhet i processerna.





Efter en revidering av finanspolicyn i
kommunfullmäktige möjliggörs återigen utlåning
till de kommunala bolagen. Det råder fortsatt
oklarheter vad gäller avdragsbegränsningarna för
bolagens räntekostnader vid utlåning ifrån
kommunen. I dagsläget kan kommunen inte
placera medel som ger positiv avkastning, vilket
innebär ur koncernperspektivet bättre lönsamhet
att kommunen lånar ut till bolagen än att ta
externa lån. Ett finansråd har bildats och blir
framöver ett samlat forum för hantering av
koncernens likvida medel och låneskulder. Inför
beredning av budget 2019 ska en översyn
presenteras av anpassning av kommunens
finansiella mål till följd av förändrad
redovisningslag samt tydliggöra vilken inverkan
kommunkoncernens investeringar har på
kommunkoncernens resultat och risknivå.

Investeringar ska göras för en ny moderniserad
köksstruktur

Investeringar för att möjliggöra beslutad
omställning av köken har genomförts som
planerat. Växjö kommun har 109 kök allt från
små serveringskök på mindre förskolor med 20
portioner till stora tillagningskök inom
gymnasieskolan och omsorgen med upp till 2000
portioner. För att skapa en effektiv
måltidsservice behövs fortsatta investeringar i
kökslokaler som i många fall är omoderna och
inte möjliggör effektiva moderna arbetssätt
samt en fortsatt omställning där maten lagas på
större enheter och en utökad samverkan med
utbildningsförvaltningen
och
omsorgsförvaltningen främst på de mindre enheterna
med få barn/elever och omsorgstagare.

Samordning av finansiering i kommunkoncernen
leder till sänkta kostnader för upplåning
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Växjö kommun som arbetsgivare
Inriktningsmål



Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt
hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet.

Verksamhetsmål
 Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid
ska minska.*
 Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.*
 Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes
född.
 Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur.
 Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 procent.

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommun ska ha friska
medarbetare. Sjukfrånvaron i procent
av arbetad tid ska minska.*

Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommuns anställda ska spegla
befolkningen när det gäller kön och
utrikes född.

Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie
arbetad tid för Växjö kommun har ökat med 0,02
procentenheter till 6,07 procent jämfört med
årsbokslut 2016. Omsorgsförvaltningen har
minskat den totala sjukfrånvaron medan övriga
förvaltningar ligger på samma nivå eller har ökat
något jämfört med bokslut 2016.
Verksamhetsmål

målnivå med 23 dagar per snittanställd förväntas
inte nås.

Prognos

Långtidssjukfrånvaron i procent av
arbetad tid ska minska.*

Av den totala sjukfrånvaron har andelen
långtidssjukfrånvarande (60 dagar och mer) ökat
från 45,5 procent till 46,4 procent jämfört med
bokslut 2016.
Inom omsorgsförvaltningen genomförs ett
projekt tillsammans med Försäkringskassan och
Kommunhälsan för att hjälpa sjukskrivna
medarbetare tillbaka till en yrkeskarriär.
Samarbetet fortsätter under hösten 2017. De
längre sjukskrivningarna i antal dagar har
minskat med 11 procent jämfört med samma
period förra året, men omsorgsförvaltningens

Uppgifter redovisas vid årsbokslutet. Rekrytering
till Växjö kommun genomförs på ett sådant sätt
att en persons kön och härkomst inte påverkar
urvalet utan det är baserat på kompetens.
Rekryteringsprocessen har kartlagts vilket
medför en kvalitetssäkring.
I samverkan med Arbetsförmedlingen genomför
utbildningsförvaltningen ett rekryterings- och
urvalsmöte där målgruppen är nyanlända med
pedagogisk utbildning. Efter utbildning i svenska
erbjuds språkpraktik som sedan kan ge möjlighet
till anställning.
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommun ska ha en bra
arbetskultur.

Arbetet med värdegrunden och ”Mitt ansvar
som chef/medarbetare” fortsätter. Alla
arbetsplatser har fått utvärdera sin insatser och
resultatet visar att värdegrundsarbetet fungerat
väl men att arbetet med ”Mitt ansvar som
chef/medarbetare” behöver stärkas. En
temperaturmätning genomförs under hösten för
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att få en bild av hur medarbetarna har det på
jobbet. Frågorna i den är kopplade till
värdegrunden.
För att arbeta enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrift kring organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) får chefer i Växjö
kommun olika utbildningsinsatser.
Verksamhetsmål

Prognos

Nyttjandegraden av
friskvårdsbidraget ska i ett första steg
uppgå till 50 procent.

Vid årsbokslutet år 2016 hade nyttjandet (2 542)
ökat jämfört med år 2015 (2 453). Från juni år
2017 hanteras friskvårdsbidraget genom
företaget ActiWay. Den anställde visar sin
legitimation på friskvårdsanläggningen för att
använda sitt friskvårdsbidrag. ActiWay sköter
ersättningen till den som levererar aktiviteten.
Det är ännu för tidigt att säga något om hur
mycket systemet används och om det kan bidra
till att nyttjandegraden ökar.

Medarbetarenkäten/
Temperaturmätaren
Ett kommunövergripande arbete pågår för att
förbättra uppföljning inom personalområdet.
Arbetssättet är presenterat för alla chefer i Växjö
kommun under den chefsdag som hölls 2017-0831 och innebär att en temperaturmätning
baserat på 20 frågor genomförs fyra gånger om
året.
Temperaturmätaren
besvaras
av
månadsanställda och bidrar till en tydlig bild av
trender i organisationen och skapa möjligheter
till att förbättra där det behövs.

Verksamhetsuppföljning
För att stärka och utveckla Växjö kommuns
arbetsgivarvarumärke har filmer som beskriver
Växjö kommun som arbetsgivare tagits fram.
Medarbetare berättar med stolthet om sina
uppdrag. I samband med detta ses också Växjö
kommuns platsannonser över. Detta görs i
samverkan
mellan
organisationens
personalspecialister. Med anledning av
svårigheterna att rekrytera legitimerad och
utbildad personal har utbildningsförvaltningen
genomfört en annonskampanj och satsningar
görs för att utbilda befintlig personal för att öka
tillgången på speciallärare/specialpedagoger.
Växjö
växer
och
för
att
möta
rekryteringsbehoven som finns i organisationen
pågår
ett
internt
arbete
med
successionsplanering och utveckling/utbildning
för chefer och medarbetare.
Antalet anställda i Växjö kommun fortsätter att
öka. Jämfört med årsbokslut 2016 har 144 nya
tillsvidareanställda tillkommit vilket resulterar i
totalt 6 466 anställda (5 113 kvinnor och 1 353
män) i Växjö kommun. Omsorgsförvaltningen
har dock minskat antalet medarbetare då delar
av deras verksamhet övergått till förvaltningen
Arbete och välfärd. Den största ökningen av
medarbetare har förvaltningen Arbete och
välfärd och Utbildningsförvaltningen haft. Det är
fler anställda kvinnor än män i alla förvaltningar
utom för tekniska förvaltningen. Medelåldern
för anställda i Växjö kommun är 45,9 år vilket är
en liten ökning från 2016 då den var 45,8 år.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har
ökat med 0,2 % och andelen personer med
heltidsanställning har ökat med 0,5 %. Antalet
anställda i bolagen har ökat, där Veab och Vöfab
ökat med fyra anställda vardera och Videum med
en anställd. Växjöbostäder och Vidingehem har
minskat med fem respektive två anställda.
Värends Räddningstjänst har minskat med två
anställda.
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Sjukfrånvaro %
Ålders
-intervall

Totalt
Bokslut
2016

Kvinnor

Män

Delår
1708

Förändr

Bokslut
2016

Delår
1708

Förändr

Bokslut
2016

Delår
1708

Förändr

-29

4,41

4,05

-0,36

4,93

4,62

-0,31

3,15

2,72

-0,43

30-49

5,74

5,92

0,18

6,46

6,86

0,40

3,46

2,97

-0,49

50Summa

7,09

7,08

-0,01

7,64

7,54

-0,10

5,25

5,52

0,27

6,05

6,07

0,02

6,69

6,80

0,11

4,05

3,84

-0,21

Antal sjukfrånvarodagar

Dagar 2016

Dagar 2017-08

Differens

- 14 dagar

28 463

29 804

- 59 dagar

14 393

14 031

- 363

60- dagar

92 033

94 721

2 688

134 890

138 556

3 666

Totalt

Totalt
Boksl
16

Kvinnor
Boksl
Delår
16
1708

Delår
1708

1 341

Män
Boksl
16

Delår
1708

Tillsvidareanställda
Omsorgsnämnd

2 223

2 005

1 968

1 802

255

203

Utbildningsnämnd

2 669

2 787

2 133

2 204

536

583

Teknisk nämnd

232

238

61

66

171

172

Kommunstyrelse

509

514

386

383

123

131

Kultur- och fritidsnämnd

106

99

67

62

39

37

Nämnd för arbete & välfärd

485

747

345

552

140

195

42

47

22

24

20

23

Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

29

29

19

20

10

9

6 322

6 466

5 001

5 113

1 321

1 353

418

420

131

133

287

287

63

61

5

6

58

55

Omsorgsnämnd

2 181

1 971

1 926

1 768

255

203

Utbildningsnämnd

Totalt Växjö kommun
VKAB
Värends räddningstjänst

Omräknade heltider
2 586

2 677

2 040

2 111

546

566

Teknisk nämnd

233

237

62

66

171

171

Kommunstyrelse

481

485

360

358

120

127

Kultur- och fritidsnämnd

102

96

64

60

38

36

Nämnd för arbete & välfärd

473

735

336

542

137

193

Byggnadsnämnd

42

47

22

24

20

23

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

29

29

19

20

10

9

6 127

6 277

4 829

4 949

1 298

1 328

411

414

126

130

285

284

62

60

4

5

58

55

Totalt Växjö kommun
VKAB
Värends räddningstjänst
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Arbete och företag
Inriktningsmål




Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt region och
kunskapscentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad
samverkan i regionen.

Verksamhetsmål
 Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka.*
 Arbetslösheten bland unga ska minska.
 Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.*
 Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med
kapacitet om minst 100 MBbit/sekund.
 Wexnet ska tillhandahålla ett fibernät utan oplanerade avbrott.
 Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer.
 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och
kvalitet till företagen ska öka.
 Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av
arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.
 Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka*
 SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka*
 Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål

Verksamhetsmål

Prognos

Arbetslösheten bland unga ska minska

Verksamhetsmål

Prognos

Antalet nya företag per 1 000 invånare
ska öka.*

Antalet nystartade företag under 2016 var 586,
vilket innebär 6,5 nya företag per 1 000 invånare.
Under januari-juni år 2017 har 268 företag
startats och 69 företag är nyinflyttade, (totalt
337) det motsvarar en minskning från
föregående år då 289 nya företag startades och
73 flyttade till Växjö under samma tidsperiod.
Prognosen för 2017 är att det kommer att
tillkomma 240 företag fram till slutet av 2017
vilket innebär att 5,9 företag per 1 000 invånare
har startat under året. Minskningen kan troligtvis
förklaras av att vi är inne i en högkonjunktur.
Växjö ligger dock över rikssnittet.

Andel unga med ekonomiskt bistånd ska
minska

Under 2017 har Växjö kommun haft ett fortsatt
fokus på arbetssökande unga. Andelen unga
arbetssökande sjunker snabbare i Växjö än i
riket, en minskning med 1,7 procentenheter
jämfört med samma period föregående år.
Motsvarande minskning för riket är 1 procentenhet.
Andelen unga (tom 29 år) som går från
ekonomiskt bistånd tillsjälvförsörjning/studier/
arbete/annan myndighet har ökat från 52
procent (delår aug -16) till 70 procent (delår aug
-17).

25

Verksamhetsmål

Prognos

Förvärvsfrekvensen efter fyra års
vistelsetid i Sverige ska vara minst 35
procent.*

Av de flyktingar som kom år 2012 har 26 procent
(16-64 år) och 29 procent (20-64 år) kommit ut i
arbete efter fyra års vistelsetid. Detta är en
minskning från perioden 2010-2014 då 35
procent kom i arbete (16-64 år) respektive 37
procent (20-64 år). Målet beräknas inte nås.
Anledningen till detta är att samtidigt som
antalet arbetslösa personer som står nära
arbetsmarknaden är nere på låga nivåer har det
stora antalet asylsökande som kom till Sverige
och länet under hösten 2015 påverkat antalet
inskrivna arbetslösa.
Verksamhetsmål

Prognos

Ökad bredbandstäckning, från dagens
cirka 65 procent till 90 procent 2018
med kapacitet om minst 100
Mbit/sekund
Wexnet ska tillhandahålla ett fibernät
utan oplanerade avbrott.

Wexnet moderniserar och uppgraderar befintligt
nät för att klara hög tillgänglighet och
driftsäkerhet.
Fiberbaserad
bredbandsutbyggnad
pågår
intensivt och efterfrågan är fortsatt hög, vilket
borgar för god täckning och hög kapacitet. Detta
gäller
dock
främst
i
tätorter.
Bredbandsutvecklingen i Landsbygden går inte
lika snabbt framåt.
Verksamhetsmål

städer. SCB-statistiken som offentliggöras i
september vägs därefter in och avgör slutlig
ranking. Det man kan se i enkätsvaren är att de
mindre företagen med under 25 anställda har
gett det lägsta sammanfattande omdömet.
Kommunen bör därför göra fler riktade insatser
mot gruppen småföretag och uppmärksamma
dem genom träffar, riktad kommunikation och
fler företagsbesök.
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommun ska rankas topp tio av
landets kommuner när det gäller
andelen av arbetskraften som arbetar i
kreativt yrke.

För detta mål finns inte någon uppdaterad
statistik att tillgå. Blir enbart en subjektiv
bedömning som baseras på att branschen är
snabbt växande då Växjö idag har fler företag
inom gaming, event, musik, nöjen, allmän
kulturinriktning, m.m. Växjö har under många år
haft ambitionen att öka andelen arbetskraft som
arbetar inom den kulturella näringen.
Scensommarprogrammet bidrar till att stärka
kulturella företag då det enbart är enskilda
näringsidkare inom de kulturella företagen som
anlitas. Sakta men säkert har denna andel ökat
men förutsättningarna för att som verksam inom
sektorn kunna leva på sin verksamhet i Växjö bör
ses över. Hur sektorns ställning kan stärkas i
samhället som tillväxtfaktor kan behöva
diskuteras i större forum.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen som avslutas till egen
försörjning från ekonomiskt bistånd
ska öka.*

Prognos

Företagsklimatet ska rankas bland de
fem bästa i kommungruppen större
städer.
Företagarnas sammanfattande
omdöme om kommunens service,
bemötande, kvalitet till företagen ska
öka.

Under halvåret har kostnaderna för ekonomiskt
bistånd minskat. Antalet aktuella hushåll som
uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka.
Vid halvårsskiftet var dessa 935 stycken, att
jämföra med 979 stycken 2016 – en minskning
med 4,5 procent.

