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Ordförandes inledning 
Vårt huvuduppdrag är att se till så att medborgare i Växjö kommun känner sig trygga i den ser-
vice vi levererar. Från morgon till kväll möter du i din vardag allt det som tillhör vårt ansvarsom-
råde. Den höga kvaliteten på vårt dricksvatten liksom trafiksäkra vägar vare sig du bor i staden, 
tätorten eller landsbygden är av yttersta betydelse. För att du på ett enkelt sätt ska kunna ta dig 
ut i naturen så är vårt arbete med stråk runt tätortsnära sjöar och andra stråk viktiga. Gammal 
som ung kan på ett enkelt sätt röra sig, träna och umgås i vår vackra natur och berika sin vardag. 
Därför kan en enkel grillplats vid en sjö som är badbar och tillgänglig skapa gemenskap och 
kanske nya möten. 

Hela vår plan liksom tidigare år är att hela tiden värna vår miljö. Vi ska se till så att vårt avtryck 
inte försämrar miljön för kommande generationer utan tvärtom förebygga och planera stad och 
land på ett hållbart sätt. Ingen kan väl idag undgå att vi i Växjö kommun ligger väldigt långt fram i 
vårt miljöarbete och där vi har högt satta mål. Oftast jobbar vi med slutprodukten dvs avfall och 
utsläpp. Men oavsett hur träffsäkra vi blir så är det genom ett ständigt pågående arbete tillsam-
mans med medborgare och näringsliv som vi kan nå våra mål snabbare och med bättre resultat. 
Därför är information och dialog viktigt så vi når varandra på ett fruktbart sätt. Några av våra mål 
är att fokusera på pollinerande arter och bekämpa invasiva arter, hög takt på att byta till LED-
belysning, plan för hög ekologisk status i våra sjöar och plan för våra gamla deponier. Dessutom i 
allt arbete använda material och drivmedel med så lite miljöpåverkan som möjligt. 

För de mest oskyddade trafikanterna så gör vi särskilt stor satsning på cykel. Vi vill göra det möj-
ligt att på ett säkert sätt även vintertid kunna ta sig fram med cykel och gång. Då fler som bor i 
staden eller tätorten kan använda sig av cykel-, gång- och kollektivtrafiken frigörs yta för de som 
behöver bilen. Landsbygden och staden hör ihop och därför måste infrastrukturen fungera för 
alla. 

Det är glädjande att så många ser det som möjligt att bo och verka i vår vackra landsbygd eller 
tätort. Vi kommer att se till så att gemensamma miljöer som tex lekparker upprustas och utveck-
las liksom centrala gemensamhetsytor i Lammhult och Rottne. Även ny vattenförsörjning till 
Braås planeras. 

2022 inleds med att tekniska förvaltningen kommer att tillhöra samhällsbyggarförvaltningen. Det 
är en stor process som ska generera en mer sammanhållen organisation med tanke på dagens 
utmaningar. 

Vi behöver skapa goda förutsättningar för vår kompetenta personal då de är den viktigaste resur-
sen för att allt arbete kan planeras, projekteras och utföras. I en kommun som ständigt utvecklas 
utmanas personalen. Vi har aktivt jobbat med chefsutveckling och nu höjer vi friskvårdsbidraget. 
Jag vill passa på att tacka alla för ett gott utfört arbete och ser fram emot 2022 med nya möjlig-
heter. 

Sofia Stynsberg (M) ordförande i tekniska nämnden 
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Omvärldsanalys 
I sin löpande verksamhet och leverans till kommunens invånare påverkas förvaltningen av förut-
sättningar och förändringar i omvärlden. Den pågående pandemin innebär att det råder en stor 
osäkerhet i varaktigheten i vissa av de förändringar som har uppkommit som en följd av Corona-
viruset. Det skapar en ytterligare komplexitet i analys- och planeringsarbetet för verksamheten. 

På det globala, nationella och regionala planet sker händelser och skapas trender som organisat-
ionen måste förhålla sig till. För att anpassas, utvecklas och effektiviseras sker ett kontinuerligt 
arbete med omvärldsbevakning och analys. Flertalet förändringar ställer stora krav på verksam-
heten och kommer innebära betydande resursutmaningar. Utfallet från nämndens omvärldsbe-
vakning speglas både i den långsiktiga strategiska planeringen och i de politiska uppdrag som 
nämnden beslutar för ett specifikt budgetår. 

Nedan lyfts centrala övergripande faktorer och trender som påverkar nämndens verksamhet. 

Globalisering 

Pandemin har inneburit en utmaning för det sammanlänkande samhället och beroendet över 
nationsgränser. Globala leveranskedjor har rubbats och skapat material- och komponentbrist 
som har lett till ett ökat inflationstryck. Det råder för tillfället stor osäkerhet kring hur långvariga 
problemen kommer att vara. För en organisation som ansvarar för drift av anläggningar inom 
infrastruktur och offentliga miljöer samt för betydande utbyggnadsprojekt har utvecklingen 
starkt påverkat förutsättningarna för verksamheten. 

Utvecklingen ställer krav på planering och flexibilitet i fråga om utbyggnad och utveckling av 
stad, tätort och landsbygd. Planeringshorisonten för att säkerställa leverans inom tidplan i explo-
aterings- och stadsutvecklingsprojekt kan behöva förlängas. Samtidigt kan en ökad flexibilitet 
och snabbrörlig organisation möjliggöra omprioriteringar för att anpassa nämndens investerings-
verksamhet till tillgänglighet av specifika material och entreprenörer. 

Demografi  

Befolkningstillväxten i kommunen beräknas fortsätta. Utvecklingen skapar behov av att nya bo-
stadsområden utvecklas och sammanbinds med befintlig bebyggelse. Samtidigt växer kraven på 
befintlig infrastruktur och offentliga miljöer. I den demografiska förändringen är det grupperna 
äldre och yngre som växer. Denna trend påverkar hur nya områden behöver utformas och hur 
befintliga områden och anläggningar prioriteras i fråga om hantering och utveckling. Ytterligare 
en utveckling som visar sig i de demografiska mönstren är att utrikes inflyttning står för den 
största delen av befolkningsökningen i växande kommuner. 

