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Läsanvisning
Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningsmålens utveckling bedöms enligt
principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindikation.





Ett streck indikerar att nämnden/bolaget inte har inlett någon aktivitet som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling
Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling och att viss effekt är synbar
Grön indikerar att nämnden/bolaget genomför/har genomfört planerade aktiviteter som i
väsentlig grad har bidragit till riktningsmålet positiva utveckling

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse genom ovan nämnda färgindikation är att
se som stöd för processägaren i dennes samlade bedömning av riktningsmålens utveckling på
koncernnivå.
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Sammanfattning
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad
Förvaltningen har fortsatt att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden arbetstillfällen med s.k.
extratjänster. Arbetet görs i samarbete med Arbete och välfärd. En viss svårighet finns i att hitta
arbetsplatser då alla arbeten i förvaltningen kräver att man kan förstå svenska och i många fall även
att man har körkort.
Förvaltningen har lyckats väl i att locka hit studenter på olika nivåer. Under hösten har vi tagit emot
flera lärlingar som går på gymnasiet och genom Kunskapslyftet har vi tagit emot nyutexaminerade
gymnasielever som är intresserade av att arbete med samhällsbyggnadsfrågor. Även praktikanter som
går på universitet och högskolor erbjuds platser.
Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd
Flera större satsningar är på väg att genomföras för att få fler att cykla och åka buss. Det som varit
den största utmaningen vad gäller ombyggnadsprojekt har varit Storgatans ombyggnad med
busskörfält, förändringar i korsningar med vänstersvängande fält och förbättrade cykelvägar utmed
gatan. Då ombyggnaden innebar att en av stadens mest vitala infartsvägar stängdes av under flera
månader var synpunkterna många på arbetet. Förvaltningen har kommunicerat projektets
arbetsprocess genom flera kanaler, annonser, filmer på Facebook och inlägg på Växjö kommuns
Instagramkonto. Den 21 december öppnades gatan upp för trafik igen, lagom till den sista helgen inför
jul Ombyggnade har hältenfinasierats av Trafikverket genom det s.k. Stadsmiljöavtalet.
Utmed Söderleden har en ny GC-väg färdigställts som blir en viktig länk mellan Teleborg och
Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen har under hösten byggts cykelöverfarter som ger
cyklister företräde framför bilister i korsningar. I Rottne har en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen
byggts under våren och sommaren som gör det trafiksäkert för skolbarn och att röra sig genom
samhället. Även vid Elin Wägners skola har trafiksäkra cykelvägar byggts för att göra det bättre för
barn som tar cykeln till skolan. Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår med syfte att få fler
att välja cykel framför bil. Ett av dessa är SUMBA som utvecklar och testar ett verktyg där man erbjuds
en kombination av olika transportsätt, cykel, buss, tåg och gång.
Växjösjön har under sommaren genomgått bottenbehandling med mycket goda och synliga resultat.
Siktdjupet har aldrig varit mindre än 3,2 meter någon gång i sommar och i den senaste mätningen i
augusti var siktdjupet 3,5 m vilket är en mycket god indikation om att åtgärden haft momentan
påverkan.
Under försommaren testades en större gräsklipparrobot med gott resultat. Förvaltningen tittar nu på
hur den typen av redskap kan effektivisera verksamheten och göra arbetsmiljön bättre för våra
parkarbetare. Även försöken med att använda hetvatten för att på ett miljömässigt bra sätt få bort
ogräs i refuger och utmed kantstenar har fallit väl ut.
Den extrema sommaren har inneburit att förvaltningen har omdirigerat resurserna från att klippa gräs
till att vattna träd. Tack vare att ett förebyggande beslut togs innan sommaren om att med pump
hämta vatten till bevattning från Växjösjöarna kunde kritiken att dricksvatten används till bevattning
undvikas. Torkan innebar dock att flera gamla träd och buskar inte har klarat sig. Det slutgiltiga
resultatet av detta kan vi inte se förrän till våren när lövsprickningen visar svart på vitt vad sommaren
har inneburit. Torkan innebar dessutom att en hel del resurser fick läggas på att skylta upp i parker
och naturområden kring eldningsförbudet.
Sommaren innebar också att vi fick en diskussion i media kring vattenuttaget i Ljungby. Växjö införde
aldrig bevattningsförbud vilket Ljungby gjorde. Detta föranledde att Växjö fick kritik. Vår uppfattning var
att vår vattentäkt klarade sommarens torka och en extern part som anlitades kom till samma slutsats.
Den stora investering som Växjö gjorde vid etableringen av vattentäkten vid Lagan har visat sig vara
mycket klok. Den är både robust och hållbar även i denna typen av extrema väderlekar. Arbetet med
en förstudie kring rening av läkemedelsrester och mikroplatser har inletts och fått ekonomiskt stöd från
Naturvårdsverket. Detta har möjliggjort att en projektanställning kunnat ordnas, en person som under
2019 kommer att ha fullt fokus på utredningen. Utredningen kring långsiktiga vattenförsörjningen av
Växjö tätort, Rottne och Braås har fördröjts då väsentliga långsiktiga planeringsparametrar kring var
och hur kommunens tillväxt ska ske behöver kartläggas. Arbetet kommer att intensifieras under 2019
med att ta fram beslutsunderlag.
Förberedelserna inför bildandet av avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö har krävt mycket
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resurser under året. Tack vara en kraftsamling från många medarbetare har övergången fungerat och
från och med 1 januari 2019 är nu avfallsbolaget igång. Den nya återvinningscentralen invigdes 9
januari 2019, som en del av Kretsloppsparken i Norremark. Här kommer även Återbruket att etableras
under våren i den gamla återvinningshallen. Parallellt med detta förbereds införandet av
fastighetsnära insamling av förpackningar. För Växjös del kommer detta att ske i inledningen av 2020.
Möjliggöra en aktiv fritid
Under året har mycket resurser lagts på att förbättra standarden på befintliga anläggningar enligt
friluftsprogrammets intentioner. Åtgärder vad gäller upprustningar av stigar, spänger, trummor och
grillplatser har genomförts i bl.a. Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen.
En hel del resurser har även lagts på att förnya informationen med nya skyltar och foldrar samt för
betesmarksrestaurering och bekämpning av invasiva arter. Allt detta arbete har varit möjligt att
genomföra tack var statliga LONA-bidrag från naturvårdsverket. Sammantaget innebär detta att målet
med rörelsestråk runt Norra Bergundasjön är i stort sett klart.
Växjö kommun har under året fått ett ny kommunalt naturreservat väster om Hovshaga. Området är ett
vackert, sjönära område som säkerställer ett viktigt rekreationsområde för framtiden. Det gränsar till
Araby golfområde i söder det statliga naturreservatet Kronoberg i norr.
Under försommaren invigdes två nya mötesplatser. Den nya generösa trätrappan vid Växjösjön blev
direkt en populär samlingsplats för såväl gammal som ung. Här kan man lapa sol, äta en lunch eller
bara hänga. Vid Trummens östra strand stod den nya träningsplatsen Tetraedern färdig i början av
sommaren. Platsen är till för den som vill utmana sig själv genom ett träningspass med
träningsutrustningen eller bara sitta och njuta och titta ut över den vackra sjön. I Lammhult har ett
arbete genomförts att tillsammans med medborgarna på orten ta fram ett förslag på en ny
stadsdelpark. Tack vare medel från Boverket har en bred medborgardialog varit möjlig att genomföra,
vilket kommer att innebära att parken fylls med det som medborgarna önskar. Parken kommer att
färdigställas under våren 2019.
Ett tryggt och hållbart samhälle för alla
En förstudie kring byggande av solenergianläggningar vid våra vatten- och reningsverk har inletts på
VA-avdelningen. En förvaltningsspecifik plan för hållbara transporter har presenterats för tekniska
nämnden. Utsikterna att i stort sett få bort fossila bränslen som drivmedel ser bra ut. Utbytet av
energikrävande belysningsarmaturer till LED pågår enligt plan.
Förvaltningens medarbetare deltar i arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet som nu knyts till
målen i Agenda 2030 och samhällsbyggnadsprocessen och till processen om aktiv fritid.
Kommentarer utfall
För 2018 redovisar nämnden ett underskott på 4 350 tkr vilket genererar en positiv avvikelse mot det
budgeterade underskottet på 5 100 tkr motsvarande 750 tkr. 2018 har inneburit fortsatt god
byggkonjunktur vilket genererat hög omsättning inom nämndens utförar-verksamheter. För året har
både den långa vintern och den varma och torra sommaren påverkat förutsättningarna för betydande
delar av verksamheten och därmed det ekonomiska utfallet. För verksamheterna renhållning och
biogas har den bolagsprocess avseende nämndens renhållningsverksamhet som drivits under 2018
påverkat utfallet.
Växjö 2019-01-31
Maria Sundell Isling
Förvaltningschef
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Ekonomisk redovisning
Måluppföljning effektivitet
För 2018 budgeterades tekniska nämndens verksamhet som helhet med underskott på 5 100 tkr.
Underskottet avsåg verksamheterna biogas, 2 500 tkr, samt skog, 2 600 tkr. Övriga ekonomier var för
2018 budgeterade med ett noll-resultat.
Det samlade redovisade resultatet för nämnden är underskott på 4 350 tkr.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för årsbokslut 2018 som tillfredsställande och verksamheten
uppvisar en effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser.
För 2018 låg ett effektiviseringskrav på nämnden motsvarande 2 557 tkr. I budgetprocessen för 2018
identifierades effektiviseringsmöjligheter inom nedanstående områden:






En översyn av bemanningsgrad medförde budgetbesparing avseende personalkostnader
jämfört med 2017 på 1 000 tkr. Utfallet för 2018 ligger något under budget efter
effektiviseringsöversynen. Avvikelsen mot den nya personalbudgeten beror på
personalvakanser.
Ett samordningsarbete inom förvaltningen har påbörjats för att effektivisera nyttjandet av
entreprenadstjänster. För 2018 redovisar ökade entreprenadkostnader knutet till den ökade
efterfrågan på förvaltningens utförartjänster, främst inom anläggningsverksamheten. De ökade
kostnadsvolymerna möts av ökad utfakturering och sammantaget når de entreprenörstunga
verksamheterna sin budget för året.
Förvaltningen driver ett löpande utvärderings- och översynsarbete avseende digitalisering av
verksamhetsprocesser och förvaltningens behov av systemstöd. Under året har
systemutbildning i centrala system genomförts. Samtidigt har ett antal system genom en
kartläggningsprocess kunnat avvecklas. Besparingar för systemutfasningen har delvis mötts
av en tydlig trend med ökade licenskostnader.

Arbetet med förvaltningens fordonskostnader har för 2018 inte uppnått förväntat resultat i fråga om
kostnadsbesparingar. Under 2019 kommer arbetet med en översyn av verksamhetsfordon fortlöpa.
Den kostnadsmässiga effekten av förändrad struktur avseende beslutsprocess och uppföljningen för
förvaltningens investeringsprojekt är svårbedömd. För investeringsportföljen perioden 2017-19 har de
förändrade rutinerna inneburit en ökad kostnadskontroll i enskilda projekt samt samordningsfördelar
för den samlade investeringsplanen.

Analys av årets utfall
Driftredovisning
Intäkt

Kostn
ad

Netto

Netto
budge
t

0

-1 785

-1 785

-1 900

115

-1 859

10 517

-31
951

-21
436

-19
113

-2 323

-19
427

0

-2 316

-2 316

-1 800

-516

-1 800

Gator o vägar samt parkering

64 597

-150
767

-86
171

-80
672

-5 499

-80
267

Parker

10 013

-47
654

-37
641

-38
496

855

-40
194

Miljö-, hälsoskydd m m

1 839

-6 702

-4 862

-6 462

1 599

-7 023

Kommersiell verksamhet

9 317

-9 493

-175

162

-337

484

Elförsörjning

620

-1 104

-484

-425

-59

-425

Övriga verksamheter

379

-344

35

-5

41

-299

Verksamhet, tkr
Politisk verksamhet
Teknisk planering
Näringslivsbefrämjande åtgärder
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Finansiella kostnader investerings- program 20172019

0

0

0

-9 050

9 050

-3 865

Kommunbidrag

157 76
1

0

157 76
1

157 76
1

0

152 16
4

VATTEN & AVLOPP

191 22
5

-191
225

0

0

0

0

RENHÅLLNING, taxa

88 967

-88
967

0

0

0

0

9 384

-9 377

7

0

7

0

BIOGAS

29 744

-36
824

-7 080

-2 500

-4 580

-3 205

TEKNISK PRODUKTION

182 16
0

-180
379

1 781

0

1 781

0

5 771

-7 762

-1 991

-2 600

609

-2 100

0

0

0

0

0

0

762 29
4

-766
650

-4 357

-5 100

743

-7 816

RENHÅLLNING, marknad

SKOGSVÅRD OCH NATUR
PARKERINGSKÖP
Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond
Summa