Enkätsvaren som presenterades i maj indikerar
att det sammanfattande omdömet har sjunkit
från förra årets rekordhöga nivå med två
tiondelar. Det innebär att Linköpings stad
tillsammans med Växjö toppar listan över större
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Verksamhetsmål

Prognos

SFI studieresultat, andel som blir
godkända ska öka.*

Ett
nytt
rekryterande
studiestöd,
studiestartsstöd, har införts i syfte att öka
rekryteringen till studier bland personer med
stort utbildningsbehov. Målet är att stärka
utrikesföddas möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden. Bland annat genom att
erbjuda studie- och yrkesvägledning tidigt i
processen, men även genom att länka
lärlingsutbildning till SFI-undervisning.

Verksamhetsuppföljning
Simpleranalysen konstaterar att ”Det går bra för
Växjö, men hinner ni med?”. Frågan är i allra
högsta grad adekvat; går det att omfördela
resurserna för att möta tillväxten och kan fler
förvaltningar och bolag involveras i helheten?
Här ligger en stor och samtidigt positiv utmaning.
Arbetsförmedlingens senaste prognos för 2017
och 2018 pekar på att den goda ekonomiska
konjunkturen ger en stark arbetsmarknad och
sysselsättningen förväntas öka ytterligare under

prognosperioden. För personer med god
utbildning och efterfrågad kompetens finns stora
möjligheter på arbetsmarknaden. Inte minst
kommer personer med avslutad utbildning möta
en arbetsmarknad där de kommer vara starkt
efterfrågade. Parallellt ses ett växande
utanförskap. Arbetslöshetsstatistiken visar att
antalet utrikesfödda utanför arbetsmarknaden
ökar då det stora antalet asylsökande som kom
till Sverige och länet under hösten 2015 börjat ge
avtryck i antalet inskrivna arbetslösa. Prognosen
är att utvecklingen fortsätter samma mönster
och att ökningarna på utrikes födda arbetslösa
fortsätter att öka under 2017 genom att
personer som fått asyl i sin etableringsprocess
skrivs in som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.
Både fler och kraftfulla insatser behövs.
Utmaningen ligger i att fler personer blir
anställningsbara; jobben finns men matchningen
måste förbättras genom utbildningsinsatser,
attitydförändringar och en mer snabbfotad
organisation där samarbetet med alla
samhällsaktörer
förbättras.
”Växjölöftet”
kommer i framtiden att bli än mer viktigt. Växjö
kommun deltar också i ett nystartat projekt som
heter Etableringssamverkan Kronoberg (ESK).
Projektet ligger just nu i en planeringsfas men
förväntas starta i höst.
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Barn och utbildning
Inriktningsmål



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

Verksamhetsmål
 Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.*
 Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.
 Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på
ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.
 Andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 ska öka.
 Andel nyanlända elever med kort vistelsetid, fyra år, i åk 9 som når
gymnasiebehörighet ska öka.
 Andelen elever på språkintroduktion som når gymnasiebehörighet och kan påbörja
nationellt program inom gymnasieskolan ska öka
 Andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen elever som går ut grundskolan
med behörighet till gymnasiet ska öka.*

Växjö kommun har under senaste året haft ett
stort mottagande av nyanlända vilket har ställt
stora krav såväl organisatoriskt som pedagogiskt.
Gruppen nyanlända elever med slutbetyg i
årskurs 9 ökar på Växjös kommunala skolor.
Underlag och analyser visar att andelen
nyanlända har tydlig påverkan på resultatet.
Uppgifterna är preliminära och avser
kommunala
skolor,
offentlig
statistik
presenteras under hösten 2017.
Mål för ekonomisk hushållning avseende
gymnasiebehörigheten redovisas exklusive
elever med okänd bakgrund1. För elever i årskurs
9 uppgår andelen elever som når
gymnasiebehörighet till 81 procent. Jämfört med
föregående år är det en försämring med 3

procentenheter. Resultatet är för flickor 85
procent och för pojkar 77 procent.
För att få en mer heltäckande bild av
gymnasiebehörigheten redovisas även resultatet
för elevgruppen exklusive nyanlända. Det visar
en gymnasiebehörighet som uppgår till 89
procent. Resultatet är i linje med föregående år.
Resultatet för flickor är 91 procent och för pojkar
är 88 procent. För pojkar är det en förbättring
med 3 procentenheter jämfört med föregående
år, för flickor är resultatet i linje med föregående
år.
Andelen nyanlända elever uppgår till 16 procent
av det totala antalet elever i årskurs 9, av dessa
har 4,8 procent tillfälligt personnummer. Under
perioden 2014 till 2017 har andelen nyanlända
ökat med nio procentenheter.

1

Elever med okänd bakgrund motsvarar elever med
tillfälligt personnummer (asylsökande)
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Verksamhetsmål

Prognos

Alla elever uppnår inte kunskapskraven och 2017
års resultat är i linje med tidigare års resultat.
Uppgifterna avser kommunala skolor, offentlig
statistik finns inte för årskurs 3.
Andelen elever som uppnår kunskapskraven i
ämnena matematik, svenska, NO- och SOorienterande ämnen varierar mellan 90 och 95
procent. I svenska som andraspråk uppnår
knappt 50 procent av eleverna kunskapskraven.
Flickors och pojkars resultat varierar något
mellan ämnena men är i princip likvärdigt.
Andelen nyanlända uppgår till 8 procent, en
ökning med 2 procentenheter under perioden
2014 till 2017. De senaste årens resultat för
årskurs 3, 6 och 9 visar att skillnaden i
kunskapsresultat börjar öka i årskurs 4-6 och
förstärks sedan i årskurs 7-9 för till elevgruppen
som helhet.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål

Prognos

Andelen elever som klarar
kunskapskraven i årskurs 6 ska öka.

Alla elever ska klara kunskapskraven i
årskurs 3.

Prognos

Andelen föräldrar i förskolan som
upplever att verksamheten förbereder
barnen på ett bra sätt för fortsatt
utveckling och lärande ska vara minst
95 procent.

Verksamhetsmålet mäts genom förskole- och
skolenkäten. Undersökningen indikerar att
måluppfyllelsen
i
förskolan
är
god.
Svarsfrekvensen ökar men införandet av
svarsalternativet vet ej får konsekvensen att
måluppfyllelsen inte är jämförbar med
föregående år. Av föräldrarna svarar 92 procent
att de upplever att verksamheten förbereder
barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och
lärande. Mot bakgrund av förändringen i
mätningen blir dock den sammanvägda
bedömningen att måluppfyllelsen i princip är
likvärdig föregående års måluppfyllelse.

I årskurs 6 syns en fortsättning på den nedgång
som skett de senaste tre åren. Uppgifterna är
preliminära och avser kommunala skolor,
offentlig statistik presenteras under hösten
2017.
Av samtliga elever i årskurs 6 uppnår 77 procent
kunskapskraven i alla ämnen. Jämfört med
föregående år är det en försämring med två
procentenheter. Resultatet för flickor är 80
procent och för pojkar är 73 procent.
För elevgruppen, exklusive nyanlända elever,
uppnår 82 procent av eleverna kunskapskraven i
alla ämnen. Jämfört med föregående år är det en
försämring med två procentenheter. Resultatet
för flickor är 85 procent och för pojkar är 79
procent.
Andelen nyanlända elever uppgår till 9 procent
av det totala antalet elever i årskurs 6, varav
andelen elever med tillfälligt personnummer är
10 procent. Under perioden 2014 till 2017 har
andelen nyanlända ökat med 1 procentenhet.
Verksamhetsmål
Andel nyanlända elever med kort
vistelsetid, fyra år, i åk 9 som når
gymnasiebehörighet ska öka.

Prognos
-

Gruppen nyanlända elever definieras i
resultatuppföljningen som elever med tillfälligt
personnummer samt elever med kortare
invandringsdatum än 4 år (folkbokföringsdatum
i Sverige). Elevsammansättningen i denna grupp
förändras löpande under ett läsår och mellan
läsår, dels genom att elever avslutar och
tillkommer, dels genom att elever passerar 4årsgränsen. Andelen nyanlända elever i
förhållande till samtliga elever varierar kraftigt
mellan åren beroende på migrationens
omfattning, migrationsverkets placeringar av
boenden och elevkullens totala storlek per
årskurs. En redovisning av procentuell andel
mellan olika år blir därför inte jämförbar.
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En ögonblicksbild av resultatet för läsåret
2016/2017 visar att 15 procent av de nyanlända
eleverna uppnår gymnasiebehörighet. Då
gruppen nyanlända är konstant föränderlig kan
inte jämförelse över tid göras.

program eller huvudman för utbildningen.
Redovisning av verksamhetsmålet kommer
därför att ske i årsrapporten för 2017.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsmål
Andelen elever på språkintroduktion som
når gymnasiebehörighet och kan påbörja
nationellt program inom gymnasieskolan
ska öka.

Prognos
-

Måluppfyllelse mäts genom en uppföljning av
hur många av de elever som var inskrivna på
språkintroduktionsprogram i juni som i oktober
kommande läsår påbörjat nationellt program
inklusive annat introduktionsprogram. Andelen
elever som har gått vidare till nationellt program
har under åren 2014-2016 varierat mellan 8 och
9 procent. Uppgifter för 2017 tas fram i oktober.
En preliminär uppskattning för 2017 är att
andelen elever som når gymnasiebehörighet är
lägre än tidigare år. Uppgifterna avser såväl
kommunala som fristående skolor.
Jämförelser mellan åren försvåras av att
elevgruppen under fyraårsperioden har
tredubblats till att 2017 uppgå till drygt 350
elever. Det finns också elever i gruppen som
kommer att uppnå 18 års ålder innan en
gymnasiebehörighet nås. Dessa elever lämnar
gymnasieskolan för annan skolgång eller
aktivitet. Vidare finns en rörlighet med
tillkommande och avflyttande elever utifrån
förändrad boende- och arbetssituation och
migrationsverkets beslut. En redovisning av
procentuell andel mellan olika år blir därför inte
jämförbar.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen elever med gymnasieexamen
ska öka procentuellt.

Genomströmning, det vill säga andelen elever
som fullföljer gymnasieskolan redovisas endast
genom den nationella statistiken som
presenteras under hösten 2017. SCB ansvarar för
denna statistik beroende på bland annat
möjligheten att följa elevens skolgång vid
händelse av byte av hemkommun, skola,

Förskole- och skolundersökningen
Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun
genomför årligen en enkätundersökning i sina
olika
verksamheter.
Förskoleoch
skolundersökningen innehåller bland annat
frågor om hur barn och elever upplever trygghet,
lust att lära och stöd och stimulans. Enkätens
totala svarsfrekvens för alla deltagande
verksamhetsformer var 64 procent, det vill säga
nästan 11 000 av ca 17 000 respondenter.
Följande slutsatser kan dras:









Barn och elever känner sig generellt trygga i
förskola och skola och frågan får goda
resultat.
Med stigande ålder från förskolan räknat,
anser en ökande andel barn och elever att
undervisningen i skolan och på gymnasiet
inte utmanar så att eleverna blir nyfikna på
att lära mer.
I årskurs 7–9 samt på gymnasiet anser
eleverna att skolan lyssnar mindre på deras
åsikter jämfört med hur en elev i årskurs 1-3
eller årskurs 4-6 uppfattar saken.
Barn/vårdnadshavare och elever är
generellt mer positiva till påståendena i
lägre åldrar och de blir succesivt mindre
positiva under sin skolgång. (Det finns ett
par undantag där gymnasieskolan ligger på
liknande nivå som årskurs 7-9 samt några
undantag där en årskurs eller där förskolans
resultat avviker).
Från och med i år finns det tre
svarsalternativ gällande könsidentitet;
flicka, pojke och
genderqueer/ickebinär/intergender. Det
senare alternativet omfattade 122 individer.
Tryggheten var betydligt lägre för individer
som identifierade sig som
genderqueer/ickebinär/intergender jämfört
med pojkar och flickor. Ickebinära elever i
grund- och gymnasieskolan är generellt
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mindre positiva till samtliga påståenden i
enkäten

samt elevhälsans förebyggande och främjande
arbete.

Resultatanalyser och utvecklingsinsatser, åk 3
till gymnasiet
I verksamhetsuppföljningen visar rektorers
analys av resultatet framförallt fram att det ofta
är individuella svårigheter som leder till att
elever inte når måluppfyllelse. Andra orsaker är
ohälsa och låg motivation som ger frånvaro.
Insatser i form av extra anpassningar och särskilt
stöd såsom individuell hjälp och anpassning ges
frekvent till dessa elever. Ett långsiktigt
systematiskt arbete med elevgruppen bedöms
förbättra resultatet. Att elever har kort tid i
Sverige och bristande skolbakgrund lyfts också
fram som vanligt bland de elever som inte når
måluppfyllelse. För nyanlända i högre åldrar är
det en svårighet att integrera alla elever i
ämnena och då i kombination med att de går i
olika klasser och är i behov av mer tid för att
hinna med samtliga kunskapskrav. Insatser i
form av speciallärare, studiehandledare, utökad
undervisningstid och mindre undervisningsgrupp är insatser som tillsammans med
internfortbildning
med
pedagogiska
diskussioner bedöms förbättra måluppfyllelsen.

Minskad storlek på barn och elevgrupper,
anpassning av personaltäthet
Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för
att minska storleken på barngrupperna i
förskolan med 19,1 mkr för läsåret 2016/17, en
mindre del kan bli återbetalningspliktigt vid
redovisning i oktober 2017. Målet att minska
barngrupperna har uppnåtts i hög utsträckning.
För läsåret 2017/18 har utbildningsnämnden
sökt statsbidrag på 30 mkr men beviljats 13 mkr,
6 mkr mindre än föregående läsår.
Konsekvensen är att förskolor som organiserat
om utifrån statsbidraget blir utan eller får endast
ett mindre belopp.