För tekniska förvaltningens verksamhet innebär befolkningsförändringen utmaningar i utform-
ning, utbyggnad och underhåll av mötesplatser och aktivitetsytor. Verksamheten arbetar med ett 
funktionalitets- och trygghetsfokus i planeringen av offentliga miljöer. Ytterligare planering base-
rat på kommunens demografiska struktur ifråga om tillgänglighet och behov kan stärka möjlig-
heten till en aktiv fritid för fler och samtidigt skapa attraktiva mötesplatser för att motverka seg-
regation. 
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Idag väljer alltfler bostadsort utifrån vad som är en attraktiv plats att utgå ifrån. Alltfler söker 
också bostad nära naturen men med en närhet till stadens och tätorternas utbud, en trend som 
blivit tydligare under pandemin. Mot denna bakgrund har kommunen såväl som förvaltningen ett 
fokus på att säkerställa tillgänglighet i fråga om befintliga och nya park-, spontan- och grönytor. 

Konsumtionsmönster förändras snabbt, trenden med ökad andel e-handel har accelererat under 
pandemin och skyndat på redan snabba förändring av utbudet i centrum. Handel minskar och 
ersätts av upplevelser som restauranger och caféer. Centrum får en ökad betydelse som mötes-
plats, regional nod och som identitet för staden/kommunen. 

Klimatförändringar 

Med klimatförändringar följer större inslag av extremväder som långvarig torka, onormalt höga 
eller låga temperaturer, hård vind eller stora mängder snö och regn. Faktorer som påverkar pla-
nering av stadsutformning och naturområden för att främja människors trygghet och hälsa. För 
en säker utveckling av stad, tätort och landsbygd behöver bebyggelse och infrastruktur (grön, blå 
och grå) anpassa till de nya förutsättningar som samhället möter. Samtidigt ökar behoven av pla-
nering och resurser inom naturvård för att säkra den biologiska mångfalden. Här riskerar den 
globala uppvärmningen att flytta befintliga klimatzoner, öka antalet och spridningen av invasiva 
arter samtidigt som växtsäsongerna kan komma att bli längre. Förändringarna innebär ökade krav 
på närvaro i kommunens natur- och grönområden samt en flexibilitet i planering och utförande. 

Klimatförändringar innebär inte bara en anpassning till nya förutsättningar utan ställer också 
krav på aktivt arbete för att minska den mänskliga påverkan. En ökad kompetens inom, och ytter-
ligare fokus på, hållbar och miljösmart planering ger en minskad klimatpåverkan från nybyggnat-
ion och en växande stad, tätort och landsbygd. För individens möjlighet att bidra till övergripande 
klimatmål spelar tillgänglig infrastruktur en betydande roll. Nämnden arbetar med utbyggnad och 
utveckling av hållbar infrastruktur med stor tillgänglighet och säkerhet för att minska koldioxid-
utsläpp. 

Vatten är en vital resurs för mänskligheten. De förändringar vi ser i klimatet väntas förvärra tren-
den mot större vattenbrist globalt och regionalt. För att möta behovet av säkrad dricksvattenför-
sörjning och avloppshantering, genom effektiva och robusta reningsverk och ledningsnät, arbetar 
nämnden med långsiktig strategisk planering och ser betydande behov av investeringar i VA-
infrastruktur både i anläggningar och i ledningsnät under en lång period. 

Kompetens  

Utvecklingen på arbetsmarknaden har sedan en tid tillbaka gått mot en ökad nationalisering och 
rörlighet. Samtidigt har pandemin inneburit att trenden mot mindre platsbundenhet har ökat för 
flera yrkesgrupper. Sammantaget ger detta större arbetsmarknadsregioner och större valmöjlig-
heter för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivare blir effekten en hårdare konkurrens om 
arbetskraft med högre krav på att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Förvaltningen har över en 
längre tid upplevt rekryteringsutmaningar för kvalificerade tjänster vilket påverkat verksamhet-
ens bemanning vilket lyfts i avsnitt 4.3. 

Samtidigt pekar kommunens övergripande omvärldsanalys på att den ökade individualiseringen 
innebär att arbetstagare har förväntningar på möjlighet till självutveckling. Detta i kombination 
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med de förändringar som lyfts tidigare i avsnittet innebär att arbetsgivare behöver arbeta aktivt 
och kontinuerligt med kompetensutveckling inom arbetsgrupperna. 

Mot bakgrund av den ökade risk för allvarliga störningar på vitala samhällsfunktioner som klimat-
förändringarna för med sig blir förvaltningens beredskapstjänster allt viktigare. Ansvaret för att 
dygnet runt kunna agera vid akuta händelser ställer krav på att verksamheten har tillräcklig be-
manning och personal med rätt kompetens. Utan de resurser som krävs ökar sårbarheten i kom-
munen. 

Förändringar i omvärlden skapar utmaningar och risker såväl som möjligheter. Förvaltningen 
behöver arbeta aktivt med utveckling av verksamheten och medarbetare för att möta och ta vara 
på de nya förutsättningar verksamheten står inför. Fokus är att fortsatt kunna utföra grundupp-
draget med hög kvalitet och med ett stort fokus på kommunens invånare. 
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Nämndens uppdrag och ansvar 
Som medborgare möter du tekniska nämnden i någon form varje dag. Nämnden ansvarar för för-
valtning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Den 
ser även till att alla får rent vatten i sina kranar och renar avlopps- och dagvatten. 
 
Nämndens arbete regleras av dokumentet Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kom-
mun och Tekniska nämndens reglemente. Nämnden ska även anpassa sitt arbete utefter antagna 
dokument som hållbarhetsprogrammet, planer, policydokument och riktlinjer som finns fast-
ställda i kommunen. 

Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2022 ingå i den nya samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Tekniska nämndens förvaltningsorgan 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Nämnden styrs av kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Det är även 
kommunfullmäktige som tilldelar nämnden sina ansvarsområden. Kommunfullmäktige fastställer 
övergripande budget för Växjö kommun 2022 med plan för 2023 och 2024 medan nämnden antar 
denna internbudget 2022. 

Tekniska nämndens verksamhet består i dag av fyra avdelningar. 

Avdelning Projekt och utveckling 

Avdelningen ansvarar för intern projektering, extern projekteringsledning, framtagande av för-
frågningsunderlag såsom ritningar och teknisk beskrivning. Inom avdelningen inryms förvalt-
ningens övergripande portföljansvar gällande investeringar och här finns ett samordningsansvar 
gentemot mark och exploatering på kommunlednings förvaltningen. På avdelningen ligger även 
ansvaret för nedlagda och pågående deponier. 

Avdelningen har ett överordnat ansvar för beställarprocessen samt beställare av exploaterings-
projekt tillsammans med VA-avdelningen. 

Avdelning Natur och gestaltning 

Avdelningen har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kommunens stadsmiljöer, torg 
och platser samt för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat. Avdelningen har 
också ansvar för driften av kommunens parker, grönområden, lekplatser, naturområden och 
skog. 

Avdelning Trafik och Gata 

Avdelningen har det övergripande ansvaret för trafikplanering, myndighetsfrågor, parkering, 
upplåtelse av allmän plats samt drift och underhåll av kommunens gator och belysning. Avdel-
ningen innehåller även fordonshantering, förråd, verkstad. 
 
Avdelning VA 
Avdelningen ansvarar för att leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd och på ett 
säkert sätt ta hand om och rena spill- och dagvatten från de fastigheter som är anslutna till det 
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kommunala VA-nätet. Verksamheten för biogas ryms också inom avdelningens ansvarsområde. 
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Huvudprocesser - mål och uppdrag 
Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl 
definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process 
har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definie-
rade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet 
kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock 
inte som indikatorer för måluppfyllelse. 

Symbolförklaring                                         

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige 

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse 

  Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet 

  Nyckeltalet mäter effektivitet 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv 

och en fungerande arbetsmarknad 

 

Strategisk inriktning 

Förvaltningen bedriver en bred verksamhet och har flera arbetsplatser som är lämpliga för ar-
betsträning och arbetsmarknadsanställningar. Under sommarmånaderna har verksamheten ett 
behov av feriearbetare vilket skapar utrymme för att bygga arbetslivserfarenhet och kontaktnät-
verk. Förvaltningen har också god erfarenhet av praktikanter och det finns ett väl fungerande 
kontaktnät med universitet och gymnasieskolor. Praktikplatser erbjuds i första hand till de som är 
på väg ut i arbetslivet och vill få en inblick i förvaltningens arbete och möjlighet som arbetsplats. 

Vi samarbetar också med andra organisationer där fokus är att erbjuda arbetsträning för indivi-
der som är på väg ut i arbetslivet. 

Nya steg mot full sysselsättning 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

   
Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbets-
tränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar. Inom ram 
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Växande näringsliv 

Utbilda för ett livslångt lärande 

 

Strategisk riktning 

En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att 

lyckas oavsett bakgrund 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, 

tätort och landsbygd 

 

Strategisk riktning 

Växjö växer både i fråga om befolkning och bebyggelse. Kommunens ambition är en fortsatt håll-
bar stadsplanering där förtätning sker med fokus på att erbjuda tillgång till park-, spontan- och 
grönytor. Samtidigt sker arbete och planering för att öka attraktiviteten i Växjös centrum genom 
att skapa nya mötesplatser för stadens invånare och besökare. Tekniska nämnden har ett ansvar 
för befintlig och tillkommande infrastruktur och offentliga miljöer och fyller därigenom en viktig 
roll i planering och utförande för att utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och 
landsbygd. 

Växjös samhällsbyggnadsprocess genererar stora värden och är central för att kommunen ska 
kunna leverera enligt den ambition som finns för stad, tätort och landsbygd. Under 2022 kommer 
betydande tid och resurser involveras i planeringen och arbetet med att sätta upp en ny förvalt-
ning där kompetens och ansvar samlas i en organisation. Genom att bygga en samhällsbyggnads-
förvaltning skapas förutsättningarna för mer kraftfull och effektiv samhällsplanering. Ett viktigt 
område för att organisationsförändringen ska uppnå full potential är ett tydligt och heltäckande 
flöde med digital integration. Inom ramen för arbetet för den nya förvaltningen kommer därför 
ett fokusområde vara att utveckla en samhällsbyggnadsprocess med obruten digital kedja. 

Byggnation och stadsplanering 
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Betydande resurser från förvaltningen är involverade för att möta befintliga behov och ambition-
er avseende att förvalta, utveckla och bygga ut kommunens stadsmiljöer, tätorter och landsbygd. 
Den utpekade riktningen mot att i kommunen bygga mer och snabbare påverkar verksamhetens 
resursallokering och leverans avseende investeringstakten i befintlig infrastruktur och miljöer. 
Effekten av prioriteringarna för den fleråriga investeringsportföljen presenteras i avsnitt 6.3. För 
driftverksamheten blir effekten av att stad, tätort och landsbygd utvecklas och växer ett ökat 
ansvar och ökade kostnader. I takt med att nya områden färdigställs får förvaltningen därför bud-
gettillskott för att täcka tillkommande kostnader. Utvecklingen ställer dock fortfarande bety-
dande krav på resursplanering i förvaltningens tillkommande förvaltarskap. 

Personalresurser utgör idag en trång sektor för att möta förvaltningens och kommunens investe-
ringsbehov och förväntade tillväxttakt. Mot denna bakgrund ses förutsättningarna att långsiktigt 
öka resurserna över. Prioriteringen är ett viktigt steg för att öka leveransen i stadsbyggnadspro-
jekt samt i utveckling och utbyggnad av befintliga områden. I planeringen i projekten arbetar 
förvaltningen aktivt för att förtätning och utveckling av befintliga områden och utformningen av 
nya områden tar hänsyn till att tillgängliggöra befintliga och nya park-, spontan- och grönytor. 