Förvaltningen som helhet
Liksom tidigare år påverkas förvaltningens verksamhetsprioriteringar starkt av stadens tillväxt. En hög
beläggningsgrad kvarstår för utförarorganisationen samtidigt som det råder stark konkurrens om
externa entreprenadsresurser.
Förvaltningen som helhet redovisar för 2018 en positiv avvikelse mot budget. Verksamhetens totala
avvikelse uppgår till 750 tkr. Avvikelsen kan jämföras med nämndens samlade budgeterade
kostnadsram som för 2018 uppgick till knappt 700 000 tkr.
Nämndens taxefinansierade verksamheter vatten och avlopp samt renhållningen uppvisar båda en
positiv budgetavvikelse för 2018. Verksamheterna redovisar inte avvikelserna som ett överskott utan
som en skuld till kollektivet. Detta innebär att avvikelserna inte är resultatpåverkande för nämnden och
att verksamheterna för 2018 redovisar ett nollresultat. Avvikelser för året redovisas nedan under
respektive ekonomi.
Det samlade redovisade resultatet för nämnden, justerat för de taxefinansierade verksamheterna, är
underskott på 4 350 tkr.
Skattefinansierad verksamhet
Planeringsavdelningens verksamhet har som helhet genererat ett underskott på 5 300 tkr för 2018.
Avvikelsen kan jämföras med avdelningens budgeterade kostnadsram som för 2018 uppgick till
90 000 tkr. Den avvikelse avdelningen redovisar är främst knuten till att de åtgärder som finansierats
med outnyttjade medel från kapitaltjänstkostnaderna enligt beslut från Tekniska nämnden är
inräknade. Dessa avvikelser generera inte en avvikelse för nämndens resultat som helhet.
I samband med Geometriparkens utbyggnad påträffades massor i behov av sanering. Enligt befintligt
redovisningsregelverk har kostnaderna för detta belastat driften för året. Dessa oplanerade kostnader
uppgår för 2018 till 1 400 tkr.
Budgeterade medel avseende sjömiljösatsningen har inte nyttjats fullt ut under 2018. Under året har
Växjösjön färdigbehandlats. Insatsen utförs för att undvika övergödning och skapa ett hållbart
ekosystem i stadens sjöar. Återstående planerade arbeten inom satsningen kommer att utföras under
2019. Den samlade avvikelsen för posten gällande sjömiljö uppgår för helåret till 1 900 tkr beroende
på att projektet inte är färdigt och att vissa kostnader har skjutits på framtiden.
Projektet gällande kollektivtrafikåtgärder på Sandsbrovägen har under året avbrutits. Detta har
inneburit att kostnader för projektering och utredningar som redan uppkommit inom projektet belastar
driften för 2018 enligt gällande riktlinjer. Sammantaget belastats driften med en oplanerad kostnad
inom verksamheten för trafikutredningar på 950 tkr.
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Under året har betydande satsningar gjorts för att förbättra stråk och anläggningar enligt
friluftsprogrammets handlingsplan. Insatserna är av engångskaraktär och har finansierats genom ovan
nämnda medel från kapitaltjänstbudgeten för programperioden 2017-19. Satsningen innebär för
planeringsavdelningen en obudgeterad kostnad och en avvikelse mot på budget motsvarande
2 000 tkr.
Inom projektet ”Hållbart resande” har informationskampanjer genomförts i samband med införandet av
cykelöverfarter. Precis som i fråga om satsningarna inom friluftsprogrammet finansieras insatserna via
medel från kapitaltjänstbudgeten för programperioden 2017-19 samt av bidrag från Naturvårdsverket.
För projektet genererar kampanjerna ett underskott på 2 400 tkr.
Parkeringsverksamheten har genererat ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budget. Ökade intäkter
möts delvis av upphandlingskostnader för nytt verksamhetssystem.
Vinterväghållning som hanteras inom nämndens samlade gatudrift överskred för året budget med
totalt 5 600 tkr till följd av den långa vintersäsongen under årets första månader. Den efterföljande
sandupptagningen fördyrades till följd av tidigare extensiva åtgärder, vilket bidraget till den samlade
budgetavvikelsen. Sammantaget redovisar gatudriften en negativ avvikelse mot budget motsvarande
2 600 tkr. Budgetavvikelsen avseende vinterväghållningen möts av en positiv avvikelse gällande
gatubelysningen motsvarande 1 100 tkr, hänförlig till färre trafikskador. Kostnaden för ledningen är
lägre än budgeterat då en person valt att sluta och inte ersatts. Insatser inom återställning gata har
haft en intensiv säsong och genererat ett överskott på 1 000 tkr relativt budget.
Parkverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 420 tkr. Svårigheter att rekrytera
säsongspersonal har minskat kostnaden för personal, samtidigt som kostnader för reparation och
underhåll av maskiner överskrider budget.
Ledningsfunktionen inom produktionsverksamheten lämnar en negativ budgetavvikelse på 400 tkr.
Avvikelsen är knuten till ett konsultuppdrag gällande arbetsmiljö samt reparation av
konserthusfontänen. Insatserna är av engångskaraktär och har finansierats genom medel från
kapitaltjänstbudgeten för programperioden 2017-19, vilket ger att den reella avvikelsen är noll. För
skötseln av Arenastaden har, som lyfts i årets prognoser, ytan utökats efter budgetläggningen. Detta
har lett till ökade kostnader och en negativ budgetavvikelse motsvarande 1 000 tkr och ett totalt
underskott avseende Arenastaden om 2 700 tkr för året.
De skattefinansierade verksamheterna redovisar för 2018 en positiv avvikelse jämfört med budget på
drygt 8 000 tkr avseende kapitalkostnader. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av den budgetmässiga
hanteringen av de samlade kapitalkostnaderna för investeringsprogrammet 2017-19. Under 2018 har
5 700 tkr av det outnyttjade budgetutrymmet använts för driftinsatser enligt beslut från tekniska
nämnden.
De samlade personalkostnaderna för de skattefinansierade verksamheterna visar en avvikelse
motsvarade 2 000 tkr mot budget. Avvikelsen motsvarar ca 3 % av den totala personalbudgeten och
förklaras huvudsakligen av fördröjningar i rekrytering av vakanser.
Vatten och avloppsverksamhet
De samlade driftkostnaderna för VA stämmer väl mot budget 2018. Den post som sticker ut är årets
räntekostnader som är 4 100 tkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på de ändrade rutiner för
omsättning av lån som införts inom kommunkoncernen. Förändringen ger för året en tillfällig positiv
effekt för VA-verksamheten.
Intäkterna i form av taxe-avgifter är ca 3 000 tkr över budget vilket beror på att fler lägenheter än
budgeterats tillkommit under året. Vattenförbrukningen har även ökat med 2% vilket kan härledas till
mer bevattning än föregående år samt befolkningsökningen.
Verksamhetsåret har karakteriserats av låga flöden av avloppsvatten. Detta minskar
avloppsvattenmängden som behöver pumpas och därmed energianvändningen. I gengäld har
energipriserna ökat varför energikostnaden är på samma nivå som förra året. VA-verken med en total
omsättning på 80 000 tkr redovisar sammanlagda driftskostnader som genererar ett överskott på
1 500 tkr.
Serviceverksamheterna el-verkstad, mekanisk verkstad och laboratorium visar samtliga små
överskott. Abonnentverksamheten som underhåller och administrerar faktureringssystemet,