Andra faktorer som lyfts fram och som bedöms
ha påverkat måluppfyllelse negativt är
spännvidden i kunskaper mellan elever i klassen,
rekryteringssvårigheter
och
personalförändringar som ger glapp i
undervisningen.
Otillräcklig
struktur
i
undervisningen och elevens skoldag samt
otillräcklig struktur i studiehandledning och
modersmålsundervisning tas också upp.
Insatser genomförs avseende kompetensförsörjningen, bland annat kompetensutveckling
för speciallärare, samt skolutveckling med
särskilt fokus på kompetensutveckling avseende
nyanländas
lärande,
språkoch
kunskapsutvecklande arbetssätt och digital
lärmiljö. Vidare pågår insatsen Resultat i fokus.
Insatser genomförs även inom barn- och
elevhälsan. Varje förskole- och skolenhet
genomför utvecklingsinsatser utifrån sin
resultatanalys och skolans utvecklingsbehov för
att öka måluppfyllelsen. De områden som
återkommer är att utveckla lärmiljön och
anpassning av undervisningen i klassrummet

Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag
inom ramen för Lågstadiesatsningen och
Fritidshemssatsningen för att minska storleken
på elevgrupperna och/eller öka lärarens tid med
eleven i fritidshem och F-3. Statsbidraget beviljas
och redovisas läsårsvis. För läsåret 2016/17
beviljades 17,7 +3,9 mkr. Redovisning för
2016/17 sker i oktober 2017. Inför läsåret
2017/18
har
utbildningsnämnden
sökt
motsvarande statsbidrag för att bibehålla
satsningarna.
I verksamhetsuppföljningen har såväl förskolan
som grundskolan lyft fram positiva effekter för
barn och elevers lärande och utveckling genom
möjligheten att dela in barn och elever i mindre
grupperingar.
Säkerhetshöjande åtgärder
Uppbyggnaden av en säkerhetsorganisation har
påbörjats i syfte att på mest effektiva sätt
förmedla stöd och stöttning samt kunskap inom
säkerhetsområdet. Rutiner och processer för
krisledning och kriskommunikation har satts på
förvaltningsnivå. Under hösten 2017 ges
kompetensutveckling
i
krisledning
och
kriskommunikation. Till 7-9 skolor och gymnasiet
ges även pågående dödligt våld, PDV (s.k.
skolskjutningar). Säkerhetskraven främst när det
gäller om- och nybyggnationer av skollokaler ses
över.
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Ung företagsamhet på gymnasiets
introduktionsprogram
På gymnasieskolans introduktionsprogram finns
ett
etablerat
samarbete
med
Ung
företagsamhet. En övervägande majoritet av
eleverna har möjlighet att gå en anpassad kurs
som innehåller företagande. Efter en minskning
av antalet studerande på kursen har insatser
genomförts i syfte att öka antalet elever på
kursen, bland annat har schemastrukturen
ändrats så att kursen ges på en bättre tid.
Digitalt stöd
Utbildningsnämnden har under 2017 en strategi
för att nå digital likvärdighet avseende tillgång
till digitala verktyg, kompetens och kunskap för
att använda it som pedagogiskt verktyg.
Införandet av GSE (Google Suite for Education)
som är en webbaserad tjänst där elever och
lärare kan skapa, dela, kommunicera och
samarbeta i lärprocessen är påbörjat och

beräknas vara klart för alla skolor under 2017.
Under våren har också en lärplattform börjat
introduceras på ett antal skolor som
förberedelse inför det övergripande införandet
på alla förskolor och skolor under hösten 2017.
Studiehandledning på modersmål ska
prioriteras
Verksamhetsuppföljningen
visar
att
studiehandledning på modersmålet erbjuds och
bidrar positivt till elevers måluppfyllelse.
Behovet av studiehandledning ökar när eleverna
direktintegreras. Dock påtalas också att
studiehandledning inte har kunnat erbjudas i
tillräckligt hög grad. I syfte att utveckla tillgången
till
studiehandledningen
genomförs
en
förändring som innehåller ökad samordning av
studiehandledningen och samlokalisering med
verksamheterna landningsbanan, Brobyggarna
och modersmålsorganisationen.
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Bygga och bo
Inriktningsmål





Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med god
estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens
samhällsbyggnad och utveckling.
Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för att
motsvara efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning.
Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig
befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka
500 bostäder i olika upplåtelseformer.
Växjö kommuns offentliga rum ska ha en stark identitet och attraktivitet

Verksamhetsmål









Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det
bäst att bo.
Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö
kommun*
Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion av bostäder
och lokaler vara träbaserad
Antalet villatomter ska öka
Boendesegregationsindex ska minska
Andel medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö
kommun ska öka
Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommun ska vara topp tio bland de
större städerna i undersökningen Här är det
bäst att bo.

Växjö kommun ligger på plats 18 av 290
kommuner i tidskriften Fokus kommunrankning
”Här är det bäst att bo” år 2017 vilket är en
förbättring med en placering i totalrankingen
från förgående år. I kategorin stadskommun, där
Växjö jämförs med andra kommuner i samma
storlek och med samma geografiska läge, ligger
Växjö fortfarande i topp tio men tappar en
placering från en 8:e plats till en 9:e plats år
2017. Framför Växjö ligger Uppsala, Linköping,
Örebro, Jönköping, Umeå, Halmstad, Kalmar och
Karlstad.
Ett område som sticker ut för är ”Att arbeta” där
Växjö gått från plats 48 till plats 29. I området

mäts bland annat antal nya företag, andel
förvärvsarbetande
med
utomeuropeisk
bakgrund samt diversitet i yrken mäts.
Verksamhetsmål

Prognos

Till och med 2018 ska minst 3 000 nya
bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i
Växjö kommun*

Befolkningsökningen hittills i år har varit relativ
stor och följer den årliga trenden där ökningen är
något lägre under våren och sommaren men tar
fart under hösten. Befolkningsökningen är till
och med den 15 augusti 854 personer, vilket ska
jämföras med motsvarande siffra för 2016 som
var 485 personer. Ökningen utgörs till största
delen av ett positivt
födelse- och
invandringsnetto men även inflyttningen till
kommunen är positiv. Om trenden består så
kommer befolkningsökningen vara något större
än för 2016.
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Under de första sju månaderna år 2017 började
915 bostäder att byggas och 524 bostäder
färdigställdes. Bostäderna bestod av hyresrätter,
bostadsrätter och villor. Detta är en betydande
ökning jämfört med samma period under 2016
då 430 bostäder började att byggas och 118
bostäder färdigställdes. Under perioden augusti
2016 till juli 2017 gavs startbesked för 1 515
bostäder vilket kan jämföras med 961 bostäder
motsvarande period året innan.
I en nationell jämförelse byggs det i Växjö många
bostäder och till en konkurrenskraftig nivå. Trots
det måste arbetet fortsätta med att få ned
produktionskostnaden
och
öka
bostadsbyggandet.
Under perioden januari-juni 2017 har det
tecknats nya markanvisningsavtal omfattande
180 bostäder. Sedan januari 2015 har det
tecknats markanvisnings- och exploateringsavtal
motsvarande 2 260 bostäder.
Växjö kommun har en fortsatt hög takt i
planläggningen och under året har hittills 12
detaljplaner antagits vara fem har vunnit laga
kraft som totalt medger uppskattningsvis 2 000
bostäder, verksamhetsmark samt mark för
skolor och förskolor. En detaljplan avseende
verksamhetsmark är antagen men överklagad.
Utanför Växjö stad finns nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse i Rottne, Braås och Ingelstad.
I Gemla och Ingelstad pågår ytterligare
detaljplanering för att möjliggöra nya bostäder
samt verksamhetsmark. Planberedskapen är god
och detaljplaner klara för byggnation uppskattas
möjliggöra 3 000 bostäder. Flera planer är under
framtagande
som
möjliggör
såväl
flerbostadshus, gruppbyggda hus som villor.
Växjöbostäder har hittills under året färdigställt
131 lägenheter. Målet är även att påbörja
projektering av ytterligare 200 lägenheter.
Vidingehem arbetar med att ta fram ett typhus
som ska kunna upphandlas och placeras på flera
platser i kommunen. Detta medför bra
byggnader till pressade produktionspriser.
Planen innefattar att bygga 200 lägenheter fram
till 2022.

Påbörjade
bostäder

Färdigställda
bostäder

Januari – juli 2016

430

118

Januari – juli 2017

945

524

Rekordmånga byggnationer har byggstartat
under 2017 och förutsättningar för att minst
3000 nya bostäder byggs till och med 2018 finns.
Verksamhetsmål

Prognos

Fram till år 2020 ska 50 procent av de
kommunala bolagens nyproduktion av
bostäder och lokaler vara träbaserad

En uppdatering av träbyggnadsstrategin från
2013 håller på att tas fram för att stödja denna
utveckling. Kommunala byggprojekt pågår bland
annat på kvarteret Arken längs Teleborgsvägen
vid Trummen och inom kvarteret Docenten på
Campusområdet.
Pär
Lagerkvists
skola
färdigställdes under våren. Förskolan är byggd i
korslimmat massivträ och sporthallen är byggd
med bärande konstruktion av limträ. Bland de
privata
initiativen
kan
nämnas
träbyggnationerna på Pelarsalen, Limnologen
Syd, Vallen och Torparängen.
Det geografiska området Vällebroar där Växjös
träbyggnation
koncentrerats
börjar
bli
färdigbyggt. Ett utvidgat området runt Trummen
och Södra Bergundasjön har därför avsatts för
fortsatt träbyggnation. Växjö kommunkoncern
är fortsatt aktiv i olika organisationer som stöder
ökat byggande i trä, till exempel CBBT, Trästad
Sverige och Nordisk Trästäder.
Intresset för träbyggnation är stort och
förfrågningar ökar från hela Sverige att komma
till Växjö på studiebesök. Det rör sig
huvudsakligen om förfrågningar från andra
svenska kommuner.
Uppföljning av de kommunala bolagens
träbaserade byggande sker årligen för att år
2020 uppgå till 50 procent av nyproduktionen. I
dagsläget uppfyller 48 procent av de
färdigställda projekten under perioden kravet på
träbaserat byggande.
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Verksamhetsmål

Prognos

Antalet villatomter ska öka

Det finns i dagsläget drygt 600 personer i
tomtkön. Alla i den kommunala tomtkön som
anmält intresse för de tomter som varit ute för
försäljning under året har fått möjlighet att köpa
en tomt. Under året har det sålts 18 kommunala
villatomter i Växjö och två st. i orterna utanför
Växjö. Ytterligare minst åtta villatomter planeras
komma ut till försäljning under året. Detta är en
ökning av antalet kommunala villatomter som
finns till försäljning jämfört med 2016.
För att öka andelen villatomter gjordes under
förra året en detaljplaneändring på Vikaholm
som ändrade en del av detaljplanen från
flerbostadshus till 18 villatomter. Dessa tomter
har sålts under första halvåret 2017.
Detaljplanen för Hovsdal som till största delen
utgörs av villatomter, ska ut på granskning under
hösten och är tänkt att antas innan årsskiftet.
Även detaljplanen för Telestadshöjden där det
blir villatomter på den kommunala delen pågår
och är tänkt att antas under första halvan 2018.
Ett stort antal villatomter finns även planerade i
de södra delarna av området Bredvik.
I fem av de sex kommundelcentrarna finns
detaljplaner som möjliggör villabebyggelse, och i
Gemla/Öpestorp pågår planläggning. Tillgången
på tomter i orterna utanför Växjö är god och i
dagsläget finns 41 tomter till försäljning.
Verksamhetsmål

Prognos

Boendesegregationsindex ska minska

Boendesegregationsindex baseras på var den
utrikes födda befolkningen är bosatt, beräknas
med SAMS som regional indelning och vägs
samman
till
ett
kommunvärde.
Segregationsindex lämpar sig inte för att göra
jämförelser mellan kommuner, men däremot för
att beskriva utvecklingen över tid i kommunen.
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits
av kommunfullmäktige och det nya arbetssättet
har startats upp under våren. Syftet med
bostadsförsörjningsprogrammet
är
att

målsättningarna ska leda till att tillgodose
bostäder åt alla i kommunen det vill säga att
behov och efterfrågan av bostäder tillgodoses på
ett
hållbart
sätt.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas som ett strategiskt
planeringsdokument men även för att prioritera
viktiga insatsområden för bostadsförsörjningen,
där segregationsfrågan är en viktig del.
I planläggning av nya bostadsområden är
blandade
upplåtelseformer
en
viktig
utgångspunkt. Riktmärke framöver är att nya
planer ska möjliggöra en 1/3 hyresrätter, 1/3
bostadsrätter och 1/3 äganderätter. Blandade
upplåtelseformer är ett sätt att minska
boendesegregationen
och
skapa
bostadsområden för alla. Fördelningen av de tre
senaste årens bostadsbyggnation är 39 procent
hyresrätter, 32 procent bostadsrätter och 29
procent av övriga bostadstyper.
Verksamhetsmål

Prognos

Andel medborgare som kan
rekommendera vänner och bekanta att
flytta till Växjö kommun ska öka

Medborgarundersökningen ”Attraktiv plats att
leva och bo på” (SCB:s Nöjd Region-Index)
genomfördes senast 2016. Nöjd region index
(NRI) är oförändrat jämfört med 2014 det vill
säga index 64. Genomsnittsindex NRI för
kommuner i samma storlek är 64. För Växjö
kommun är det främst förbättringar av
betygsindexen för frågeområdena bostäder
samt arbetsmöjligheter som kan höja
helhetsbetyget.
Boendesegregationsindex, procent efter region och år:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Växjö 37,9
37,3
38,2
38,4
37,9
*
*) Statistik för 2016 kommer i september.

Jämfört med medborgarundersökningen som
gjordes under 2014 har frågeområdet
arbetsmöjligheter fått högre betygsindex och
frågeområdet trygghet fått lägre betygsindex.
I Fokus kommunranking ”Här är det bäst att bo”
från 2017 finns en lista över var det är bäst att bo
i relation till bostadspriset. Värdet kallas
boendepremium och visar hur mycket mer eller
mindre än förväntat man får betala för sin
bostad, givet placeringen i Bäst att bo-indexet.
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Växjös boendepremium är -993 114 kr. Det ger
Växjö en 25:e plats vilket är bättre än 2016 då
Växjö låg på plats 28.
Konstprojektet Residence In Nature avslutades i
maj. Projektet syftade till att arbeta med tillfällig
platsrelaterad offentlig konst i glesbygd. Två
offentliga konstverk har uppförts ett vid
Växjösjön och på Södra bantorget. Ett nytt
konstverk planeras uppföras i anslutning till
sporthallen i Gemla.
Under 2017 har planeringen fortsatt för
sjöstråken i Växjö. Kopplingen mellan Bredvik
och Bäckslöv redovisades under augusti i en
förstudie
för
Bäckslövsskogens
rekreationsområde.
Här
visas
olika
friluftssatsningar som är möjliga i området intill
Bäckaslöv, likaså en möjlighet för ett
kompletterande sportfält.
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommun ska ha minst 150 hektar
planlagd verksamhetsmark i beredskap

Förhandlingar pågår med ett antal markägare i
syfte att förvärva mer bostads och
verksamhetsmark. Under året har ett par
fastigheter köpts in för att kunna för utveckla
mer verksamhetsmark i västra delen av Växjö.
Åtgärder har vidtagits för att öka den planlagda
verksamhetsmarken.
Ett
planprogram
omfattande 200 hektar finns nu framtaget för
Växjö Västra verksamhetsområde. Beslut om
planläggning av hela detta område togs i
september. En detaljplan som omfattar 30
hektar ny verksamhetsmark öster om flygplatsen
har antagits men är överklagad. Projektering för
ledningar och övrig infrastruktur pågår.
Kommunens totala innehav av mark- och
vattenområden uppgår till 6 900 hektar.

Verksamhetsuppföljning
Under våren har det gjorts ett analysarbete av
våra tätorter, landsbygd och staden som ska
ligga till grund för framtagande av en
kommunövergripande
översiktsplan
och
gemensam översiktsplan med Alvesta kommun.