Växjö har en fin struktur i sina stadsdelar, bostadsområden och tätorter med mycket insprängda 
naturområden och små skogspartier. Ett karaktärsdrag som kommunen strävar efter att behålla 
när staden växer och förtätas. Förvaltningen strävar efter att långsiktigt utveckla de områdena för 
att öka kvaliteten och säkerheten för kommunens invånare, både stora och små. Pandemin har 
understrukit värdet i befintliga naturområden, reservat och gemensamma utomhusmiljöer samt 
behovet av en fortsatt satsning på och utveckling av dessa. De gröna värdena ska ses som en 
självklarhet i stadsutveckling. Det pågående arbetet med Bluegreen City ska fortsätta integreras i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Ambitionerna för en attraktivare och grönare boendemiljö med tillgång till mötesplatser och akti-
vitetsytor är även en självklar del i utvecklingen av kommunens tätorter. Planering och projekte-
ring pågår för att utveckla offentliga och gröna miljöer i centrala delar av Lammhult och Rottne. I 
den långsiktiga planeringen av investeringsmedel för utveckling och upprustning av gemen-
samma miljöer ska förvaltningen tillvarata behoven i kommunens tätorter och på landsbygden. 

Förvaltningen arbetar med en långsiktig plan och vision för att, i linje med kommunens ambition-
er, utveckla Växjö centrum med attraktiva mötesplatser och gågatustråk. I det första steget plan-
eras i första hand insatser längs Sandgärdsgatan, Kungsgatan och torgen knutna till Storgatan. 
City-utvecklingsprojekten är viktiga för upplevelsen av  hela kommunen men kommer att ta tid 
att utföra. Det krävs en samplanering mellan den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och kon-
cernens övriga ledningsägare och upplägg och tidplaner behöver förankras med näringsidkare 
och fastighetsägare. Som lyfts i ekonomiavsnittet är finansieringen av utförandet en utmaning. 

Infrastruktur 

Nämnden har höga ambitioner gällande en hållbar och effektiv infrastruktur. Verksamheten foku-
serar i ett långsiktigt arbete på tillgänglighet och säkerhet för att allt fler ska välja att röra sig i 
kommunen till fots, med cykel eller använda kollektivtrafik. Insatserna inbegriper det strategiska 
arbetet med den kommunala parkeringen. Med fokus på trafiksäkerhet kommer förvaltningen 
fortsätta arbetet med åtgärder inom ramarna för framtagna underlag i form av Fotgängarplanen, 
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Trafiksäkerhetsplanen och Cykelvägplanen. Inom ramen för dessa planer fortsätter arbetet med 
säkra skolvägar. 

Riktade ramökningar för 2021 och till 2022 tillsammans med sökt extern finansiering från Trafik-
verket har möjliggjort ytterligare satsningar för tillgänglighet och säkerhet. Med tillkommande 
medel kommer förvaltningen över de kommande åren investera i att förbättra, utveckla och 
bygga ut kommunens cykel infrastruktur. Det ökade budgetutrymmet möjliggör även ökade sats-
ningar på drift- och underhållsinsatser som exempelvis sopsaltning av cykelvägar vintertid. 

Förvaltningen har över en längre tid utfört utbyte av befintliga belysningspunkter mot LED. 
Ökade medel i budget 2022 innebär att utbytestakten de närmaste åren kommer att öka. Åtgär-
derna sker som en del av verksamhetens insatser för en hållbar stadsplanering och miljösmart 
drift genom en ökad energieffektivitet. Med den senaste periodens energiprisutveckling innebär 
utbytet inte längre en kostnadsbesparing utan dämpar istället förvaltningens kostnadsökning för 
el. 

LED-utbytet är en del av förvaltningens framtagna belysningsplan. Arbete med belysningen i 
kommunen sker inte enbart för att kunna minska miljöpåverkan. Det utgör också en central del i 
åtgärder för att öka tryggheten i offentliga miljöer. Planeringen av belysningspunkter är därför en 
viktig av de insatser som planeras i Växjö centrum och i tätorterna. 

Vikten av vattenförsörjning mot bakgrund av pågående klimatförändringar och att kommunen 
växer pekas ut i nämndens omvärldsanalys. I linje med detta fortsätter förvaltningens VA-
verksamhet arbetet med att säkra drickvattensförsörjningen i kommunen. Viktiga steg är att ut-
reda möjligheten till en högreservoar i Lammhult samt att jobba vidare med att förbättra drick-
vattensförsörjningen i Braås. En utredning kommer även genomföras avseende alternativ för att 
höja kapaciteten för framtida behov i dricksvattentäkt Bergaåsen. 

Ett betydande fokus läggs på arbete för att hantera behovet av förnyelse av befintligt VA-
ledningsnät. Underhåll av ledningsnätet innebär att verksamheten kan minska andelen ovidkom-
mande vatten till pumpstationer och reningsverk och för att minska vattenläckor och därmed 
olägenheter för våra kunder och minska läckaget av dricksvatten. 

Förvaltningens ansvar för att skapa en hållbar utveckling av kommunens stadsmiljöer, tätorter 
och landsbygd för nuvarande och kommande generationer ställer höga krav på långsiktig plane-
ring. Detta påverkar VA-avdelningens resursbehov och verksamhetsplanering betydligt. Utred-
ningen om Framtida Sundet 2050 skall utvecklas till en utbyggnadsstrategi som visar vilka beslut 
och investeringar som behövs och i vilken takt detta behöver ske för att säkra framtidens krav 
och behov. Framtidens hantering av slam är också något som bevakas i arbetet och för att för-
bättra kontrollen på de substrat som lämnas in till reningsverket Sundet kommer en slamkiosk 
samt provtagare att installeras. 