abonnentregister och mätarhantering redovisar ett underskott på omkring 900 tkr. Underskottet är i
hög utsträckning kopplat till det successiva systembytet till fjärravlästa mätare och de kringfunktioner
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som detta innebär. De extra kostnaderna bedöms på sikt upphöra samt att priset för mätare och
avläsningssystem bedöms kunna pressas med nya aktörer på marknaden. Målet är att samtliga
mätare vara fjärravlästa 2020.
Den praktiska skötseln av ledningsnätet och dagvattenanläggningar utförs i huvudsak av
produktionsenhetens rörverkstad på uppdrag av va-verksamheten. Verksamheten ansvarar också för
planering av underhåll, utbyggnad och förnyelse. Baserat på tidigare underskott allokerades i
budgetprocessen 2018 ökade medel för rörnät, dagvattenskötsel samt planering. Trots de ökade
budgetmedlen redovisar verksamheten ett underskott på 2 000 tkr. Det beror främst på att ett stort
skadestånd gällande en översvämningsskada från 2014 utbetalats och belastar året samt att
konsultkostnader varit något högre än budget.
Sett till verksamheten som helhet är lönekostnaden att bli 3 000 tkr lägre än budgeterat på helåret
vilket beror på vakanser främst i samband med personalomsättning. Några medarbetare har också
valt att arbeta deltid under året.
En tung post för verksamheten är avskrivningar på teknisk utrustning, ledningar och byggnader.
Verksamhetens budget avseende avskrivningar utgör ca 20% av avdelningens totala budgeterade
kostnadsram och uppgår för 2018 till 41 903 tkr. För helåret 2018 är utfallet 41 739 vilket följer budget
väl.
Vid byggnationen av Bergaåsen anlades ett galleri med så kallade saltbrunnar längs E4:an.
Brunnarnas uppgift har varit att pumpa bort grundvatten längs vägen för att förhindra saltinträngning i
vattentäktsområdet. Inför ombyggnaden av E4:an till motorväg har saltbrunnarna tagits ur drift 2018
och rivits eftersom de kommer i den nya vägsträckningen. Detta innebär en utrangering av
anläggningar som belastar verksamheten för 2018 med 3 500 tkr. Saltbrunnarna ersätts med annan
skyddsåtgärd som ingår i vägprojektet.
Renhållningen
Verksamheten har separat budget lagd för taxekollektivet respektive marknadsverksamhet. Resultatet
i tabellen för driftredovisning påverkas av ej periodiserade leverantörsfakturor avseende
behandlingsavgifter. Renhållningens verksamhet avseende taxekollektivet genererar för helåret en
positiv avvikelse på 2 360 tkr mot en noll-budget. En förbättring jämfört med oktoberprognosen på
250 tkr som är knuten till den pågående bolagsbildningen.
För den taxefinansierade verksamheten visar resultatet högre intäkter än budgeterat. Taxeintäkterna
ökar till följd av den växande staden samt att färre kunder än budgeterat väljer abonnemang med
matavfallssortering. Sammantaget rör det sig om en avvikelse från budget på 1 700 tkr, en ökning
jämfört med budget på knappt 3%. Avtalet på försäljning av skrot har omförhandlats under året och
bidrar med en ökad intäkt om drygt 1 000 tkr jämfört med budget.
De negativa avvikelserna inom taxe-verksamheten avser ökade konsultkostnader, 3 250 tkr, till följd av
arbete med bildandet av ett regionalt renhållningsbolag. Dessa ökade kostnader uppvägs delvis av
högre intäkter än budgeterat, 2 700 tkr, knutet till utfakturering av bolagsrelaterade kostnader till övriga
ägarkommuner. Verksamhetens kapitalkostnader för året blir lägre än budgeterat som en följd av
försenad aktivering av investeringar. Avvikelsen på helår uppgår till 1 550 tkr.
För marknadsverksamheten ligger resultatet för helåret i linje med den noll-budget som lades för 2018.
Lägre kostnader för transporter och behandlingsavgifter än budgeterat vägs upp av att en fordran från
2017 har skrivits av i bokslutet och belastar verksamheten med 587 tkr.
Biogas
I budget 2018 beräknades biogasverksamhetens drift generera ett underskott motsvarande 2 500 tkr.
Årets driftresultat visar ett betydligt mindre underskott, 400 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget
beror på indexökningar av försäljningspriset för fordonsgasen vilket medför ca 1 000 tkr större intäkter
än föregående år. För året har mängden försåld fordonsgas ungefär motsvarat nivåerna 2017.
Bidragande till det bättre resultatet har också varit lägre räntekostnader samt att reparations- och
underhållskostnader för främst gasrenings- och tankningsutrustningen varit lägre än tidigare år.
Kostnaden för reparationer i förbehandlingsanläggningen har dock varit högre än budgeterat.
Med bildandet av renhållningsbolaget SSAM AB övergår förbehandlingsanläggningen på Häringetorp i
bolagets ägo från 2019. Då det bokförda värdet enligt extern värdering överstiger det kommersiella
värdet med 6 900 tkr sker en nedskrivning av anläggningen med detta belopp vilket belastar årets
resultat för biogasverksamheten. Verksamhetens samlade resultat för året är ett underskott på
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7 100 tkr. En avvikelse mot budget på 4 600 tkr.
Teknisk produktion
Verksamheterna inom teknisk service redovisar jämfört med årsbudgeten ett förbättrat resultat på
1 800 tkr. Verksamhetens mest betydande avvikelse är knuten till en retroaktiv justering av
lönekostnader. Effekten för verksamheten blir en positiv avvikelse 1 000 tkr jämfört med budget.
Enheten Fastighet Krysspricken underhåller och administrerar de verksamhetslokaler som
produktionsavdelningen och renhållningen delar. Verksamheten har, som befarades redan i
prognosen för april, debiterat en för låg hyra för att uppnå full kostnadstäckning. En hyresjustering har
under året gjort mot avdelningens egna hyresgäster, men avdelning Renhållning belastas med en
oförändrad hyra under 2018. Detta resulterade i en avvikelse för helåret på drygt 100 tkr.
Förrådsverksamheten gynnas av den fortsatt goda byggkonjunkturen samt hög intern köptrohet. För
helåret konstateras en positiv budgetavvikelse på 600 tkr och verksamheten redovisar ett totalt
överskott på 1 100 tkr för 2018. Avdelningens motorverkstad redovisar en negativ avvikelse mot
budget på knappt 300 tkr. Avvikelsen förklaras av personalfrånvaro vilket resulterat i lägre
debiteringsgrad än budgeterat.
Avdelningens verksamheter inom anläggningsarbete och rörnät har gynnats av den goda
byggkonjunkturen och har under året haft en betydligt högre omsättning än budgeterat.
Skogsvård och natur
Verksamheten skogsvård och natur budgeterades med ett underskott på 2 600 tkr 2018. För året
redovisar enheten ett resultat med ett underskott på 2 000 tkr, en förbättring på 600 tkr jämfört med
budget. Detta trots en kostnadsbelastning avseende justerad semesterlöneskuld om 450 tkr. Utfallet är
främst ett resultat av att exceptionellt goda virkespriser vilket genererat ökade intäkter jämfört med
budget. Samtidigt har verksamheten inte belastats med kostnader för plantering och röjning beroende
på att den varma våren och sommaren inte tillåtit dessa insatser. Enheten har under året minskat
personalen med en person.