På Bredvik pågår utbyggnad av den tekniska
infrastrukturen för nästa etapp, vilket beräknas
vara klart i november. Markanvisning för de tre
bostadskvarteren närmast söder om skolan är
klart.
Verksamhetsmarken på Bredvik har sanerats
under året och borrning under järnvägen
förväntas ske under senhösten för att kunna
ansluta vatten och avlopps till pumpstation.
På kvarteret Skärvet är all infrastruktur i princip
färdigbyggd, kvarstår gör bullerskärmen mot
järnvägen samt ombyggnation av gång- och
cykeltunnel i Infanterigatans förlängning.
Skärmen
är
klar
i
september
och
ombyggnationen av GC-vägen i november. Det
särskilda boendet färdigställdes i juni. I
november och december är det inflyttning i den
nya vårdcentralen och i Växjöbostäders
hyresrätter. Inom kv. Saga löper arbetet med
den nya förskolan på som planerat. Lokalerna tas
i bruk till årsskiftet.
Inom Bäckaslöv etapp 2, kom i mars
länsstyrelsens beslut om att de beviljar Natura
2000-tillstånd
för
genomförandet
av
detaljplanen. Därmed kunde planprocessen
fortsätta. Byggnadsnämnden godkände planen i
juni och fullmäktige i augusti. När detaljplanen
fått laga kraft påbörjas upphandlingsprocessen
för projektering och byggledning. I början av året
flyttade
tekniska
förvaltningen
från
förrådstomten på Bäckaslöv 1 till nya lokaler vid
Stinavägen. Under september färdigställs
förfrågningsunderlaget
för
rivningsentreprenaden som beräknas starta våren 2018.
På Torparängen startade markentreprenaden i
början på året, och beräknas att färdigställas
under september. All mark är anvisad och
byggherrarna
arbetar
nu
med
sina
bygglovshandlingar. Första byggentreprenad
beräknas att påbörjas i oktober och första
inflyttning till hösten 2018. Totalt kommer 300
bostäder att byggas i området.
Vikaholm byggs ut och växer i snabb takt. I
dagsläget har ungefär hälften av detaljplanens
kvartersmark bebyggts, sålts eller markanvisats
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vilket hittills genererat knappt 600 bostäder.
Slutlig prognos för Vikaholm visar idag 10001100 bostäder förutsatt att området även
fortsatt byggs ut med samma täthet. Under 2017
har de sista gatorna och VA-ledningarna byggts
ut inom detaljplanen och parken inom de
centrala delarna färdigställs under hösten.
Under året har beslut tagits om att ändra
detaljplanen i syfte att bereda plats för
ytterligare en förskola som ska täcka behovet
som uppstått då området byggts ut tätare än vad
som förväntats. Förskolan är också tänkt att
försörja Telestadshöjden som planeras direkt
öster om Vikaholm.
Arbetet med att ta fram detaljplanen för
Telestadshöjden pågår och under hösten har
granskningshandlingen ställts ut. Växjö kommun
kommer att förfoga över mark med byggrätter
motsvarande 40 villatomter i detaljplanen som
tas fram. En skola F-6 planeras inom området.
På Limnologen Syd har under året teknisk
infrastruktur byggts ut och två fastigheter sålts.
Byggnation pågår för 220 lägenheter och en
förskola. Samtal om markanvisning för att bygga
studentbostäder inom området pågår med en
extern aktör. Planering pågår för en
stadsdelspark i anslutning till området.
Lokalförsörjningsgruppen har under första delen
av 2017 arbetat med att ta fram en ny
lokalförsörjningsprocess. I Växjö kommun har
varje invånare i snitt tillgång till knappt 5 m2
hyrda ändamålslokaler, vilket är i paritet med
jämförda kommuner. För att säkerställa att
lokalutnyttjandet
är
effektivt
ur
ett
koncernperspektiv görs förfrågningar och
bedömningar i alla projekt, både ombyggnader
och nybyggnader, om hur lokalerna kan
användas optimalt i kommunkoncernen.
Planeringskontoret
har
en
fortlöpande
bevakning av frågan om höghastighetsjärnväg.
Under året har Nätverket Höghastighetsbanan
fortsatt arbetet med att påverka Regering och
Trafikverk att hitta lösningar som kan avlasta
Södra stambanan och som en konsekvens öka
intresset för en östlig dragning av en ny

stambana för höghastighetståg. I april kom
Regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket
där etappen Lund-Hässleholm prioriteras. I
slutet av augusti väntas förslag på ny nationell
plan för transportsystemet 2018-2029.
Ny vattenförsörjning till Åby färdigställs under
2017.
Utredningar
kring
framtida
vattenförsörjning i Braås/Rottne pågår och även
finledande
förstudier
för
framtida
kapacitetsökning av Bergaåsen för att i god tid
kunna möta förväntad befolkningstillväxt i
Växjöområdet.
Videum har tre byggprojekt som påbörjats under
2017; Epic (Teknikens Hus), Hus O (tillbyggnad
polisutbildningen) och hus Charlie (till- och
sammanbyggnation hus Alpha, Bravo och Delta i
kvarteret Uppfinnaren). Hus Charlie, hus Epic
och hus O uppförs enligt Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi, Energiplan och hus O byggs
i miljöbyggnad guld.
På södra stationsområdet har 160 lägenheter
redan flyttats in och ytterliga 120 kommer att
flyttas in det närmsta halvåret. Södra bantorget
har invigts, vilket dels är ett nytt torg i staden och
dels en viktig plats för resenärer för att komma
till och från Växjö. I och med att södra sidan
börjar färdigställas påbörjas nu arbeten på norra
sidan.
Inledningsvis
sker
förberedande
ledningsarbeten och trafikomläggningar för att
kunna påbörja byggnationen av stadshus och ny
station våren 2018. Tillfällig station och olika
tillfälliga lösningar för busstrafik kommer också
att märkas nästa år. Arbetet med det nya Stadsoch stationshuset pågår och för närvarande
pågår framtagande av ett projekt- och
genomförandeavtal mellan Vöfab, Växjö
kommun och Jernhusen. Parallellt pågår arbete
ihop med Skanska att räkna fram ett riktpris för
projektet.
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader trädde i kraft 1 juli 2017. Den
gäller retroaktivt från och med 2 januari 2015.
Detta öppnar upp möjligheten att bygga fler
bostäder i områden där det hittills inte varit
möjligt.
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Demokrati och mångfald
Inriktningsmål






Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller öppenhet och mångfald.
Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund och
bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och
öppenhet, där alla ska vara delaktiga och medansvariga.
Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering
och rasism.
Växjö kommun ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och
jämlik kommunal service.
Växjö kommun ska ha ett gott bemötande och hög tillgänglighet för dom vi är
till för – medborgarna.

Verksamhetsmål
 Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka
 Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka
 Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har
över kommunala beslut och verksamheter ska öka
 Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka
 Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen
bedriver verksamhet ska öka
 Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking
 Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska.

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Växjö kommuns tillgänglighet per telefon
ska öka

Det är svårt för kontaktcenter att nå uppsatta
servicemål vad gäller servicegrad och
tillgänglighet. Det beror på att fler och fler
samtal avslutas i första kontakten och blir av
längre karaktär. Trots att kontaktcenter uppdrag
förändrats och blivit större överstiger inte
medelväntetiden en minut till kommunens
huvudnummer 0470-410 00.
Kontaktcenters medarbetarbetare har en hög
ambitionsnivå med invånaren i fokus, samtidigt
nås inte målen fullt ut. Därför måste Växjö
kommun se över sina servicemål som skapades
under tiden kommunen hade en växel där
samtalen direkt skickades till ansvarig
tjänsteperson. Idag har Växjö kommun ett
kontaktcenter där samtalen måste ta längre tid

för

att

ge

invånarna

rätt

Verksamhetsmål

service.
Prognos

Andel medborgare som upplever god service
och gott bemötande ska öka

Kommunkoncernen har tagit fram nya riktlinjer
för service och bemötande. Kontaktcenter håller
interna utbildningar hos förvaltningar och bolag
för att öka medvetenheten om hur man möter
och bemöter kommunens invånare.
Samtalsmallen
som
kommunvägledarna
använder i kontakten med Växjö kommuns
invånare har omarbetats för att utveckla
dialogen och på så sätt säkerställa att invånarnas
behov
tillgodoses
på
bästa
sätt.
Kommunvägledarna har också fått intern
utbildning för att öka kunskapen och
kompetensen kring hur kommunkoncernens
olika delar fungerar för att på så sätt kunna rikta
servicen rätt redan vid första kontakten.
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KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) som mäter
bland annat service och bemötande kommer att
genomföras under hösten 2017. Växjö kommun
utreder möjligheten att göra andra mer
regelbundna mätningar för att öka möjligheten
att identifiera utvecklingsområden i ett tidigare
skede.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen medborgare som är nöjda
med den insyn och det inflytande de
har över kommunala beslut och
verksamheter ska öka

Verksamhetsmål

Granskningen av inventerade anläggningar har
fortsatt och ytterligare 7 anläggningar har
publicerats i tillgänglighetsdatabasen där det nu
finns 25 stycken. Dock står Växjö kommun just
nu utan inventerare och undersöker bästa sättet
för att hitta en lösning på detta.
Verksamhetsmål

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Växjö kommun
hade år 2016 värdet 42 som helhet. Detta
innebär ett generellt högre resultat jämfört med
genomsnittsresultatet i landet.
En förstudie om medborgardialog har
genomförts. Förslag i förstudien är att närmare
definiera medborgardialogens syfte, användning
och betydelse i Växjö kommun samt att utse
processägare för medborgarinflytande som ska
driva frågan strategiskt. Utifrån de principer som
tas fram föreslås även att se över nuvarande
former som benämns som medborgardialog.
Arbetet kommer utgöra stöd till grunden för
genomförande av Vision 2050.
Verksamhetsmål

Progn
os

Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka

Antalet utförda ärenden i e-tjänster har ökat
stort första halvåret 2017 - 100 000 st. Här står
bibliotekets tjänster för omlån, reservationer
och nedladdningar för nästan 95 procent av
volymen.
Den ökade användningen av e-tjänster kan även
förklaras bland annat av nya e-tjänster för
ansökan om vuxenutbildning, ansökan om SFI
och att god man för ensamkommande barn nu
redogör för sina uppdrag digitalt.

Prognos

Uppmätt tillgänglighet till den fysiska
miljön i de lokaler där kommunen bedriver
verksamhet ska öka

Prognos

Växjö kommun ska behålla sin höga ranking
i RFSL:s HBTQ-ranking

RFSL har inte genomfört någon ny undersökning
under första halvåret 2017 och det finns ingen
information när en uppföljning kan komma att
ske. Växjö kommun har dock uppmärksammats
av både Socialstyrelsen (referensgrupp gällande
HBTQ och socialtjänsten) och Regeringskansliet
(hearing gällande stärkta rättigheter och
levnadsvillkor för transpersoner) när det gäller
arbetet med HBTQ-frågor.
Verksamhetsmål
Andel växjöbor som upplever att de
utsätts för diskriminering ska minska

Prognos
-

En fråga om upplevd diskriminering fanns med i
den medborgarundersökning som gjordes 2016.
Frågan som ställdes var ”Har du under det
senaste året hört någon i din geografiska närhet
säga något nedsättande om dig själv eller någon
annan på grund av din/dennes sexuella
läggning?”. Totalt 11 % svarade att de hade hört
något nedsättande om sig själv eller någon
annan. Eftersom ingen undersökning har gjorts
tidigare än 2016, och inte heller senare än 2016,
kan inga nya siffror presenteras.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med att implementera värdegrunden
fortgår inom förvaltningar och bolag. Arbetet
med att införliva mångfaldsprogrammet i den
ordinarie verksamheten har kommit olika långt i
olika förvaltningar och bolag. Detta arbete görs
både för att säkerställa att mötet med
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kommunens invånare är fritt från diskriminering
samt för att skapa en attraktiv arbetsplats. I
omställningen till ett processbaserat arbetssätt
har mångfald och demokrati införlivats i
uppbyggnadsarbetet. Som ett
stöd i
implementeringsarbetet har ett internt nätverk
för mångfaldssamordnare inom förvaltningar
och bolag bildats.
Under
våren
tog
integrationsoch
mångfaldsberedningen initiativ till en utlysning
av medel för integrationsfrämjande insatser. I
riktlinjerna för utlysningen fanns ett tydligt
mångfaldsfokus. Totalt beviljades 10 projekt
medel för integrationsfrämjande insatser.
Kommunikatörer inom hela kommunkoncernen
har genomfört workshops med fokus på analys
av text och bild kopplat till mångfald. Bland
annat har bilderna som ligger www.vaxjo.se
analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Ett
arbete har också inletts gällande att
tillgängliggöra kommunkoncernens material och
kommunikationskanaler för fler grupper i
samhället. Parallellt har ett flertal förvaltningar
arbetat
med
att
tillgängliggöra
förvaltningsspecifika beslut, underlag och annat
material. Stor vikt läggs vid att öka förståelsen i
det material vi producerar.
Under våren 2016 påbörjades en behovsanalys
vars syfte är att skapa förståelse för hur Växjö
kommunkoncern kommunicerar, vad vi
kommunicerar samt hur mottagaren värderar
informationen. Behovsanalysen ska kunna visa
kommunikationsinsatser där vi kan samordna

oss över kommunkoncernen och därmed skapa
synergieffekter med nytta från både externt och
internt perspektiv. Behovsanalysen utgör
planeringsunderlag för att effektivisera bolagens
och förvaltningsorganisationens kommunikation
och kanaler samt synliggöra möjligheter till
samordning av koncernens kanaler. Analysen
slutredovisades i mars 2017 och finns att läsa på
insidan. Det är ett grundläggande dokument för
fortsatt kommunikationsarbete.
Användandet av
rapporteras av vissa
annat lyfts behovet
föreningsstödet
ungdomsverksamhet
perspektiv.

könsuppdelad statistik
förvaltningar och bland
av att vidare analysera
för
barnoch
ur ett jämställdhets-

Den sammanfattande bedömningen är att
måluppfyllelsen är god även om det vid tiden för
denna rapport saknades ny statistik för flera av
målen. Ett antal utvecklingsområden kan dock
identifieras:
 målet för kommunens tillgänglighet per
telefon är inte anpassat för hur
verksamheten ser ut i realiteten
 frågor som rör demokrati och mångfald
synliggörs inte i alla delar av
kommunkoncernens verksamheter
 arbetet med att införliva frågor som rör
demokrati, mångfald och hållbar
utveckling i processarbetet bör fortsätta
 implementeringen av
mångfaldsprogrammets målområden i
ordinarie verksamhet behöver stärkas
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Miljö, energi och trafik
Inriktningsmål






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

Verksamhetsmål
 Se nedan

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Konsumtion
Verksamhetsmål

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel i de
kommunala köken
Andel inköpta ekologiska livsmedel
i butiker (uppgift om närproducerat
finns ej)

Mål

Prognos

62 %

Fler och fler ansluter sig till systemet med
utsortering av matavfall. I augusti var
anslutningsgraden 86,5 procent, vilket innebär
att trenden är positiv. Att nå målsättningen för
2020 års mål redan år 2017 kommer troligtvis
inte ske.

13 %

Vid halvårsskiftet var kommunorganisationens
andel ekologiska och/eller närproducerade
livsmedel
knappt
51
procent.
Den
närproducerade andelen ökar, men den
ekologiska andelen minskar, inte minst för att
det ekonomiska utrymmet för närvarande inte
möjliggör
mer
ekologiskt
inom
måltidsorganisationen.