Natur och biologisk mångfald  

Förvaltningen arbetar långsiktigt med naturvårdande insatser i kommunens skogs- och grönom-
råden för att bevara och stärka värdet. De naturområden verksamheten ansvarar för är av stor 
vikt för arbetet med att säkerställa biologisk mångfald. I planering och drift av skogs- och grön-
områden är insatser för den biologiska mångfalden ett centralt inslag i linje med kommunens 



Information från  
Växjö kommun 

Tekniska nämnden, Internbudget 2022 13(22) 

 

 
 

övergripande strategiska inriktning. Kommunens skogsområden utgör ett stort värde för invå-
nare och besökare. En effektivt och kvalitativ skogsskötsel kräver ett långsiktigt arbete och bety-
dande resurser varför det är stor vikt att de medel som skogen genererar kan återinvesteras. 

Invasiva arter konkurrerar ut vår svenska inhemska flora och fauna. I syfte att gynna den biolo-
giska mångfalden planeras och utförs löpande insatser för att bekämpa arterna. För att möta det 
ökade resursbehov på området som förvaltningen ser till följd av klimatförändringarna sker ett 
aktivt arbete med att söka extern finansiering för insatserna. Stora delar av satsningarna sker 
också inom ramen för kommunens antagna skogsplan och finansieras av den avkastning som 
produktionsskogen genererar. 

Växjö stad och tätorter ligger omgivet av sjöar och vattendrag. För att skydda och förbättra vat-
tenmiljön utförs löpande vattenvårdande insatser. Förvaltningen ligger idag långt fram i arbetet 
med sjörestaureringen av Växjösjöarna. För att även framåt säkerställa att den numera mycket 
goda ekologiska statusen bibehålls genomförs åtgärder enligt plan under 2022. 

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplane-

ring 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

   Fortsätta utvecklingen av Cykelstaden Växjö 2 mkr (tillskott) 

 
 Utveckla ett effektivt, trafiksäkert och hållbart trafiksystem med fokus på 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Inom ram 

 
 Verka för att cykel, gång och kollektivtrafiken ska öka i förhållande till 

biltrafiken. 
Inom ram 

   Utreda förutsättningar för utökat regionalt samarbete inom VA-området Inom ram 

  
 Utreda åtgärder för mer hållbar vattenkonsumtion, exempelvis så kallat 

trerörssystem Inom ram 

   Minska investeringstiden för LED-belysning till 7 år istället för 20 år 0,5 mkr (tillskott) 

   Utveckla pendlarparkeringar och gör dem mer attraktiva Inom ram 

 
 Aktivt arbeta med utbyte av kommunens belysningspunkter baserat på 

framtaget underlag.  

 
 Hantera och prioritera  insatser för nedlagda deponier enligt framtagen 

kartläggning enligt avfallsplan. 
 

 
 Den biologiska mångfalden ska säkerställas genom att främja ett strukture-

rat och proaktivt arbete med fokus på pollinerande arter och bekämpning 
av invasiva arter. 

 

 
 Åtgärder ska genomföras för att uppfylla målen i kommunens skogsplan 

och finansieras delvis av avkastningen från produktionsskogen. 
 

 
 Insatser för att främja och behålla den ekologiska statusen i sjöar ska 

genomföras enligt förvaltningsplan för Växjösjöarna.  

 
 Se över processen från planering till utförande för att öka förnyelsetakten 

på VA-ledningsnätet.  

  Verka för en säker  drickvattenförsörjning för hela kommunen.  

  Verka för en sammanhållen och effektiv organisation i den nya samhälls-  
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Beslutad av  Uppdrag Finansiering 
byggnadsförvaltningen. 

  Utveckla en samhällsbyggnadsprocess med obruten digital kedja.  

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Nöjd Medborgar-
Index - Gång- och 
cykelvägar 

2020 57   

   
 

Nöjd Medborgar-
Index - Gator och 
vägar 

2020 59   

   
 

Nöjd Medborgar-
Index -
 Renhållning och 
sophämtning 

2020 68   

   
 

Andel av VA-
ledningsnätet som 
lagts om eller 
renoverats under 
året (%) 

2020 0,18*   

   
 

Andel av hushåll 
och verksamheter 
som sorterar sitt 
matavfall (%) 

2020 95*   

   
 

Kostnad väg- och 
järnvägsnät, par-
kering, kr/inv 

2020 1 527   

  
 

Antal mikrobiolo-
giska anmärkning-
ar på dricksvattnet 

2020 19   

   
 

Kostnad vattenför-
sörjning och 
avloppshantering, 
kr/inv 

2020 2 048**   

   
 

Kostnad avfalls-
hantering, kr/inv 

2020 1 075**   

  
 

Fossila koldioxid-
utsläpp från Tek-
niska nämnden, 
ton 

2019 49,8   

   
 

Andelen invånare 
som har högst 300 
m till ett tillgäng-
ligt park- eller 
naturområde 
större än 0,5 
hektar (%) 

2022    

Fler bostäder och minskad segregation 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Kostnad fysisk o. 
teknisk planering, 

2020 658   
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Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 
bostadsförbätt-
ringar, kr/inv 

Ökad trygghet i hela kommunen 

Möjliggöra en aktiv fritid 

 

Strategisk riktning 

I linje med ambitionen att utveckla Växjö som friluftskommun görs satsningar inom ramen för 
friluftsprogrammet. Insatserna fokuserar på att skapa nya mötesplatser och stråk, i syfte att öka 
Växjös, tätorternas och naturområdenas attraktivitet. Samtidigt genomsyras åtgärder som plane-
ras och genomförs av att stärka trygghet och tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och lek. 

I budget 2022 ges förvaltningen en riktad ramökning för att ytterligare stärka arbetet. De till-
kommande medlen kan under en period delvis behöva nyttjas till underhållsskötsel. Efter drygt 
ett och ett halvt år med pandemi och en stark friluftstrend har ett behov skapats av insatser på 
befintliga anläggningar och områden. Över tid är förvaltningens ambition att medlen ska använ-
das för att skapa nya aktivitetsmiljöer och utveckla befintliga anläggningar. Parallellt med på-
gående och planerade insatser i kommunens naturområden ska möjligheten att inrätta ett natu-
rum i Växjö kommun med extern finansiering utredas. Genom samarbete med universitet, fors-
kare och medborgare ser verksamheten goda möjligheter att Linnés arborete utvecklas och bli ett 
attraktivt besöksmål. 