Fleråriga investeringsprojekt
Fleråriga investeringsprojekt
Beslut total budget
Investeringspro
jekt

Ink.

Utg.

Nett
o

Beslut delbudget
Ink.

Utg.

Nett
o

Utfall per
bokslutsdatum
Ink.

Utg.

Total
projektprognos

Nett
o

Ink.

Utg.

Nett
o

Skatte
Trafiksäkerhet

-2
400

-2
400

-2
397

-2
400

Skatte
Genomförande
stadsmiljöavtalet

-24
203

-10
750

-9
992

-10
750

Skatte Åtgärder
gång och cykel

-27
200

-26
068

-20
726

-28
007

Skatte
Ombyggnad av
gator och
parkering

-9
000

-5
850

-2
461

-9
202

Skatte
Dagvattenåtg
gata

-3
500

-1
700

-87

-3
500

Skatte
skyltprogram

-900

-900

-137

-900

Skatte Offentiliga
toaletter

-1
000

-1
000

0

-1
000

Skatte
Ombyggnad

-3
000

-3
000

-762

-3
000
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signalanläggning
ar
Skatte Om- och
nybyggnad
busshållplaser

-1
000

-1
000

-180

-1
000

Skatte
Parkeringsutoma
ter

-1
000

-1
000

-82

-1
000

Skatte
Genomförande
av
stadsmiljöåtgärd
er stad/land

-4
000

-3
500

-3
806

-3
806

Skatte Parker o
grönytor Växjö o
tätorterna

-13
460

-11
860

-6
134

-7
520

Skatte Träd o
planeringar

-2
000

-1
500

-636

-1
500

3000

3000

-536

3000

Skatte Trummen
Landart

-4
000

-4
000

-3
487

-3
487

Skatte Maskiner
och utrustning
elproduktion

-300

0

0

0

Skatte
Natur/Friluftsliv

-5
700

-693

-274

-693

Skatte
Vattenvårdande
åtgärder i
växjösjöarna

-6
200

-5
200

-2
883

-5
200

Skatte
Åtgärdsstrategi
dammar

-2
500

-1
400

-632

-4
000

-900

0

0

0

Skatte
Reinvestering
broar och GCtunnlar

-2
400

-2
400

-326

-2
400

Skatte
Beläggningsprog
ram

-37
000

-37
000

-20
951

-37
000

Skatte Om- och
nybyggnad
offentlig
belysning

-28
500

-18
740

-18
324

-18
740

Skatte
Ombyggnation
av distriksförråd

-2
400

-1
700

-581

-1
700

-210

-210

-28

-210

Skatte
Lekplatser

Skatte
Upprustning av
bef
sjöregleringsano
rdningar

Skatte ITutrustning
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Skatte
Exploatering
allmän platsmark

0

0

-43
078

-3
900

Skatte
Tillväxtinvesterin
gar finansierade

-12
855

-4
455

-4
260

-4
260

Skatte
Tillväxtinvesterin
gar övertagna

-7
210

-7
210

-4
364

-9
105

-6
000

-900

-1
237

-1
950

VA Exploatering
(inte
inkomstreglerat)

-12
000

-8
795

-4
349

-9
095

VA
Tillväxtledningar

-8
500

-5
320

573

-6
955

VA Förny bef
ledningar

-90
000

-40
940

-21
976

-82
486

VA
Dagvattenåtgärd
er

-22
000

-3
020

-2
442

-3
439

VA Sjörening

-8
000

-8
000

0

-8
000

VA Utrustning
vattenproduktion

-4
500

0

0

0

VA Braås/Rottne
framtida
vattenförsörjning

-43
000

0

0

0

VA Ny
vattenförsörjning
Åby

-13
000

-7
620

-6
000

-6
000

VA
Kapacitetshöjnin
g Bergaåsen

-9
000

0

0

0

VA
Leveranssäkerh
et Dricksvatten

-17
000

0

0

0

VA Utrustning
avloppsrening/pu
mpstationer

-23
000

0

0

0

VA Förhöjd
driftsäkerhet

-5
000

-4
030

-3
541

-4
030

VA
Tillväxtpumpstati
oner

-12
000

-1
000

-131

-12
000

VA Avlopp
processutvecklin
g

-30
000

-12
839

-6
910

-18
494

VA Lokaler

-5
000

-2
900

-1
282

-2
900

VA Div
utrustning

-1
500

-657

-592

-657

VA Fordon

-4
000

-1
637

-1
656

-1
637

VA VA-Plan
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VA Exploatering
övertagna