Hushållsavfall som skickas till förbränning
minskar och redan i augusti var nivån nere i 180
kg per invånare, även om det kan väntas öka
något mot slutet av året. Däremot väntas ingen
förändring mot 2016 års resultat för avfall som
skickas till förbränning från återvinningscentralerna, vilket även målet 2017 hade tagit
höjd för.
Vatten
Verksamhetsmål

Målet om andel ekologiska livsmedel i butiker
kommer möjligen nås vissa butiker som omfattas
av nyckeltalet, men inte överlag, även om
trenden är ökande.
Avfall
Verksamhetsmål

Mål

Andel hushåll och verksamheter
som sorterar ut sitt matavfall ska
öka*
Mängden hushållsavfall som skickas
till förbränning ska minska

90 %

Mängden avfall från
återvinningscentralerna som
skickas till förbränning ska minska

93
kg/inv

184
kg/inv

Prognos

Mål

Växjö kommun ska leverera
dricksvatten av god kvalitet, i
tillräcklig mängd och utan
oplanerade avbrott
Antalet avloppsanläggningar med
godtagbar rening ska öka

Inget
mål
satt

Fosforbelastningen till Trummen,
Växjösjön och Södra
Bergundasjön ska minska
Den ekologiska statusen i
Växjösjöarna, Mörrumsån och
Aggaå ska förbättras

185 kg
fosfor

Den hårdgjorda ytan på Västra
Marks industriområde ska
minska

Prognos

4 200
st

80 µg
fosfor
/ml
vatten
1 627
963
m2
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Trots mycket låga yt- och grundvattennivåer har
inga begränsningsåtgärder i vattenleveranserna
behövts.
Ett omfattande arbete med att förbättra
vattenkvaliteten i Växjösjöarna pågår. Under
året
framför
allt
med
framgångsrikt
reduktionsfiske. För den ekologiska statusen i
sjöarna är trenden en förbättring för alla sjöar
och vattendrag utom Norra Bergundasjön.
De flesta åtgärder på Västra Mark har under året
varit kopplat till att göra kraftledningsgatan mer
attraktiv. Detta innebär inte någon större
påverkan på den hårdgjorda ytan. Ytterligare
satsningar kopplat till dagvattenhantering
påbörjas under 2017.
Natur
Mål

Verksamhetsmål
Andelen invånare som har högst
300 m till ett tillgängligt parkeller naturområde större än 1
hektar ska öka

Prognos

92 %

Målet för 2017 kommer inte att nås. Trenden går
snarare åt fel håll, vilket till största del beror på
staden förtätas och inte på att grönområden
försvinner. I dagsläget sker de största
förtätningarna i områden som redan ligger
längre än 300 m från ett större park- eller
naturområde, som till exempel Södra
stationsområdet.
Luft
Mål

Verksamhetsmål
Årsmedelvärdet av kvävedioxid
ska minska

Prognos

<15
µg/m3
luft

Årsmedelvärdet av kvävedioxid ligger stabilt
under 15 µg per m3 luft, vilket innebär att med
den här trenden kommer målet att nås.
Klimat, energi och transporter
Mål

Verksamhetsmål
Andel medborgare som är nöjda
med snöröjning av gator, vägar,
gång- och cykelvägar i Växjö
kommun ska öka
Den kommunala elproduktionen
från sol, vind och vatten ska öka

-

Prognos

Energianvändningen per invånare
ska minska jämfört med 2008

-14 %

Energianvändningen i
kommunala fastigheter ska
minska jämfört med 2010*
De fossila koldioxidutsläppen per
invånare ska minska jämfört med
1993
Kommunkoncernens
koldioxidutsläpp ska minska

-14 %

Biltrafiken i Växjö kommun ska
minska

642
mil/inv

Bilresor under 5 km ska minska

-

Andelen av kommuninvånarnas
resor som sker till fots, med cykel
eller med kollektivtrafik ska öka

-

-60 %

4 000
ton

-

Andel medborgare som är nöjda med snöröjning
av gator, vägar, gång- och cykelvägar i Växjö
kommun ökade från 2014 års mätning med
betygsindex 6 till betygsindex 6,3 i mätningen för
2016. Genomsnittet för samtliga kommuner var
5,7.
Den kommunala elproduktionen från solceller
fortsätter att öka, men den största delen för att
uppnå målet består av småskalig vattenkraft,
som påverkas mycket av nederbördsläget.
Prognosen för 2017 är att mer el produceras än
2016, men troligen inte i paritet med målet.
Energianvändningen blir effektivare men inte
lika snabbt som målsättningarna. VKAB bygger
och renoverar i enlighet med energiplanen, men
det får inte tillräcklig effekt på hela
fastighetsbeståndet.
Klimatmålen väntas nås. För det geografiska
området är det framförallt utvecklingen av
andelen biodrivmedel i transportsektorn som
bidrar positivt, men även i vilken utsträckning
VEAB
behöver
använda
torv
fjärrvärmeproduktionen. Båda dessa parametrar
påverkar även kommunkoncernens möjligheter
att nå ner till 4 000 ton koldioxid. Inom
koncernen ser vi en större övergång till HVO
(hydrerad vegetabilisk olja) istället för diesel,
samt ett ökat intresse för eldrivna fordon.

2 800
MWh
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Gällande biltrafiken, beräknat som körsträcka
per invånare, ökar istället för minskar. År 2016
låg den på 674 mil per invånare. Däremot
minskar körsträckan per bil, vilket också innebär
att antalet bilar per invånare ökar. Det körs mer
och körningarna fördelas på fler bilar.
En uppföljning av hur stor andel av bilresorna
som är kortare än 5 km kan bara göras i samband
med att en större resvaneundersökning görs.
Detsamma gäller fördelningen mellan resandet
på
olika
färdmedel,
men
där
har
medborgarenkäten använts för att få en
uppfattning. Av den framgår att trenden är att
bilresandet
är
stabilt,
men
att
kollektivtrafikresandet ökar på bekostnad av
cyklandet. Även om inga mätningar görs med
någon större frekvens så genomförs mängder av
åtgärder som sammantaget möjliggör en större
andel hållbart resande.

Verksamhetsuppföljning
Som ett led i att göra måltiderna inom skolan
mer klimatsmarta arbetar måltidsenheten för att
erbjuda två alternativ, varav ett vegetariskt, till
så många elever som möjligt. I mars 2017 hade
52 procent av eleverna denna möjlighet.
Arbetet med att nå målet att minska mängden
hushållsavfall som skickas till förbränning pågår
genom matavfallsinsamlingen. En annan viktig
aktivitet för att nå målet är att införa FNI
(fastighetsnära insamling av förpackningar),
vilket kommunfullmäktige beslutade i november
2016, med start för införande hösten 2019 och
de närmaste åren därefter. För närvarande pågår
förberedelser
för
upphandling
av
renhållningsentreprenad med fastighetsnära
insamling FNI. Ett ytterligare steg mot ökad
återanvändning och materialåtervinning är
arbetet med regional samverkan kring avfall i
Kronobergs län, där arbetet med bildande av ett
regionalt renhållningsbolag fortskrider.

För att kunna nå målet om minskat avfall till
förbränning
från
återvinningscentralerna
behöver betydligt mer avfall återbrukas. En
mycket viktig del för att det ska bli möjligt är
projektet Etablering av återbruksby i Växjö som
syftar till att återbruka material och saker som
annars hade blivit avfall. Utan en återbruksby blir
målet mycket svårt att nå. För kommunens egna
möbler pågår arbetet för att etablera
Möbelcirkeln som möjliggör att möbler och
inventarier kan återbrukas i en betydligt större
omfattning än tidigare gjorts. Projektet är en
viktig del i att minska mängden avfall som
uppstår i kommunens verksamheter.
I januari antog kommunstyrelsen en
kemikalieplan som ligger till grund för
kommunens arbete med att fasa ut farliga
kemikalier. Arbete har påbörjats för att
successivt
föra
in
kemikaliefrågor
i
upphandlingar.
I mars arrangerades Earth Week, som likt
tidigare år samlade kommun, företag,
universitet, föreningar och invånare i ett stort
antal olika aktiviteter. Veckan visade på
mångfalden av aktörer och kreativitet i
hållbarhetsarbetet bland både företag och
organisationer. Earth Week är också ett tillfälle
för kommunen att ha direkt dialog med
invånarna om hur de kan bidra till en hållbar
utveckling samt informera om kommunens eget
arbete.
I juni månad utsåg EU-kommissionen Växjö som
vinnare av European Green Leaf Award 2018.
Detta är ett bevis på att Växjös miljöarbete är en
förebild för andra europeiska städer och
uppmuntrar till att ytterligare höja ambitionerna
för miljöfrågorna. Växjö kan vara stolta över de
resultat som åstadkommits genom kommunens
miljöarbete. Det krävs dock stora insatser
framöver för att fortsätta åstadkomma en
ekologiskt hållbar utveckling i kommunen.
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Stöd och omsorg
Inriktningsmål





I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete,
utbildning och boende är prioriterat.
All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet,
självbestämmande och självständighet.
Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att
skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.
Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre.

Verksamhetsmål
 Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre vårdare besöker en äldre
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
 Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka
 Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god
omvårdnad nöjd kundindex ska öka
 Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara
kostnadseffektiv, kostnad per individ ska vara lägre än genomsnittet för större städer*
 Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter
avslutad insats ska öka)*
 Droganvändningen bland unga ska minska

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Personalkontinuiteten ska förbättras.
Det innebär att färre vårdare besöker
en äldre med hemtjänst under en 14dagarsperiod

Målet bedöms kunna uppnås. Inom den
kommunala hemtjänsten har frågan varit en
utmaning. En mätning kommer göras under
hösten, vars resultat ger vägledning om det
behövs ytterligare insatser för att nå målet. Bra
hjälpmedel för att löpande kontrollera och styra
kontinuiteten
finns
via
det
digitala
planeringsverktyget Laps Care och mobil
hemtjänst.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen tid personalen tillbringar hos
omsorgstagarna ska öka

Målet bedöms kunna uppnås. Den planerade
direkta brukartiden i hemtjänsten under våren

uppgår till 64 procent, ungefär i linje med
resultatet 2016. Spannet mellan enheterna går
från 56-80 procent. Troligtvis är den verkliga
direkta brukartiden en ordentlig bit lägre på
grund av att besök blir inställda och att vissa
besök går fortare än planerat. Att beakta är att
andelen planerad restid tenderar att vara något
högre hos enheter som utför insatser på
landsbygden.
En slutsats är att den planerade direkta
brukartiden bör ligga tydligt över 70 procent för
att ha en möjlighet att nå målnivån. Mobil
hemtjänst är igång på alla enheter. Mobil
hemtjänst innebär att personalen kan läsa
information och dokumentera direkt i
verksamhetssystemet
med
hjälp
av
mobiltelefon. På så sätt kan även verklig
brukartid fångas. De första summeringarna av
verklig brukartid kommer under hösten.
Prognosen är att den planerade direkta
brukartiden kommer öka något genom ett
arbete med att få en mer effektiv och
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standardiserad
användning
planeringsverktyget Laps Care och
hemtjänst inom hemtjänsten.
Verksamhetsmål

av
mobil

Prognos

Kommunens särskilda boenden,
hemvård och omsorg om
funktionsnedsatta ska ha god
omvårdnad nöjd kundindex ska öka

Målet
bedöms
kunna
uppnås.
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen
kommer redovisas i årsbokslutet. De senaste fem
åren har den samlade brukarnöjdheten inom
hemtjänsten legat på 91 procent. Den samlade
brukarnöjdheten inom särskilt boende ökade
något under föregående år och låg på 85
procent. Baserat på tidigare års resultat i
brukarundersökningar, förväntas ett samlat gott
resultat avseende nöjdhet hos omsorgstagarna i
äldreomsorgen.
Under perioden har arbetet med att förbättra
måltidsmiljön på särskilda boenden fortsatt. Två
projekt pågår på enheter som valts utifrån
tidigare låga resultat i brukarundersökningen,
med syfte att hitta arbetsformer som ger nöjda
omsorgstagare.
En brukarundersökning har gjorts inom
boendestöd
för
personer
med
utvecklingsstörning. Områden som trygghet och
bestämmande visade goda omdömen från
omsorgstagarna. Växjös resultat ligger även
något högre än tillgängliga nationella resultat.
Det finns några som inte är nöjda, där
verksamheten behöver undersöka eventuella
orsaker och försöka återskapa förtroendet.
Verksamhetsmål

Prognos

Kommunens särskilda boenden,
hemvård och omsorg om
funktionsnedsatta ska vara
kostnadseffektiv, kostnad per individ
ska vara lägre än genomsnittet för
större städer*

Målet är svårbedömt med befintligt underlag,
men väntas inte nås fullt ut. Beräkningar finns
ännu inte tillgängliga för 2017. De tal som
redovisas gäller för 2016 med en jämförelse mot
2015 och 2014.

Inom äldreomsorgen har kostnaden per brukare
(RS) med hemtjänst stigit lite mellan 2015 och
2016, från 284 773 kr till 299 403 kr. Kostnaderna
per brukare i särskilt boende (RS) 2016 ligger på
908 215 kr. För riket ligger det på 898 764 kr.
Nettokostnadsavvikelsen för 2016 är 4,8 procent
över det förväntade kostnadsläget enligt Kolada.
Inom omsorg funktionsnedsättning har
kostnaden för gruppboenden ökat från 944 261
kr
till
973
647
kr
per
brukare.
Nettokostnadsavvikelsen för 2016 är -0,9
procent, alltså något under det förväntade
kostnadsläget enligt Kolada.
Jämförelser med andra kommuner kan ännu inte
göras eftersom alla underlag ännu inte är klara.
Verksamhetsmål

Prognos

Insatserna till barn, unga och vuxna ska
lyckas (andelen som inte
återaktualiseras efter avslutad insats
ska öka)*

Målet bedöms kunna uppnås. För delåret är
ännu inga mätningar inrapporterade. År 2016 var
målvärdena ännu inte uppfyllda men i jämförelse
med 2015 hade andelen som inte
återaktualiserats efter ett år ökat i samtliga
ålderskategorier förutom för vuxna 21+ år. För
barn i åldern 0-12 år har andelen stigit från 74 till
82 procent. För ungdomar i åldern 13-20 har
andelen ökat från 79 till 85 procent. För vuxna
har andelen sjunkit från 80 till 77 procent.
I arbetet med att insatser till barn, unga och
vuxna ska lyckas har kommunen förstärkt
föräldrastödet i ett projekt som befinner sig i
slutfasen. Rutiner har tagits fram för hur arbetet
ska
ske över avdelningsgränser. Alla
medarbetare i missbruksvården kommer att få
grundutbildning inom BBIC (Barns behov i
centrum).
Genomsnittligt antal vårddygn per placering har
minskat från 122 respektive 123 dygn 2015 och
2016 till 101 dygn 2017. Totalt har det skett en
ökning av vårddygn från 2016 till 2017 på 9,1
procent. Det motsvarar procentuella ökning i
orosanmälningar för barn och unga under
perioden. Samma effekt kan ses i förhållande till
antal anmälningar och antal vårddygn från 2015
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till 2016, då det skedde en ökning på 8,7 procent.
Stödboende i egen regi (7 lägenheter): 7
ungdomar, 952 vårddygn
Akutplaceringar i egen regi (2 platser): 242 dygn
av maxantal dygn 362 (beläggningsgrad 67 %)
Externa institutionsplaceringar: 105 placeringar,
10 627 vårddygn. Jämfört 2016: 79 placeringar
(9 720 vårddygn) och 2015: 69 placeringar (8
429 vårddygn).
Verksamhetsmål

Prognos

Droganvändningen bland unga
ska minska

Målet är svårbedömt, men väntas kunna uppnås.
Färska siffror för delåret finns inte, utan detta
kommer sammanställas till årsbokslutet. Analys
kan dock delvis göras mot bakgrund av
Centralförbundet
för
alkoholoch
narkotikaupplysnings
årliga
drogvaneundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Undersökningen från 2016 visar att Kronobergs
län ligger på riksgenomsnittet beträffande
narkotika i årskurs 9, med 5 procent, och under
riksgenomsnittet i gymnasiets årskurs 2 med 10
procent, jämfört med 12 procent i riket. En
ytterligare faktor som kan tala för en minskning
är att ingen ökning av antalet ungdomar/unga
vuxna noterats vid kommunens missbruksvård
under 2016. Utifrån dessa fakta kan antas att
droganvändningen inte ökat bland ungdomar i
Växjö.
Gällande insatser så har nämnden för arbete och
välfärd i samarbete med utbildningsnämnden
antagit en lokal handlingsplan för att minska
droganvändning bland unga. Kommunen arbetar
kontinuerligt vidare med insatser som nämnden
för arbete och välfärds mötesplatser,
vägledningsfunktioner samt fältarbetare. Allt
med syfte att tidigt möta upp ungdomar och
unga vuxna för att minimera risken för
drogberoende och långvarigt utanförskap.