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Skapa nya och förbättrade mötesplatser och stråk som ökar Växjös och 

tätorternas attraktivitet och lockar fler människor att vistas utomhus. Inom ram 

  
 Utred möjligheten att inrätta ett Naturum i Växjö kommun med extern 

finansiering Inom ram 

   Satsning inom ramen för friluftsprogrammet 1 mkr (tillskott) 

 
 Rekreation, friluftsliv och lek ska planeras för att vara tillgänglig och trygg 

för invånare med olika bakgrund, ålder och fysiska förmågor. 
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Personalpolitisk inriktning 
Strategisk inriktning 

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning 

Under kommande tioårsperiod beräknas behoven inom välfärdssektorn att öka samtidigt som 
ersättningsbehovet från pensionsavgångar är stort. För att tillgodose kompetensbehovet som 
genereras av detta krävs ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Växjö kom-
mun som arbetsgivare ska främja en lärande organisation som skapar ett kompetent och profess-
ionellt medarbetarskap och chefskap för att kunna rekrytera, utveckla och behålla drivna och 
kunniga medarbetare. 

Tekniska nämndens verksamhet skall under året vävas in i den nya samhällsbyggnadsförvaltning-
en samtidigt som verksamhetens olika delar skall fungera som vanligt. Det är viktigt att behålla 
och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare, samtidigt som vi behöver se 
över framtidens behov och förändrade krav inför kommande rekryteringar.  

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

För att kunna möta framtidens välfärdsbehov behöver kommunen också arbeta för att fler med-
arbetare ska arbeta heltid och en gradvis framflyttad pensionsålder. För att klara fler arbetade 
timmar och förlängt arbetsliv krävs god hälsa och trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och 
utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Resultatet av temperaturmätaren ska tillvaratas i det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet. 

Sjukfrånvaro ger ohälsa för våra medarbetare och ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs ett 
långsiktigt arbete för att nå kommunens arbetsmiljömål om att sänka sjukfrånvaron med en pro-
centenhet till år 2022. Förebyggande åtgärder ska prioriteras för att minska antalet snittdagar 
med en dag per snittanställd. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv. 

  

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt 

temperaturmätaren ska vara minst 4,5. 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie ar-

betstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  
 Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryterings-

center Inom ram 

   Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr 4 mkr (tillskott) 

   Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser Inom ram 
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Ekonomi 

Driftbudget 

Tekniska nämndens verksamhet består av olika ekonomier med olika budgetförutsättningar. Den 
skattefinansierade verksamheten, inklusive teknisk produktion, arbetar under 2022 med en bud-
getram motsvarade 154 500 tkr. Förvaltningens biogas verksamhet budgeterar för 2022 ett nollre-
sultat, eventuella underskott som uppkommer hanteras inom ramen för den skattefinansierade 
verksamheten. Avdelningen för vatten och avlopp finansieras via uttag av taxeavgift från verk-
samhetens brukare. I enlighet med gällande redovisningsprinciper matchar budgeterade intäkter 
de budgeterade kostnaderna och ger en nollbudget. I budgetprocessen har historiskt utfall för 
nämndens ekonomier, kostnadsutvecklingen inom kärnverksamheterna samt centrala priorite-
ringar analyserats för effektiv fördelning av medel. Omprioriteringar inom avdelningar och en-
heter görs baserat på analysunderlagen. 

Kommunfullmäktige fastställde i augusti 2021 tekniska nämndens förslag avseende ny taxa för 
Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2022 (§135 Dnr 2021-00305). 
Förslaget innebar en oförändrad taxa jämfört med 2021. 

Jämfört med 2021 har den skattefinansierade verksamheten ett ökat budgetutrymme. En bety-
dande förklaring till förändringen är de medel som förvaltningen får för att täcka ökade kostna-
der som genereras av drift och kapitalkostnader när nya områden med tillhörande infrastruktur 
färdigställs. Denna del av ramökningen skapar inget utrymme för ökade satsningar för verksam-
heten. 

Som nämnts i avsnitt 4.3 har verksamheten även fått riktade ramökningar för strategiskt priorite-
rade områden inför 2022. Ramtillskotten skapar utrymme för de ökade satsningar inom cykel 
infrastruktur och belysningsutbyte som presenterats. Även förvaltningens friluftsprogram har 
tilldelats tillskott som skapat ett ökat budgetutrymme. Som lyfts i avsnitt 4.4 har nyttjandet av 
frilufts- och aktivitetsytor ökat under pandemin. I kombination med en lägre takt avseende ut-
byggnad och utbytesinvesteringar i anläggningarna, som tas upp i kommande avsnitt, driver detta 
förvaltningen underhållskostnader. Denna trend riskerar att hålla i sig när en underhållsskuld 
byggs upp över tid med en låg investeringstakt. 

Förvaltningen ansvarar för kommunens produktions- och rekreationsskog. I förvaltningens bud-
gethantering läggs en gemensam budget för de båda skogstyperna. För att säkerställa under-
hållsbehovet, som diskuterats under avsnitt 4.3, i linje med kommunens  skogsplan återinvesteras 
den avkastning för att uppfylla planens beslutade mål. 

Parkeringen fick i samband med budget 2020 ett ökat intäktskrav. Den nya intäktsbudgeten 
skulle säkras genom en taxeöversyn. 2020 redovisade parkeringen ett betydande intäktsunder-
skott och prognosen för 2021 pekar på ett fortsatt underskott. I budgetläggningen har hänsyn 
tagits till utfallet efter förändringen och osäkerheten i fråga om pandemins utveckling och lång-
varigheten i uppkomna trender. Inför 2022 sker en omfördelning av medel för att verksamheten 
ska ges bättre förutsättningar för att kunna utföras inom beslutade budgetramar. Intäktsbudge-
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ten har justerat ner och kostnadsutrymme har tilldelats från gatudriften. 