-811

-811

-84
401

-20
461

RH Ny Åvc

-42
700

-42
700

-42
381

-43
800

RH FNI

-47
050

-47
050

0

-47
050

RH Upprustning
Häringetorp

-6
700

-900

-518

-6
700

RH Upprustning
av ÅVC:er

-3
520

-3
520

-2
241

-3
520

RH Fordon,
maskiner och
inventerier

-10
595

-4
274

-2
200

-10
595

RH Kärl 20172019

-2
510

-2
510

-1
704

-2
510

Biogas
Slutbetalning
Cambi

-1
600

-1
600

-1
600

-1
600

Teknisk
produktion
Maskininvesterin
gar

-9
000

-9
000

-4
825

-9
000

-643
824

-366
559

-336
537

-470
159

Summa

#Fu
nkti
onsf
el

Nämndens totala kapitalkostnadsbudget för 2018 är (124 369 tkr delår) (127 172 tkr för 2017). I denna
summa ingår årliga kapitaltjänstkostnader för innevarande programperiod, 2017-2019, samt
kapitaltjänstkostnader avseende tidigare genomförda investeringar.
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper är det nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr
investeringsnivån.
Från 2018 äger tekniska nämnden de anläggningar som byggs inom ett exploateringsprojekt redan
från byggstart. Detta har inneburit en volymökning i nämndens totala kapitaltjänstbudget från och med
2018. Finansieringen av investeringar i gata och park säkerställs av kommunstyrelsen medan VAinvesteringarna finansieras genom anslutningsavgifter. Hantering av tillväxtinvesteringar sker enligt
kommunfullmäktiges beslut i §76/2017. Förskjutningar i projektens genomförandefas och därmed
planerad tidpunkt för aktivering av anläggningar leder inte sällan till att kapitaltjänstkostnaderna
uppstår senare än planerat. Denna trend noteras även i detta bokslut.
Kapitalkostnadsredovisning, tkr

Budget 2018

Utfall 201812

Differens

Verksamhet

Netto

Netto

Netto

SKATTEFINANSIERAT

-46 278

-37 191

9 087

Avskrivningar

-35 815

-28 299

7 515

-13

-13

Nedskrivning/utrangering
Ränta

-10 463

-8 879

1 584

VATTEN & AVLOPP

-60 903

-60 167

736

Avskrivningar

-41 903

-41 739

164

-3 488

-3 488

Nedskrivning/utrangering
Ränta

-19 000

-14 940

4 060

RENHÅLLNING, taxa

-5 542

-3 962

1 580

Avskrivningar

-5 342

-3 757

1 585
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Kapitalkostnadsredovisning, tkr