Verksamhetsuppföljning
Kompetensförsörjning inom äldre- och
funktionshinderomsorg

Det är svårt att rekrytera behöriga
undersköterskor, både i äldreomsorg och
omsorg
funktionsnedsättning.
Omsorgsnämndens uppdragsutbildning fortgår
för medarbetare som vill fortsätta läsa för att bli
utbildade undersköterskor/omsorgsassistenter.
Genom
kompetenslyftet
kommer
15
medarbetare få möjlighet att läsa till
undersköterska under 2017. Medarbetare som
går traineeutbildning och medarbetare som är
anställda på extratjänster kan vara ett sätt att
understödja rekryteringen i framtiden. Under
hösten kommer några personer få möjlighet att
påbörja en utbildning till undersköterska på
arabiska. Att läsa en utbildning på sitt
modersmål underlättar och kan vara en
möjlighet att i framtiden arbeta som utbildad
undersköterska i Växjö kommun.
Digitala verktyg i omsorgsverksamheten
Införande
och
utbildning
pågår
i
schemaprogrammet Timecare som möjliggör en
planering
utifrån
kontinuerliga
uppdateringaringar av omsorgstagarnas behov
av tid och personal, något som tidigare har
behövt skattas på längre sikt. Dessutom ges
större möjlighet till påverkan av arbetstidens
förläggning för personalen. Under hösten 2017
och våren 2018 kommer alla enheter övergå till
Timecare.
E-tillsyn med hjälp av kamera är upphandlad och
implementeras under hösten. Inte minst kan
digital nattillsyn innebära en kvalitetsökning för
omsorgstagaren, samtidigt som resurser frigörs
så att omsorgspersonal kan vara tillgänglig där
de behövs mest. Även digital vårdplanering
pågår, vilket ska bidra med flexibilitet och
effektivitet vid flerpartsmöten med personal
ifrån Region Kronoberg, omsorgstagare och
anhöriga.
Översyn av biståndsbedömning inom
äldreomsorg
En översyn av följsamhet till vägledningen för
beslut om särskilt boende för äldre har gjorts.
Slutsatsen är att kriterierna till särskilt boende
kan förtydligas och att flera omsorgstagare
beviljas särskilt boende med relativt små
hemtjänstbeslut. Arbete med en handlingsplan
för att arbeta vidare med myndighetsutövningen
och trygg hemtjänst startar under hösten.
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Privata utförare inom äldreomsorg
Intresset för att starta nya verksamheter inom
ramen för LOV i hemtjänst och särskilt boende
fortsätter. År 2016 fick 14 % av omsorgstagarna
insatser från en privat utförare, vilket placerade
Växjö vid medianen för större städer. Andelen
som väljer privat utförare av hemtjänst ökar
succesivt sedan tre år tillbaka, från 7 procent
augusti 2014 till 15 procent augusti 2017.
I ett läge med flera nya privata aktörer som
önskar bedriva att driva särskilt boende och en
relativt stillastående behovsnivå ses ett
överutbud av särskilt boendeplatser. Detta
medför
en
ökad
utmaning
för
myndighetsavdelningen att fatta biståndsbeslut
utifrån individuella behov (behovsstyrt),
gällande lagar och politiska beslut. Risk finns för
en ökad efterfrågan (efterfrågansstyrt) och en
kostnadsdrivande situation med utspridda
tomma platser på boenden.
Kvalitetsregister
Det är viktigt att fortsätta utveckla det
preventiva arbetet i kvalitetsregister för ökad
kvalitet i verksamheten. Enheterna arbetar
bland annat med Senior Alert. Totalt har 383
personer fått en riskbedömning gällande fall,
trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen,
varav 88 % har en bedömd risk inom något
område. Av omsorgstagarna med bedömd risk
har 59 % en åtgärdsplan för risken och 60 % av
dem har fått åtgärder utförda. Riktat stöd till
vissa enheter kommer ske med hjälp av
verksamhetsutvecklare.
Övergång av socialpsykiatri
Arbetet med att implementera socialpsykiatrin
beräknas pågå hela året och även under 2018.
Med övertagandet av socialpsykiatrin har
ytterligare ett stort verksamhetssystem
tillkommit hos nämnden för arbete och välfärd,
där harmoniering pågår. Det återstår också att
sammanföra olika ledningssystem med rutiner
och
riktlinjer,
hitta
enhetlighet
i
avvikelserapportering, processbeskriva viktiga
övergångar inom organisationen med mera.
Ensamkommande
I nämndens arbete med ensamkommande barn
och ungdomar har det skett betydande

omställningar, förändrade förutsättningar samt
en ökad psykosocial problematik. De senaste
årens ändrade asyllagstiftning och process har
inneburit att färre ensamkommande får
uppehållstillstånd i Sverige.
Migrationsverkets handläggningstider är långa,
många av de ensamkommande ungdomarna har
fått vänta på svar upp till två år. Nästan samtliga
ensamkommande har utsatts för och bevittnat
olika typer av våld. Allt detta har bidragit till att
psykisk ohälsa ökat hos målgruppen. Symtom
som oro, ångest, sömnsvårigheter, depression,
inlärningssvårigheter och självskadebeteende är
vanligt förekommande. Både socialtjänsten och
Barn- och ungdomspsykiatrin har svårt att
bedöma om symtomen i det enskilda fallet beror
på trauma, oro i asylprocess, neuropsykiatrisk
nedsättning, missbruk eller psykisk sjukdom. I de
flesta fall har den psykiska ohälsan konstaterats
vara psykosocial och berott på oron för
asylprocessen, varför den huvudsakliga vården
förlagts till HVB-hemmen. Personalen har
vidareutbildats i bemötande vid kris och trauma.
Verksamhetsutveckling inom individ- och
familjeomsorg och missbruksvård
I det familjeorienterade arbetssätt som bedrivs
har utbildningssatsningar gjorts gemensamt med
övriga kommuner i länet. Inom kommunens
verksamhet har ett antal utbildningar hållits för
att motverka utanförskap och skapa
förutsättningar för inkludering. Det gäller
exempelvis
SIP-utbildningar
(samordnad
individuell
plan),
liksom
PYC-utbildning
(Parenting Young Children). PYC är ett
hembaserat föräldrastödsprogram som baseras
på väl beprövade socialpedagogiska principer,
med syfte att stödja inlärning och utveckling av
föräldraskapsförmågan hos personer med
kognitiva svårigheter.
Ett utvecklingsarbete pågår kring tidiga insatser
genom bl.a. en modell hämtad från Skottland,
”barnens-bästa-modellen”. Modellen bygger på
effektiva och förebyggande insatser i nära
samverkan med skola, socialtjänst samt hälsooch sjukvård, samt att det finns en gemensam
barnavårdsplan där myndigheter och aktörer
samverkar. Det finns också en personlig plan och
en gemensam ansvarig person för varje barn.
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Trygghet och säkerhet
Inriktningsmål



Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra.

Verksamhetsmål
 Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.
 Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första
resurs är på plats, mediantid i minuter
 Antalet fallolyckor ska minska

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
En ny säkerhetspolicy beslutades 2017-06-13 av
Kommunstyrelsen. Policyn innebär en uttalad
ambitionshöjning inom området säkerhet och
beredskap. Vidare innebär policyn att
förvaltningar och bolag behöver avsätta,
alternativt omfördela, resurser för att arbeta
med säkerhet och beredskapsfrågor. I sak
innebär det att de så kallade säkerhetsombuden
på förvaltningar och bolag blir en viktig del att
implementera säkerhet och trygghetsarbetet ute
i
organisation
via
säkerhet
och
beredskapsgruppen (SBG) vid kommunledningsförvaltningen.
Genom förankring och beslut i koncernledningen
kommer varje förvaltning och bolag, med något
undantag, ha ett så kallat säkerhetsombud eller
motsvarande. Funktionen har funnits tidigare
men kommer få stor betydelse för
implementeringen av säkerhets-, trygghets-, och
beredskapsfrågor inom kommunkoncernen i
framtiden. Tydlig samverkan kommer ske med
den centrala säkerhets- och beredskapsgruppen.
Säkerhetsombuden förväntas kunna leverera
lägesbilder till koncernledningen på ett betydligt
bättre sätt än tidigare.
Under hösten kommer det planeras utbildning
för säkerhetsombuden. Syftet att man som
säkerhetsombud ska känna sig bekväm och
kunna hantera uppdraget. Utbildningen har hög
prioritet och kommer ske i flera steg.

En krisledningsmetodik arbetades fram under
2016 med syfte att ge chefer på olika nivåer ett
verktyg att kunna hantera en händelse inom
ramen för sitt ansvarsområde. Denna metodik
har genomförts för ett par ledningsgrupper på
prioriterade förvaltningar. Under utbildningen
fick gruppen praktiskt öva på ett fiktivt case där
förvaltningens kritiska funktioner behövde
samarbeta under press för att kunna
upprätthålla verksamheten under en viss tid.
Kommunikationsenheten inkluderas för att
utveckla krisledningsmetodiken med en tydlig
kommunikationsplan.
Uppföljningar
och
reflektioner över händelser som inträffat under
våren har genomförts.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen medborgare som känner sig
trygga ska öka.

Statistik angående trygghet hämtas från
medborgarundersökningen
som
senast
genomfördes år 2016. Resultatet för 2016 är ett
index på 52, vilket innebär att andelen
medborgare som känner sig trygga har minskat
sedan tidigare mätning år 2014 då index låg på
57. Den minskade tryggheten gäller även för
gruppen större städer från index 58 år 2014 till
index 54 år 2016. Nästa mätning genomförs år
2018 och därmed baseras bedömningen på
senaste mätningen som visar att den upplevda
tryggheten minskar. Målet bedöms ej kunna
uppnås.

Metoder, processer, rutiner och uppföljning
kring kris, incident, säkerhet och beredskap
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Under hösten/vintern 2017 kommer en lokal
trygghetsmätning genomföras tillsammans med
polisen. Förra årets trygghetsmätning visade
störst otrygghet i Araby-området. Mätningen
genomfördes samtidigt som polisen genomförde
stora insatser i området med ett flertal
frihetsberövanden. Växjö kommun genomför en
mängd insatser för att öka tryggheten i Araby.
Trots det visar trygghetsmätningen att den
upplevda tryggheten minskar. För att öka
tryggheten i området krävs bättre samordning av
kommunens gemensamma insatser genom att
tydliggöra ansvaret för berörda förvaltningar och
bolag. För att tydliggöra och driva detta arbete
internt och tillsammans med externa aktörer
krävs ett utpekat samordningsansvar på SBG i
första hand, med stark koppling till andra
förvaltningar/bolag. Enligt Polisen kännetecknar
2016 års mätning i hela Polisregion Syd skillnader
mellan människors otrygghet och den faktiska
utsattheten. Otryggheten ökar, medan den
faktiska utsattheten för brott minskar (2016 års
nivåer är de lägsta på 18 år).
Uppdraget om säkerhetshöjande åtgärder på
allmän plats i Växjö centrum har sin bakgrund i
terrorattentatet på Drottninggatan april 2017.
Arbetsgruppen kommer att redovisa sitt arbete
till Kommunstyrelsen under hösten 2017.
Verksamhetsmål

Prognos

Responstid för räddningstjänst ska
minska. Det innebär tid från 112-samtal
till första resurs är på plats, mediantid i
minuter

Responstiden för räddningstjänsten (mediantid i
minuter) har minskat sedan år 2013 från 10,5 till
9,9 minuter år 2016. År 2015 var resultatet 10,1
minuter. Bedömningen för år 2017 görs på siffror
från år 2016. Målet anses därmed vara uppfyllt
med en god prognos. Gruppen större städer
hade år 2016 10,9 minuter och rikets genomsnitt
låg på 12,8 minuter. Del av detta kan vara svårt
att påverka då SOS Alarm är en del av tiden.
Införande av FIP (första insatsperson) samt DRH
(Dynamisk Resurs Hantering) bedöms ha gett
positiva effekter. Från juni 2016 är införande av
FIP på samtliga förbundets stationer
genomförda. Medelankomsttiden till händelser
har under perioden varit 10 min 40 sek (från larm
till första fordons framkomst).

Verksamhetsmål

Prognos

Antalet fallolyckor ska minska*

Kvinnor
Män

2013
366,4
256,0

2014
349,1
206,5

Fallolyckor, vårdade 65 år och över, antal per
10000 invånare
Senast tillgängliga statistik med jämförelse från
förgående år är mellan perioden 2013-2014. Då
hade antalet fallolyckor minskat för både kvinnor
och män.
Växjö kommun arbetar tillsammans med Region
Kronoberg och pensionärsorganisationerna i
projektet ”Håll dig på Benen” med målet att
främja äldres hälsa och förebygga fallolyckor.
Fem seminarium kommer att genomföras under
året.
Ett koncernövergripande arbete bedrivs för att
fallolyckorna ska minska. Omsorgsförvaltningen
har sammanhållande ansvar och arbetet innebär
att:
 få ökad kunskap om varandras arbete
 lägga upp en kommungemensam
strategi för fallprevention
Se även under ”Stöd och omsorg” rubrik
”Kvalitetsregister”.