Som en del av processen med att skapa en samhällsbyggnadsförvaltning har ett effektivise-
ringskrav placerats på berörda nämnder för 2022. Verksamheterna inom tekniska nämnden har i 
samband med de senaste budgetåren arbetat med hanteringen av ålagda effektiviseringsuppdrag. 
Mot bakgrund av de insatser som redan genomförts inom organisationen fördelas effektivisering-
en för 2022 ut brett på verksamheten. Den valda strategin är framarbetade för att säkerställa re-
surser för leverans inom kärnuppdrag och enligt kommunens strategiska prioriteringar. De be-
döms innebära en risk med ytterligare större riktade effektiviseringsinsatser inom enskilda delar 
av verksamheten. 

Nedanstående tabell visar budgetfördelningen till förvaltningens avdelningar/verksamheter uti-
från beslutad ram i kommunens budget för 2022.   

tkr Intäktsbudget 2022 Kostnadsbudget 2022 Nettobudget 2022 Nettobudget 2021 

Politisk verksamhet  -1 848 -1 848 -1 848 

Övergripande 16 200 -34 661 -18 461 -16 343 

Trafik och gata 108 976 -186 237 -77 261 -73 924 

Natur och gestaltning 17 072 -74 007 -56 935 -54 182 

Biogas 27 324 -27 324 0 0 

Vatten och avlopp 199 175 -199 175 0 0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa 368 747 -523 252 -154 505 -146 297 

Kapitalkostnadsbudget 

Nämnden ansvarar för betydande anläggningsvärden i form av infrastruktur, ledningsnät, rekre-
ations- och aktivitetsområden samt fordon. Färdigställda anläggningar genererar kapitalkostna-
der i form av avskrivningar och ränta. Samtidigt medverkar och driver organisationen planering 
och genomförande av kommande underhålls- och stadsutvecklingsinvesteringar för att möta 
behoven från en växande kommun. Projekt som på sikt kommer att generera ytterligare kapital-
kostnader för verksamheten. Nämnden arbetar därför med en flerårig investeringsplanering. 
Upplägget är framtaget för att säkerställa ett budgetutrymme som skapar förutsättningar för en 
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långsiktig investeringsportfölj i linje med budgetens strategiska inriktning. 

Tabellen nedan visar budgeterade kapitalkostnader för att möta kostnader avseende färdigställda 
och planerad anläggning för nämndens ekonomier. För den skattefinansierade ekonomin har 
kapitalkostnadsbudgeten jämfört med 2021 förändrats med tillskott för tillväxtinvesteringar samt 
tillskott för att minska investeringstiden för utbyte till LED-belysning. Den treåriga investerings-
utgiftsbudgeten i avsnitt 6.3 är beräknad utifrån befintlig kapitalkostnadsbudget. 

De senaste åren visar en tydlig trend mot en ökad kapitalkostnadsbudget för nämnden. Den 
främsta anledningen är den fortsatta utbygganden i kommunen som lyfts i avsnitt 4.3. Förtätning 
och nya bostadsområden innebär tillkommande infrastruktur, ledningsnät och aktivitetsområden 
och därmed ökade kapitalkostnader. En växande kommun skapar samtidigt ett ökat behov av 
investering i befintliga anläggningar för att bibehålla och utveckla kvalitet och funktionalitet. 

Det prognosticerade utfallet för 2021 som presenteras i tabellen är underlag från nämndens de-
lårsrapport per augusti. 

  Budget 2022   Budget 2021 Prognos 2021 Utfall 2020 

tkr Avskrivning Ränta Netto Netto Netto Netto 

Skattefinansierat 38962 13413 52375 51 112 44 035 42 648 

Teknisk pro-
duktion 3032 305 3337 2 984 2 868 2 926 

Biogas 3 423 737 4 160 4 293 4 315 5 465 

VA 40 951 7 200 48 151 50 733 45 700 51 744 

       

Summa 86368 21655 108023 109122 96918 102783 

Investeringsbudget 

Nämnden ansvarar för betydande anläggningsvärden i form av infrastruktur, ledningsnät, rekre-
ations- och aktivitetsområden samt fordon. Färdigställda anläggningar genererar kapitalkostna-
der i form av avskrivningar och ränta. Samtidigt medverkar och driver organisationen planering 
och genomförande av kommande underhålls- och stadsutvecklingsinvesteringar för att möta 
behoven från en växande kommun. Projekt som på sikt kommer att generera ytterligare kapital-
kostnader för verksamheten. Nämnden arbetar därför med en flerårig investeringsplanering. 
Upplägget är framtaget för att säkerställa ett budgetutrymme som skapar förutsättningar för en 
långsiktig investeringsportfölj i linje med budgetens strategiska inriktning. 

Tabellen nedan visar budgeterade kapitalkostnader för att möta kostnader avseende färdigställda 
och planerad anläggning för nämndens ekonomier. För den skattefinansierade ekonomin har 
kapitalkostnadsbudgeten jämfört med 2021 förändrats med tillskott för tillväxtinvesteringar samt 
tillskott för att minska investeringstiden för utbyte till LED-belysning. Den treåriga investerings-
utgiftsbudgeten i avsnitt 6.3 är beräknad utifrån befintlig kapitalkostnadsbudget. 

Det prognosticerade utfallet för 2021 som presenteras i tabellen är underlag från nämndens de-
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lårsrapport per augusti. 

6.3 Investeringsbudget 

Nämnden arbetar med en treårig planeringshorisont där identifierade investeringsbehov priori-
teras utifrån befintliga ekonomiska förutsättningar. Investeringsbudgeten avser anskaffningsvär-
det för nämndens samtliga planerade investeringar under den aktuella portföljperioden 2020-
2022. Den redovisade investeringsportföljen innehåller färdigställda, pågående och planerade 
projekt. Förändringar och avvikelser kan uppkomma i enskilda projekt och påverka portföljförut-
sättningarna och därmed det totala investeringsutrymmet över tid. 