Budget 2018

Nedskrivning/utrangering

Utfall 201812

Differens

-82

-82

Ränta

-200

-124

76

RENHÅLLNING, marknad

-1 098

-923

175

Avskrivningar

-1 098

-923

175

Ränta

0

0

0

BIOGAS

-6 909

-13 241

-6 332

Avskrivningar

-5 009

-4 634

375

-6 900

-6 900

Nedskrivning/utrangering
Ränta

-1 900

-1 707

193

TEKNISK PRODUKTION

-3 550

-4 550

-1 000

Avskrivningar

-3 050

-2 636

414

-1 805

-1 805

Nedskrivning/utrangering
Ränta

-500

-109

391

SKOGSVÅRD OCH NATUR

0

0

0

Avskrivningar

0

0

0

Ränta

0

0

0

PARKERINGSKÖP

0

0

0

Avskrivningar

0

0

0

Ränta

0

0

0

Avskrivningar

-92 216

-81 988

10 228

-12 288

-12 288

Nedskrivning/utrangering
Ränta

-32 063

-25 758

6 305

Kapitalkostnader

-124 279

-120 034

4 245

Skattefinansierad verksamhet
Tekniska nämnden har under året tagit ett större ansvar för utbyggnaden av infrastrukturen inom
kommunens exploateringsprojekt. Detta har inneburit att planeringsavdelningen under året har varit
beställare avseende ett flertal stora utbyggnader gällande allmän platsmark så som gata, natur och
park. En betydande del av dessa projekt sträcker sig över ett flertal år. De områden som byggts ut
under 2018 i vissa avseende fortsätter under 2019 är Ekeberg verksamhetsområde, bostadsområde i
Ingelstad, delar av Vikaholm och Bredvik.
Delprojekten inom stadsmiljöavtalen kollektivtrafik och cykel har pågått för fullt under året och alla
ingående aktiviteter färdigställdes i samband med årsskiftet. Projekten har omfattat Busskörfält längs
Liedbergsgatan och på Storgatan, mindre åtgärder som busshållplatser och cykelöverfarter samt
cykelparkeringar i centrum. Delprojektet Sandsbrovägen kollektivtrafik pausades tidigare under året då
tidplan och kostnader gjorde det svårt att kunna genomföra åtgärderna inom ramen för det aktuella
beviljade projektet.
Arbetet med Geometriparken vid Limnologen pågår och lekytan var till vissa delar iordningställd vid
årsskiftet medans parken som helhet färdigställs under 2019.
Projektet Trummen Land art är avslutat och den sista delen, Tetraeden, invigdes under sommaren.
Både Tetraeden och ombyggnationen av Vattentorget, som stod klart innan sommaren, hade ett
ekonomiskt utfall som höll sig inom de beviljade medlen i projektplanerna.
Investeringsprojektet avseende gatubelysning fortskrider enligt tidplan och budget. Under 2018 har
armaturer ersatts med LED på Högstorp, Rottne samt runt Växjösjön. Projektet syftar till en effektivare
belysning med minskade driftkostnader. Den nya belysningsutrustningen ger en minskad
energiförbrukning, har en längre livslängd och bidrar till en ökad trygghet
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Vatten- och avloppsverksamhet
Ledningsnätsutbyggnaden sker i tre huvudprojekt där den helt dominerande volymen är knuten till
huvudprojektet med pågående delprojekt inom exploateringsverksamheten som övertagits från
Planeringskontoret. Bland de större delprojekt som utförts är utbyggnad av ledningsnät i
verksamhetsområdena vid Nylanda (flygplatsen) och Ekebergs industriområde.
Utbyggnaden vid Nylanda har drivits fram i högt tempo med parallella entreprenader för att hinna
färdigställas innan verksamheterna flyttar in. Tidplanen har hållits men kostnadskalkylen indikerar i
nuläget att budget överskrids något. Utbyggnaden av Ekebergs industriområde är ett stort projekt som
utförs i egen regi. Tidplan håller medan kostnaden kommer även här att överskrida projektplanens
uppskattning. Den förmodade avvikelsen beror främst på tillkommande arbeten i anslutningspunkterna
där bl.a. ledningsdimensionerna har behövt ökas för att uppnå rätt kapacitet. Visst arbete kvarstår till
2019, främst med dagvattenanläggningar för områdena.
För att förbereda för byggnation av det nya kommunhuset har omläggning och flyttning av valedningar i Norra Järnvägsgatan och stationsområdet slutförts. Projektet blev mer komplicerat än
beräknats och visar i nuläget ett underskott på 8 000 tkr. Underskottet kommer dock att minska då
anläggningsavgifter för kommande byggnationer delvis ger täckning.
Utbyggnad av ledningar avseende nyexploatering för bostäder har utförts eller pågår i Brevik,
Sjöbågen Ingelstad mm. Dessutom har ett stort antal mindre ledningsutbyggnader och
servisanslutningar utförts för byggnationer inom befintligt ledningsnät. Projektering pågår för
utbyggnad av detaljplansområden i Bäckaslöv, Braås och Rottne.
I huvudgruppen VA-plan medger budgeterade medel om 6 000 tkr för perioden 2017–2019 endast en
försiktig utbyggnad då enskilda utbyggnadsprojekt har låg kostnadstäckning. Tidplanerna för
projektstart av dessa har också skjutits något beroende på resursbrist.
Utbyte och renovering av befintliga ledningar har gjorts men inte i den volym om 30 000 tkr per år som
budget medger. Den främsta anledningen är resursbrist i hela kedjan från planering till utförande. Inför
2019 kvarstår nära 60 000 tkr av budgeterade medel. Med förväntad minskning av
exploateringsprojekten kommer utbytestakten att öka 2019.
Planerad nybyggnad av pumpstation Södra Järnvägsgatan har tidigare pausats till följd av utredningar
kring parkeringshus. Projektet har nu åter pausats för samordning med annan planerad byggnation på
fastigheten.
På dricksvattensidan är den nya vattenförsörjningen till Åby nu helt klar med ledning och
ombyggnader i det gamla vattenverket. Projektet ses som mycket lyckat både tekniskt och ekonomiskt
med ca 1 600 tkr lägre kostnad jämfört med beslutad budget på 7 600 tkr. I övrigt kvarstår arbete med
utredningar och beslut gällande utförande för planerade projekt med kapacitetshöjningsåtgärder på
Bergaåsen samt ny försörjning till Braås/Rottne.
Olika investeringar i avloppsanläggningar genomförs enligt plan, dock med viss tidsförskjutning för
start av ombyggnad av Braås reningsverk. Förskjutningen beror på kompletterande utredning av
processutformning och tillståndsprocessen. Utökning av förrådsytor och omklädningsrum, samt flytt av
kontorsmodul till Sundet är klar och har följt budget väl. På Sundet har en ny reservpanna tagits i drift
vilken höjer driftsäkerheten i slambehandlingen och därmed även i biogasproduktionen.
Renhållningen
Början av 2018 innebar byggstart för en ny återvinningscentral på Norremarksområdet. Anläggningen
har byggts för att möta de behov som en växande stad innebär och samtidigt erbjuda förutsättningar
för miljömässigt effektiv återvinning och återbruk samt en säker miljö för besökare och verksamhetens
medarbetare.
I samband med markarbeten på området upptäcktes betydande mängder förorenad jord. Detta
innebar en förändring av förutsättningarna för projektet som medfört ökade kostnader. Projektets
budget innehöll en post avseende oförutsedda kostnader vilken delvis täckt den justerade
kostnadsbild som de förändrade förutsättningarna inneburit. Jämfört med projektplanens budget har
dessutom vissa besparingar uppnåtts. Dessutom har kostnader som avser Pinnmovägen lyfts till den
nämndens skattefinansierade verksamhet då vägen är en allmän väg som har till syfte att ge
tillgänglighet till bl a fotbollsplanen i området. Tidsramen för projektet har följts och i början av januari
2019 kunde anläggningen invigas och öppnas för allmänheten. Projektet är ännu ej stängt, men vid
bokslutet görs en sammantagen bedömning som ger en avvikelse för projektet på 1 600 tkr.
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Biogas
De i investeringsplanen 2017-19 upptagna investeringarna gäller främst åtgärder för att kunna
uppgradera mer av den producerade biogasen till fordonsbränsle. Investeringarna har ännu inte
initierats utan avvaktar de ökade mängder matavfall som samarbetet i det nya regionala avfallsbolaget
beräknas medföra. En avtalsenlig slutbetalning på den tidigare Cambi-investeringen har fallit ut och
därmed är den gamla biogasinvesteringen helt avslutad och alla anläggningar aktiverade.
Teknisk produktion
Avdelningen ansvarar för fordon och entreprenadmaskiner knutet till förvaltningens
utförarorganisation. Under året har investeringssatsningar inom verksamheten fortlöpt i enlighet med
målsättningen att möte behov avseende förnyelse av befintlig fordons- och maskinuppsättning.
Inventeringsarbetet sker för att säkerställa produktionskapacitet, säkerhet samt att
kommunkoncernens miljömål uppnås.

Osäkra fordringar
En fordran från 2017 på 587 tkr skrivs av vid årsbokslutet. Kronofogdemyndigheten har meddelat att
det inte kommer vara möjligt få någon täckning av fordran. Ärendet avser utebliven betalning för
avfallsmängder lämnade vid Häringetorps avfallsanläggning. Avskrivningen belastar
marknadsverksamheten inom renhållningsavdelningen.
I samband med en översvämning i Öjaby har den drabbade fastighetens försäkringsbolag framfört
regresskrav för skadan på nära 500 tkr. Utredning pågår om va-verksamheten kan ställas ansvarig
och åläggas betalning.