Verksamhetsuppföljning
Projekt för att värna demokratin mot
våldsbejakande
extremism
Växjö kommunkoncerns handlingsplan kopplat
till våldsbejakande extremism fastställdes
januari 2017 av Kommunstyrelsen (2017-01-10).
För att genomföra handlingsplanen fick
kommunchefen ett särskilt uppdrag att tillsätta
ett projekt hur arbete skulle utformas och ta
fram relevanta åtgärder i enlighet med den
beslutade handlingsplanen. Projektet redovisas
för Kommunstyrelsen i september 2017.
Vidare
kommer
en
samordnare
för
våldsbejakande extremism att utses under
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hösten. Samordnaren kommer att ha nära
koppling till säkerhetschefen. Information och
utbildning kommer påbörjas under hösten 2017
till i första hand chefer. De medarbetare som i
dagsläget genomgår en utbildning inom
våldsbejakande extremism kommer få ansvar för
att sprida kunskaper till och informera
medarbetare inom Växjö kommun. Även
säkerhetsombuden kommer vara en del i arbetet
att nå ut i organisationen. Ett flödesschema har
tagits fram och bearbetats av arbetsgruppen för
tydlighet i rutiner och rapportering om det
händer något som kan kopplas till
våldsbejakande
extremism.
Projektets
slutrapport lyfter utbildning som ett prioriterat
område för fortsatt arbete.
Riskanalyser över IT-säkerheten och hantera
högsta riskerna
Riskanalys är genomförd för 2017 och
uppföljning är genomförd vid ett tillfälle. För
2017 är ett antal risker identifierade, med status
enligt nedan:
 Telefonistörningar
Från och med hösten 2017 ett nytt avtal
med ny teknisk lösning, bättre rutiner för
att åtgärda störningar samt en mer
redundant infrastruktur.
 Bristfällig ändringshantering
Alla förändringar i system och infrastruktur
innebär en risk. För att minska risk för
störning förbättrar IT kontinuerligt
processen för ändringshantering. Under
hösten sjösätts ytterligare en ny version av
denna process.
 Central nätverkspunkt går ner
Det behöver göras en översyn av reservkraft
på våra kritiska noder. Detta arbete är inte
inplanerat då andra aktiviteter har fått
högre prioritet.
 Internet nere
Ny upphandling skall påbörjas i höst där
högre krav på tillgänglighet skall finnas
med.
 Kritiska system hanteras utanför IT:s
kontroll och ansvar

På VEAB och Tekniska finns system som
betecknas som kritiska och som
verksamheten själva ansvarar för.
Trafiksäkerhet
För att få kunskap om vilka platser som är mest
olycksdrabbade görs en årlig sammanställning av
olycksstatistiken. Underlaget ligger sedan till
grund för framtida prioriteringar för
säkerhetsåtgärder. Statistiken visar att antalet
skadade minskade från år 2015 till år 2016 med
sju stycken (totalt 72). En viktig åtgärd har varit
upphöjda cykelpassage på olycksdrabbade
platser i Växjö. Uppföljning av åtgärden kommer
att göras under 2018.
Trygghet och säkerhet vid anläggningar
Ett arbete har bedrivits kring kultur- och
fritidsanläggningars
säkerhet.
Rutiner
uppdateras och ett digitalt system för
uppföljning av driftsarbetena används numera
vilket är en del i att öka kvaliteten och därmed
säkerheten på anläggningarna. Under våren har
fokus legat på badplatser. Det har också
genomförts trygghetsvandring runt Araby park
arena och Teleborgshallen för att identifiera
förbättringsbehov. Åtgärder har vidtagits på
belysningen och insatser i yttre miljöerna har
skett vid dessa verksamheter.
Säkerhetsarbete på utbildningsförvaltningen
Rutiner och processer för krisledning och
kriskommunikation har satts på förvaltningsnivå
och under hösten 2017 kommer alla skolledare
utbildas. Utbildningen kommer även innehålla
en mindre övning samt kunskap om
krisreaktioner. Under hösten erbjuds även all
personal
på
gymnasieskolorna
och
högstadieskolorna, en fortbildning gällande
pågående
dödligt
våld,
PDV
(s.k.
skolskjutningar). Utbildningsförvaltningen
kommer under hösten se över säkerhetskraven
främst när det gäller om- och nybyggnationer av
skollokaler.
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Uppleva och göra
Inriktningsmål





Växjös profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika typer av
motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god geografisk
spridning.
Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd och
spetskultur.
Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård,
rekreation och ett brett kulturutbud.
Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla beslut som påverkar individens hälsa.

Verksamhetsmål
 Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka
 Andelen medborgare som är nöjda med fritidsutbudet ska öka
 Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka
 Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka

Prognos måluppfyllelse verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen medborgare som är nöjda
med kulturutbudet ska öka

Växjö fortsätter att ha en stark ställning som
upplevelsekommun, detta märks inte minst
genom att Växjö återigen fick stå värd för
Melodifestivalen men även genom arrangemang
som U19 VM i innebandy och damlandskamp i
fotboll.
För att nå verksamhetsmålet har det varit viktigt
att nå fler invånare genom arrangemangen. Ett
sätt har varit att förlägga fler arrangemang på
tätorter utanför Växjö stad, detta har bland
annat
skett
genom
Scensommars
scenkonstarrangemang. HalliHallå programmet
som erbjuder scenkonstarrangemang på helger
under hela året ökade också antalet
arrangemang i hela kommunen. För att
ytterligare utveckla Växjö som evenemangsstad
har en utredning gjorts för att visa på hur
samverkan
och
samordningen
inom
kommunkoncernen och med externa parter kan
förbättras för ännu bättre resultat för
evenemangen.
Implementeringsarbetet
återstår.

Flera nämnder har i samverkan fortsatt att
utveckla miljöer för att skapa mötesplatser,
försköna eller för att ge spännande intryck i det
offentliga rummet. På nationaldagen invigdes
Linnés värld, en temalekplats i Linnéparken. Det
har varit en välbesökt utflyktsplats under
sommaren.
Flera tillskott har även skett vad gäller den
offentliga konsten, ett har uppförts vid Växjösjön
och ett vid Södra bantorget. En del i att säkra
konstnärlig gestaltning på betydelsefulla platser
i det offentliga rummet är att utveckla konsten
även på tätorter utanför Växjö. Ett nytt
konstverk planeras uppföras i Gemla.
Genom stadsbibliotekets förändringsarbete
inom Framtidens bibliotek har biblioteket
utvecklats som mötesplats och lockat nya
målgrupper. Verksamheten har framförallt ökat
åldersspannet
genom
aktiviteter
inom
bokklubbarna. Här finns för nybörjarläsare, för
mellan- och högstadiet och för tonåringar och
unga vuxna. Lässtimulerande aktiviteter har
även riktats mot gruppen nya svenska. Även
filialbiblioteken
har
utökat
sin
programverksamhet.
Att fler invånare uttrycker att de uppskattar
arrangemangen och att nya målgrupper kommer
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till verksamheterna är tecken på att fler invånare
är nöjda med utbudet och att måluppfyllelsen till
årsskiftet är god. Men å andra sidan har
nöjdhetsnivån befunnit sig på en relativt
konstant nivå under flera år. Utmaningar finns i
att få ännu fler att vara nöjda med kulturutbudet
men även att få fler invånare att ta del av eller
vara aktiva inom området. Vidare kunskap
behöver sökas om våra invånare och inte minst
de invånare som inte tar del av
kulturverksamheter idag. För att få ökad
kunskap om vad invånarna saknar eller vilka
hinder som finns för att de ska ha ett aktivt
kulturliv, kommer en studie att genomföras i
samverkan med Linnéuniversitetet. Arbetet
påbörjas under hösten men redovisning dröjer
till våren 2018.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen medborgare som är nöjda
med fritidsutbudet ska öka

Inom verksamhetsmålet har satsningar gjorts
som både gynnar allmänintressen men även
specifika fritidsområden eller idrotter. En
satsning som i förlängningen bidrar till ett bättre
fritidsutbud är ökat fokus på Växjös friluftsliv.
Genom en tillskapad friluftsamordnartjänst och
ett antaget friluftsprogram finns goda
förutsättningar att Växjös friluftsliv ska bidra till
en ännu bättre fritidsarena. Växjös invånare har
i undersökningar visat sig vara flitiga nyttjare av
naturen och en friluftslivssatsning bör därför
bidra till att verksamhetsmålet uppnås.
Insatser har även gjorts för att inspirera fler till
att använda naturen som en fritidsarena. I maj
lanserades digitala verktyget Växjö Naturkarta.
Med hjälp av Naturkartan finns information om
markerade
leder,
naturreservat
och
friluftsområden,
badplatser
och
friluftsanordningar och andra besöksmål i
naturen. Genom LONA-bidrag byggs naturnära
mötesplatser i Lammhult och längs Norra
Bergundasjön vid Bredvik. I Bokhultet har en stig
tillgänglighetsanpassats från Biparadiset till en
rastplats vid Södra Bergundasjöns strand.
I augusti anordnades för första gången Naturens
dag i Biparadiset, Bokhultet. Arrangör var Växjö
kommun tillsammans med ett flertal lokala

friluftsorganisationer och andra aktörer. Tanken
bakom dagen var att fler ska komma ut i naturen
och se vad som finns att göra i friluftsväg. Det var
en dag där besökare kunde prova på olika
aktiviteter med hjälp av kunniga handledare.
Satsningar har gjorts för att skapa
förutsättningar för fler idrotter ska kunna
etablera sig i Växjö. Cricketen har fått en
anläggning anpassad för sin verksamhet på
Amfium. Skaten har fått fortsatta möjligheter att
utvecklas genom fortsatt projektstöd för
uppstarten av en skatehall.
Satsning har även gjorts för att en redan
etablerad idrott ska kunna fortsätta bedriva sin
verksamhet, detta genom upprustning av Åby
bandybana. Men flera behov och utmaningar
finns hos redan etablerade idrotter och deras
anläggningar. Detta visar inte minst projektet
Ridsportens framtid i Växjö kommun som
genomfördes under våren 2017. Projektet
syftade till att redogöra och ge förslag på
relevanta och konkreta åtgärder utifrån
ridskoleanläggningarnas nuvarande status och
behov, samt på insatser som stödjer
ridskoleföreningarnas ekonomi och utveckling ur
ett långsiktigt perspektiv. Projektet visar på
behov av stora investeringar.
Det finns stora utmaningar vad gäller
verksamhetsmålet och inte minst då
anläggningsförsörjningen
är
omfattande,
komplex och samtidigt en viktig förutsättning för
föreningslivets utveckling. Växjö kommun växer
och utvecklingen går snabbt. Verksamhetsytorna
behöver följa kommunens expansion och
demografi. Med större beläggning ökar
dessutom slitage och därmed renoveringskrav.
Här krävs både långsiktig och kortsiktig planering
men även en översyn kring nyttjande av
offentliga lokaler utifrån nyttjande under den
fria tiden.
Verksamhetsmål

Prognos

Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per
dag, 18-80 år ska öka*

Det finns goda förutsättningar för ett aktivt liv i
Växjö kommun i tidigare nämnda satsningar runt
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friluftslivet.
Bredare
folkhälsofrämjande
satsningar har även gjorts genom planering av
ett antal spontanytor i utbyggnadsområdena.
Närmast att tillskapas är en yta på Torparängen.
För att främja folkhälsan och förebygga
fallolyckor har projektet Håll dig på benen
genomförts. Här erbjuds seminarier och prova
på aktiviteter för äldre.
I Växjö kommun är andelen av befolkningen som
är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag högst i
landet. Växjö har befunnit sig på samma nivå
under två år (2014-2015), med 73 %. Denna siffra
avser åldern 16-84 och är hämtade från hämtade
från enkäterna Hälsa på lika villkor fram till år
2015 (Statens folkhälsoinstitut). Större städer
hade ett resultat på 66 %. Men hälsan är inte
jämnt fördelad. Det finns skillnader i
befolkningens levnadsvillkor och hälsa mellan
olika befolkningsgrupper; mellan barn och äldre,
mellan män och kvinnor, mellan befolkningen i
olika
bostadsorter
och
mellan
olika
socioekonomiska grupper. För att Växjö
kommun ska fortsätta ha en positiv utveckling
för detta mål behöver satsningar fortsätta som
gynnar den breda folkhälsan och där insatser
görs för att skapa mer jämlika förhållanden
mellan olika befolkningsgrupper. Ett nätverk har
skapats inom kommunkoncernen för att
tillsammans arbeta med Agenda 2030:s mål
Hälsa och välbefinnande, detta kan ytterligare
förbättra måluppfyllelsen.
Verksamhetsmål

Prognos

Andelen ungdomar som är aktiva på sin
fritid ska öka

Ett särskilt fokus har riktats mot barn och unga
som inte är föreningsaktiva och resultatet kan
hittills under året visa på en god utveckling.
Projektet Idrott och demokratiska rättigheter
ledde till fler aktiva ungdomar och att även detta
projekt blivit en ordinarie verksamhet i
Lammhult genom att en idrottsskola och ett Skol
IF startat. Ett liknande projekt bedrivs nu genom
Inkludering genom idrott och samverkan i Braås.
Utifrån erfarenheterna i projektet i Lammhult
har kultur- och fritidsnämnden beslutat om
införande av ett nytt verksamhetsstöd för

fritidsverksamhet, Stöd till en aktiv fritid. Det nya
verksamhetsstödet är en av flera metoder för att
nå ännu fler barn och unga genom
idrottsfrämjande och inkluderande insatser.
Stödet riktas exempelvis till organiserad
spontanidrott. Verksamheten på Araby Park
Arena spelar en viktig roll i att skapa en aktiv och
meningsfull fritid för många barn och ungdomar.
För att lyckas ännu bättre med verksamheten
har ett omtag gjorts för att flera aktörer ska
involveras och hjälpas åt.
Flera nämnder har tillsammans erbjudit ett
varierat utbud av aktiviteter för barn och unga i
samband med den fria tiden. Ett särskilt fokus
har funnits på loven. Med stöd av nationella
pengar genomfördes även i år Kul Sommar i
Växjö kommun, som syftar till att alla barn och
unga i 6-16 år ska få uppleva ett bra sommarlov.
Ett
nytt
arrangemang
inom
dessa
sommarlovsaktiveter var Karl-Oskar Ung. Under
en lördag kördes ett prova på koncept med olika
föreningar på Spetsamossen. Detta kan i
förlängningen innebära att fler barn och unga
upptäckte intressen att fortsätta med. För att allt
fler barn och unga ska få uppleva en meningsfull
fritid samverkar flera förvaltningar runt
ungfrågan. Samverkan och satsningarna behöver
fortsatt fördjupas och arbetet kommer bland
annat att bedrivas framåt genom framtagandet
av ett ungdomspolitiskt program.
Viktiga insatser har även gjorts för att nå barn
och unga med funktionsnedsättning. Bland
annat har OMS-fritid som ordnar kultur- och
fritidsaktiviteter
för
personer
med
funktionsnedsättning erbjudit ett varierat utbud
av aktiviteter under sommaren som också haft
många deltagare. Detta i form av exempelvis
aktiviteter vid Annevik, läger för barn och
ungdomar samt vuxna och två organiserade
semesterresor.
Det har visat sig att ovan nämnda satsningar fått
med ungdomar som tidigare inte varit aktiva,
men arbetet behöver fortsätta i olika former för
att sänka tröskl1arna till utövande av både idrott
och kultur. För att ännu fler ungdomar ska bli
aktiva är föreningslivet en viktig part som kan
göra stor skillnad. Då föreningslivet har svårt att
mäkta med behöver former hittas för hur dessa
aktörer kan stöttas mer i arbetet med att locka
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de som inte är aktiva. Andra utmaningar vad
gäller att få fler aktiva är att det behövs smarta
lösningar som innebär att tillgång till ytor eller
lokaler för idrottsutövande och kulturutövande
finns i närområdet och är lättillgängligt.