För den skattefinansierade verksamheten utgörs investeringsutrymmet av medel som frigörs 
genom slutavskrivning av befintliga anläggningar, del av budgetårets ramökning och tilläggsan-
slag samt eventuella externa stöd eller omprioriteringar inom budget. 

I de verksamheter som finansieras av ett uttag av taxor eller försäljningsintäkter förutsätts verk-
samhetens planerade investeringar finansieras av tillgängliga medel. Utrymmet bestäms av slut-
avskrivna anläggningar, externa stöd och omprioriteringar inom budget i kombination med ett 
ökat intäktsuttag. 

Investeringsplaneringen påverkas starkt av kommunens övergripande strategiska inriktning för 
att utveckla och förvalta stad, tätort och landsbygd. Som nämnts i avsnitt 4.3 lägger förvaltningen 
betydande resurser i projekt för att möta kommunens behov och ambitioner avseende nya bo-
stadsområden. Planeringen av centrumutvecklingen är, som lyfts tidigare, komplex med ett stort 
antal intressenter och beroenden till det pågående arbetet vid stationsområdet. De planer som 
finns för att öka attraktiviteten i centrum är ambitiösa och kommer innebära betydande investe-
ringsinsatser.  I nuläget saknas dock finansiering för helheten av det första delen av det program 
som arbetas fram. 

Nämndens arbete avseende en ökad förnyelsetakt av VA-ledningsnät som i internbudgeten lyfts 
upp i ett politiskt uppdrag påverkar den långsiktiga investeringsplaneringen och fördelningen av 
tillgängliga medel. Samtidigt har ramökningar och externt sökt finansiering skapat utrymme för 
att, i linje med kommunens önskade riktning, öka ambitioner avseende satsning på cykelinfra-
struktur, belysningsutbyte, kollektivtrafik samt kommunens naturområden och aktivitetsytor. 
Planerade insatser inom ramen de prioriterade områdena fokuserar på ökade tillgänglighet och 
trygghet. 

För investeringsperioden 2020-2022 ser förvaltningen utmaningar för att kunna leverera enligt 
planerad portfölj. Faktorer som lyfts i omvärldsanalysen slår mot tidsplanering och kostnadskal-
kyler. Globalt råder stor osäkerhet kring leveranskedjor och komponentbrist som riskerar att 
skapa fördröjningar i byggprojekt och samtidigt bidra till ett ökat inflationstryck. På regional- och 
nationellnivå påverkas kommunens investeringsplanering av ett högt tryck på, och därmed kon-
kurrens om, byggentreprenörer samtidigt som ärendet gällande Cementas produktionstillstånd 
på Gotland riskerar att skapa materialbrist för den svenska byggsektorn. 

Dessa faktorer i kombination med den utmaning gällande personalresurser i investeringspro-
jekten som lyfts i avsnitt 4.3 innebär att förvaltningen justerar ner prognosen betänkligt för den 
totala investeringsvolymen som förväntas att arbetas upp under perioden. Prioritering av kom-
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munens exploateringsprojekt har inneburit att förvaltningens projektportfölj inte fullt ut kunnat 
utföras enligt plan. Som diskuterats tidigare riskerar detta skapa ökade kostnader för verksam-
hetensdriftsida när betydande underhållsinvesteringar ersätts av årligt driftunderhåll. 

Samtidigt ligger det långsiktiga investeringsbehovet kvar och för att säkerställa en finansiering av 
dessa insatser under kommande portföljperiod sker ingen förändring av den totala investerings-
budgeten. 

Förvaltningens investeringsbudget har under 2021 och till budget 2022 utökats. Bakgrunden är 
ovan nämnda riktade ramökningar till 2021 och 2022 för satsningar inom cykelinfrastruktur och 
belysningsutbyte. Samtidigt har det avbrutna projektet på Sandsbrovägen inneburit en omfördel-
ning av medel inom investeringsportfölj. I planeringsarbetet för tillkommande och omfördelade 
medel har förvaltningen tagit hänsyn till de faktorer som påverkat utförandet under 2020 och 
2021. Medel har allokerats till insatser med större tillgång till entreprenörer, säkrare materialtill-
gång och mindre behov av projektering. 

I tabellen ”Investeringsbudget, fleråriga projekt” redovisas den budgeterade investeringsvolymen 
för perioden 2020-2022. Investeringsvolymen som redovisas avseende VA-verksamheten inklu-
derar mark och exploateringsprojekt. För specifikation på huvudprojekts nivå se bilaga. 

Uppgifter i tabellen avseende ackumulerat utfall avser perioden till och med sista september 
2021. 

Investeringsbudget, ettåriga projekt 

Budget 2022, tkr    

Ettåriga projekt Inkomst Utgift Netto 

    

    

    

Summa    

Investeringsbudget, fleråriga projekt 

tkr Total budget   Ack. utfall Tot. projektpro-
gnos 

Fleråriga projekt Inkomst Utgift Netto Netto Netto 

Skattefinansierat  153 600 153 600 34 629 100 055 

Teknisk produktion  11 000 11 000 3 978 11 000 

Biogas  6 000 6 000 -765 3 900 

VA  462 000 462 000 248 584 278 160 

Summa  632600 632600 286426 393115 
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Exploateringsprojekt 

tkr 
Grund
kalkyl 

  

Acku-
mule-
rat 
utfall 

   

Total 
pro-
jekt-
pro-
gnos 

  

 In-
komst 

Utgift Netto In-
komst 

Utgift Vinsta
vr/ 
reserv 

Netto In-
komst 

Utgift Netto 

           

           

           

Summa           

Varav VA           

Varav tillväxt           

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med 

genomsnittet i kommungruppen större städer. 

Beslutad av Uppdrag Finansiering 

  
 

 

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och 
ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner. 27,5 mkr (effektivisering) 

  
 

 

Minskade marknadsföringskostnader 1,5 mkr (effektivisering) 

  
 

 

Mer kraftfull och effektiv samhällsplanering med en samhällsbyggnadsförvaltning 4 mkr (effektivisering) 

 