Verksamhetsuppföljning
Sammantaget konstateras att verksamheterna
lockar till sig fler besökare och når även
målgrupper som tidigare varit svåra. Exempelvis
att bibliotekets omfattande arbete inom
Framtidens bibliotek har gett resultat. Ungdomar
har tidigare varit en svår grupp att locka men
biblioteket har genom ett utökat utbud lyckats
öka gruppens närvaro i verksamheten, detta
bland annat genom bokklubbar och den tekniska
verkstaden Kodoteket. Detta är ett exempel men
biblioteket har utvecklats ännu mer som
mötesplatser och har även nationellt fått sprida
sina erfarenheter genom de ledande
branschdagarna, Biblioteksdagarna som ägde
rum i Växjö under året.
Positiv
utveckling
visar
även
fritidsgårdsverksamheten som i sin öppna
verksamhet ökat antalet besökare jämfört med
föregående års vårtermin, särskilt populärt är
öppna tider på helgen. I Braås, Rottne och
Lammhult lockar verksamheten 75 % av eleverna
i årskurs 7-9. Tjejer är en målgrupp som inte
lockas på samma sätt som killar till
verksamheten men insatser görs för att öka
deras närvaro. I öppen verksamhet uppgår
andelen tjejer till 35 %. Andelen tjejer varierar på
olika fritidsgårdar men Växjö har glädjande nog
passerat det nationella genomsnittet på 30 %
tjejer.
Många frågor inom målområdet har präglats av
samverkan under året. Inte minst har
samarbeten som rör de ungas fria tid ökat för att
ge Växjös ungdomar fler trygga upplevelse av
kultur och idrott. Samverkan har bland annat
omfattat öppethållande av Bergendahlska
gården, deltagande i tisdagsgruppen, utredning
om Araby Park Arena/Allaktivitetsområdet i
Araby,
Växjös
arrangemangsöversyn,
Ungdomskontoret samt processgrupp Ungdom.
Gemensamma satsningar har även gjorts för att

erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för barn
och unga i samband med den fria tiden.
Flera mötesplatser har utvecklats och stärkts,
inte minst genom utvecklat samarbete mellan
flera nämnders verksamheter. Exempelvis har
tre filialer och stadsbiblioteket utökats med
medborgarkontor. Samverkan är inledd för att
gemensamt utveckla verksamheten på Araby
Park Arena och på bästa sätt utforma
mötesplatsen i enlighet med beslutad inriktning.
Växjö kommun fortsätter att stå sig stark som
fristad. Arbetet fortsätter med att profilera
verksamheten på Det Fria Ordets Hus mot
internationell residensverksamhet. Det Fria
Ordets Hus medverkade till utgivning och
översättning av den senaste fristadsförfattarens
bok. Växjö kommuns andra fristadsförfattare har
nyligen avslutat sin stipendietid och planering
för att välkomna en ny författare pågår.
Även arrangemangen har varit välbesökta och
uppskattade av besökarna. Ett tydligt exempel
var årets upplaga av Scensommar som hade en
omfattande ökning vad gäller besöksantalet,
från 6 000 besökare 2016 till 16 000 under 2017.
Anledningar utöver ett lockande program kan
vara att arrangemangen spridits i större
utsträckning genom sociala medier, att intresset
varit större från lokalpress men även att
Scensommar som varumärke blivit allt mer känt
som hos kommunens invånare. Hyllningsorden
har varit många från våra invånare, inte minst
uppskattat att programpunkter förläggs i
tätorterna utanför Växjö. Fortsatt utveckling och
samordning
kommer
att
ske
inom
kommunkoncernen vad gäller arrangemangen
för att skapa ännu bättre utbud för våra invånare
och besökare. Detta i sin tur leder till en ännu
attraktivare kommun.
De satsningar som gjorts inom friluftslivet har
under det senaste året gett utdelning för Växjös
del i rankingen av årets friluftskommun. På
mycket kort tid har Växjö gått från mycket låga
placeringar till att vara topp 30 i Sverige. Genom
tillskapandet av tjänsten friluftssamordnare och
genom
strategierna
i
det
antagna
friluftsprogrammet finns goda förutsättningar
för att genom friluftsliv nå fler invånare och
förbättra folkhälsan.
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Kommunkoncernen resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Not

Mkr

Bokslut

Bokslut

Prognos

Bokslut

201708

201608

201712

201612

Verksamhetens intäkter

1

1 952

1 967

2 979

2 898

Verksamhetens kostnader

2

-4 365

-4 160

-6 805

-6 417

-353

-356

-559

-648

-2 766

-2 549

-4 385

-4 167
3 589

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3

2 491

2 381

3 737

Generella statsbidrag och utjämning

4

591

516

908

773

Finansnetto

5

-75

-86

-63

1 070

241

262

197

1 265

0

0

0

-4

241

262

197

1 261

Resultat före skatt
Skattekostnader

RESULTAT

Balansräkning

Bokslut

Bokslut

Bokslut

201608

201608

201612

13 751

13 712

13 301

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella

6

12 327

12 267

11 864

Finansiella

7

1 424

1 445

1 437

1 857

1 490

2 719

40

32

37

477

484

658

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

8

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

1

5

1

1 339

969

2023

15 608

15 202

16 020

5 672

4 434

5 434

241

262

1261

645

624

627

9 291

10 144

9 959

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

9

Skulder
Långfristiga

10

7 993

8 891

8 428

Kortfristiga

11

1 298

1 253

1 531

15 608

15 202

16 020

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

55

Kommunkoncernen noter resultat- och balansräkning
Bokslut
201708

Bokslut
201608

Bokslut
201612

436,2
290,7
601,5
474,8
111,1
0,0
38,1
1 952,4

422,0
238,7
675,7
420,1
128,1
18,4
63,5
1 966,5

649,1
357,8
944,2
709,7
162,5
18,4
56,5
2 898,2

2. Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
-2 396,1
Pensionskostnader inkl. löneskatt
-198,9
Entreprenader, köp av vht, konsulter
-762,0
Lämnade bidrag
-114,7
Lokal och markhyror
-88,4
Anläggnings-, förbruknings- och underhållsmaterial-195,5
Övriga kostnader
-609,7
-4 365,3

-2 163,9
-198,5
-811,7
-159,2
-74,0
-150,2
-602,2
-4 159,7

-3 388,3
-288,1
-1 470,6
-191,4
-92,0
-307,5
-679,4
-6 417,3

2 491,2

2 381,3

3 588,5

4. Gen.statsbidrag/utjämning se kommunens not 4 590,8

515,5

773,2

7,3
11,3
0,0
-94,0
-75,4

19,1
0,1
0,0
-120,5
-86,1

20,0
15,2
1 206,3
-171,0
1 070,5

8 917,2
3 410,2
12 327,4

10 375,1
1 891,4
12 266,5

8 356,4
3 508,0
11 864,4

118,0
736,4
569,2
1 423,6

115,3
736,4
593,7
1 445,4

115,6
736,4
585,0
1 437,0

212,5
264,7
477,2

199,8
284,6
484,4

294,9
363,0
657,9

390,3
254,8
645,1

378,8
244,8
623,6

365,9
261,3
627,2

7 092,7
900,5
7 993,2

7 974,8
915,8
8 890,6

7 526,1
902,0
8 428,1

264,1
508,8
204,6
320,3
1 297,8

215,7
600,6
189,3
247,8
1 253,4

465,8
454,7
207,7
402,2
1 530,4

1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter (material och varor)
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet/entreprenader
Realisationsvinst
Övriga intäkter

3. Skatteintäkter, se kommunens not 3

5. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier och andelar
Realisationsresultat
Räntekostnader m.m.
6. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
7. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Utlåning till SEB (Sandvik 3)
Övriga långfristiga fordringar
8. Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter
Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar
9. Avsättningar
Pensioner
Övriga avsättningar
10. Långfristiga skulder
Lån banker och kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
11. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder
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Resultat- och balansräkning Växjö kommun
Resultaträkning

Not

Mkr

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Bokslut

201708

201608

201712

201712

201612

Verksamhetens intäkter

1

1 022

951

Verksamhetens kostnader

2

-4 000

-3 739

-4 675

-4 588

-77

-81

-124

-124

-131

-3 055

-2 869

-4 799

-4 712

-4 397

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1 490
-5 756

Skatteintäkter

3

2 491

2 381

3 812

3 740

3 589

Generella statsbidrag och utjämning

4

591

516

865

908

772

Finansnetto

5

151

160

172

169

175

179

188

50

105

139

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

0

0

RESULTAT

179

188

50

105

139

(varav biogas)

(-1)

(-1)

0

(-2)

0

(+12)

(+19)

(-5)

(+0,5)

-8

Bokslut

Bokslut

Budget

Bokslut

201708

201608

201712

201612

3 470

3 569

4 144

3 384

(varav taxefinansierat)

Balansräkning

0

TILLGÅNGAR
Anläggningtillgångar
Materiella

6

1 709

1 814

1 957

1 728

Finansiella

7

1 761

1 755

2 187

1 656

1 859

1 555

1 340

1929

7

7

-

8

378

423

-

674

0

0

-

0

Kassa och bank

1 474

1 125

-

1247

SUMMA TILLGÅNGAR

5 329

5 124

5 484

5 313

3 260

3 130

2 997

3 081

179

188

50

139

341

328

366

328

1 728

1 666

2 121

1904

809

800

1 152

799

919

866

969

1105

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

5 329

5 124

5 484

5 313

Ansvarsförbindelser

8 135

9 077

8 576

Pensionsförpliktelser

1 701

1 743

1 712

Borgensåtaganden och ställda panter

6 434

7 334

6 864

0

0

0

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

8

Kortfristiga placeringar

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

9

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

Övriga ansvarsförbindelser (visstidsförordn.)

10
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Kassaflödesanalys Växjö kommun
Mkr

201708

201612

179

139

av- och nedskrivningar

77

131

avsättningar

13

12

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:

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

0

54

269

336

296

-171

1

-2

Förrändring kortfristiga skulder (-minskn, +ökn)

-186

136

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

380

299

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-44

-12

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäl jning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-44

-12

-4

-363

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån/Amortering av skuld
Förändring långfristiga fordringar(-ökn, +minskn)

-105

504

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-109

141

227

428

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

1 247

819

1 474

1 247
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Noter resultat och balansräkning Växjö kommun
1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter (material och varor)
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet/ entreprenader
Övriga intäkter
2. Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. löneskatt
Köp av huvudverksamhet
Lämnade bidrag
Lokal och markhyror
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader transportmedel, transporter och resor
Övriga främmande tjänster
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
Bränsle, energi och vatten
Övriga kostnader
3. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Definitiv slutavräkning
Preliminär slutavräkning
4. Generella statsbidrag och utjämning
Byggbonus
Generella statsbidrag, LSS
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Statsbidrag välfärd
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
5. Finansnetto
Räntor placering, utlåning
Utdelning aktier och andelar
Borgensavgift
Utdelning Kommuninvest
Aktieägartillskott VKAB
Räntekostnader m.m.
6. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier

Bokslut
201708

Bokslut
201608

Budget
201712

Prognos
201712

Bokslut
201612

72,0
290,8
66,2
450,8
141,7
1,0
1 022,5

69,5
272,2
63,0
401,9
143,3
0,6
950,5

107,1
412,1
97,0
677,1
195,9
0,7
1 489,9

-2 192,9
-182,6
-604,0
-147,6
-390,9
-97,4
-68,7
-75,6
-54,8
-73,7
-23,9
-88,4
-4 000,4

-2 038,8
-182,5
-550,7
-159,0
-349,8
-91,7
-63,1
-55,1
-43,0
-82,8
-20,6
-102,1
-3 739,1

2 509,6
4,8
-23,2
2 491,2

-

-

-3 073,9
-258,9
-848,5
-237,1
-539,5
-161,2
-98,3
-110,0
-81,0
-128,6
-31,6
-187,2
-5 755,8

2 402,0
-3,5
-17,2
2 381,3

3 812,0

3 812,0

3 764,4
7,3
-31,8
3 739,9

3 603,0
3,6
-18,1
3 588,5

23,0
96,8
524,8
-0,6
35,8
-89,0
0,0
590,8

25,0
94,9
485,0
-2,0
0,0
-91,0
3,6
515,5

36,0
143,0
770,0
-27,0
70,0
-127,0
0,0
865,0

20,0
34,6
147,0
787,2
-0,9
53,7
-133,6
0,0
908,0

43,1
135,8
727,5
-3,0
0,0
-136,5
5,3
772,2

20,4
104,9
38,3
11,2
-12,0
-11,7
151,1

40,5
99,9
24,8
15,2
0,0
-20,0
160,4

48,0
104,9
44,0
15,0
-12,0
-28,0
171,9

30,6
104,9
49,0
11,2
-12,0
-15,0
168,7

48,3
115,1
37,4
0,0
0,0
-26,3
174,5

1 523,0
186,1
1 709,1

1 673,5
140,4
1 813,9

-

1 563,9
164,0
1 727,9

1 957,0
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7. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
Utlåning till SEB (Sandvik 3)
Övriga långfristiga fordringar
8. Kortfristiga fordringar
Kund-, statsbidragsfodringar m.m.
Utlåning till kommunens koncernföretag
9. Avsättningar
Testamenten
Pensioner
Återställning tippen Häringetorp
Statlig infrastruktur
10. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, interimsposter
Semesterlönskuld, okompens övertid
Pensionskostnad, individuell del inkl skatt
Övriga kortfristiga skulder

Bokslut
201708
119,0
341,0
736,4
564,6
1 761,0

Bokslut
201608
119,0
311,2
736,4
588,3
1 754,9

377,4
0,3
377,7

423,1
0,3
423,4

0,2
329,9
10,4
0,5
341,0

0,2
317,1
9,8
0,5
327,6

557,5
183,0
99,0
79,4
918,9

543,6
176,6
91,6
53,9
865,7

Budget
201712

Prognos
201712

2 187,0

-

Bokslut
201612
98,3
221,0
736,4
600,4
1 656,1

-

583,0
90,6
673,6

-

0,2
316,7
10,2
0,5
327,6

-

615,2
183,0
137,1
169,7
1 105,0

-

366,0

969,0

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016.
I delårsbokslutet ingår inte förändringen av semesterlöneskulden, ferielöner och okompenserad
övertid i resultatet.
Kommunal redovisningslag (1997:614):
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport som omfattar en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av året.
Ekonomisk information under 2017:
Årsredovisning 2016 (KF): 18 april
Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till och med april (KS): 23 maj
Delårsrapport januari – augusti 2017 (KF):17 oktober
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