Framtid
Växjö växer
Växjö växer och har ett mål att bli 100 000 invånare i centralorten och den växande staden kräver
resurser. Det ställer höga krav på tekniska nämnden som både planerar, bygger och förvaltar delar av
infrastrukturen i kommunen. Samhällsbyggandet ska vara både smart och hållbart och möjliggöra
fortsatt utveckling och expansion. Att växla om från en mindre stad till en större kräver inte bara
utbyggnad av nya områden och förtätning avseende bostäder.
Förtätning ställer också krav på att de offentliga rummen är av bra kvalitet. Behov av parker och andra
offentliga platser ökar då fler medborgare inte har egna trädgårdar att vara i utan hänvisas till de
offentliga rummen. Att bygga stadsmässigt kräver inte sällan ombyggnation av befintliga anläggningar
för att möta framtidens krav och utmaningar. Fler trafikanter av olika slag kräver exempelvis tydlig
infrastruktur som främjar de hållbara trafikslagen så som gång, cykel och kollektivtrafik liksom smarta
effektiva lösningar gällande parkering av både bilar och cyklar.
Exploatering av nya områden medför stora investeringar i infrastrukturen som inte enbart belastar
exploatören utan också finansieras av tekniska nämnden. Från och med verksamhetsåret 2018 äger
tekniska nämnden de anläggningar som hanteras inom kommunens exploateringsprojekt redan från
byggstart. Förändringen har inneburit en volymökning i nämndens totala kapitaltjänstbudget från och
med 2018. Finansieringen av investeringar i gata och park säkerställs av kommunstyrelsen medan
VA-investeringarna finansieras genom anslutningsavgifter.
Utbyggnad och förtätning kräver också en sammanlänkande infrastruktur som knyter ihop staden.
Denna typ av investeringar ökar successivt i och med att staden växer. Genom ett högre invånarantal
ökar också slitaget på gator, vägar och andra anläggningar och underhålls-kostnaderna ökar. Ett ökat
användande kan också ställa krav på ombyggnation och ny utformning av redan befintliga
anläggningar ur exempelvis miljösynpunkt.
Vatten och avlopp
En allmän bedömning är att vatten- och avloppsverkens tekniska standard är god och att det arbete
med förnyelse och underhåll som gjorts har lönat sig. Det gäller dock att bibehålla standarden genom
att kontinuerligt göra förbättringar och säkerställa förnyelse så att ett framtida underhållsberg inte
byggs upp. För ledningsnätet finns ett stort kontinuerligt förnyelsebehov. Det krävs också ett
strategiskt arbete för att uppfylla nya högre krav på kapaciteter i dagvatten-systemen.
Detta i kombination med förväntade ökande flöden till följd av klimatförändringarna är en stor
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utmaning. Den trend till minskad mängd tillskottsvatten som de senaste årens statistik visar kan tas
som kvitto på att det långsiktiga förnyelsearbetet. Klimatförändringen med förväntade längre
torrperioder i kombination med Växjös fortsatta tillväxt medför att särskilt fokus måste läggas på
vattenförsörjningen.
Nya utmaningar är vattendirektivets krav på god ekologisk status i recipienten Norra Bergundasjön
vilket kommer att kräva mer avancerad rening på Sundet eller en flytt av utsläppspunkten.
Läkemedelsrening kan också bli aktuellt inom några år. På nationella planet pågår utredning kring
framtida krav på slamhantering vilket kan komma att påverka hur vårt REVAQ-certifierade slam kan
användas i framtiden.
VA-verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet förutsätter därför att investeringsmedel används
till åtgärder som är strategiskt prioriterade för VA:s kärnverksamhet och att försiktighet tillämpas för
åtgärder som är mer tveksamma om de tillhör VA-verksamhetens ansvar.
Avfall
Växjö har haft en ökande befolkningsmängd många år i rad och invånarantalet ökar alltjämt. Denna
befolkningsökning tillsammans med de nationella målen för återvinning skapar ett ökat tryck på
återvinningscentralerna i kommunen idag jämfört med då de byggdes. ÅVC:n som byggts under 2018
har nu en högre kapacitet och bättre logistik än vad tidigare anläggningar erbjudit.
Renhållningsavdelningen har under 2018 bildat ett kommunalt aktiebolag tillsammans med fyra andra
kommuner som därmed lämnat över uppdraget att sköta avfallshanteringen. Dock har alltid
kommunerna kvar huvudansvaret för renhållningen i och med att kommunfullmäktige i respektive
kommun ska besluta om renhållningsordning, avfallsplan och föreskrifter, samt renhållningstaxa.
Bolaget styrs också helt av kommunerna via bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv och tillsatt
styrelse som avses består av en ledamot per kommun.
Digitalisering
Den ökade digitaliseringen påverkar oss alla. Förutom alla verksamhetssystem, som på olika sätt
förbättrar och förenklar våra administrativa rutiner och ökar kontakten med våra medborgare, sker
några mycket intressanta företeelser som inte direkt men indirekt kommer att påverka staden.
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Personalredovisning
Växjö kommun som arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning
Riktningsmålets utveckling
Konkurrensen om specifika kompetenser såsom ingenjörer är fortsatt hård i högkonjunkturen. För att
långsiktigt knyta kontakter tidigt erbjuds praktikplatser redan under utbildningen vilket visar på en positiv
utveckling på kompetensförsörjningen.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Antalet praktikplatser har utökats under året. Förvaltningen har haft extratjänster och tagit emot personer
som har svårt att finna arbete på den externa arbetsmarknaden, detta har resulterat i en tidsbegränsad
anställning samt ett 10-tal trygghetsanställningar.
Framtid och förväntad utveckling
Under 2019 genomförs en pilot där tekniska förvaltningen internt provar att göra en dags praktik. Detta är en
test för att kompetensutveckla sig själv men också för att se möjliga karriärvägar inom
förvaltningen/koncernen.
Förvaltningen har tagit fram, enligt kommunens övergripande modell, en successions-planering för chefer.
Genom detta säkerställs att möjliga ersättare finns för chefer, och på sikt även för nyckelpersoner, som
lämnar sin tjänst vid till exempel pension, vidareutveckling inom organisationen eller avslutar anställningen.

Uppdrag
Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster,
trainee- eller praktikplatser
Förvaltningen har haft extratjänster på bland annat återvinningscentraler och förråd och det har lett
fram till tidsbegränsad anställning i ett fall. Förvaltningen har haft ett flertal tekniksprångare över tid
vilket lett till en anställning på planeringsavdelningen. Under hösten har en ny tekniksprångare haft
praktik under 4 månader på planeringsavdelningen.
I övrigt tar verksamheten emot personer som av någon anledning har svårt att finna arbete på den
externa arbetsmarknaden, detta i form av ett tiotal trygghetsanställningar.
För att på ett tidigt stadium knyta kontakt med potentiella framtida medarbetare hjälper verksamheten
även till med praktiktjänster. Med start under hösten började två elever från byggprogrammet på
Kungsmadskolan sin praktik två dagar per vecka vilken pågår under perioden 2018-08 till och med
2022-06 på produktionsavdelningen. En elev från handelsprogrammet från samma skola praktiserar
också sedan i höstas tre dagar i veckan på stabsavdelningen med administrativa uppdrag.

Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare
Riktningsmålets utveckling
Genom proaktivt och långsiktigt arbete på både chefs- och medarbetarnivå förbättras hela tiden
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med friskare medarbetare. Under 2018 har till exempel
medarbetare enligt önskemål kunnat förflyttas till annan avdelning inom förvaltningen då arbetsuppgifter varit
för betungade. Detta har lett till att man kunnat bryta sjukskrivning tidigare och medarbetare kommit tillbaka
till arbetet.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Under våren 2018 har en förbättring kring efterlevnaden skett av rutiner för sjukanmälan och rehabilitering
genom att chefer på ett mer strukturerat sätt fångar upp sina medarbetare tidigare vid en sjukskrivning bl a
med hjälp av Adato. Under året har även arbetet med medicinska kontroller för särskilda risker har
strukturerats och systematiserats på ett bättre sätt än tidigare. Under senhösten har förvaltningen börjat
arbeta enligt det så kallade OSA-verktyget (organisatorisk och social arbetsmiljö) som finns som stöd på
Insidan. Introduktion av verktyget med samtliga chefer har gjorts tillsammans med arbetsmiljöspecialist. På
större enheter har medarbetare fått möjlighet att prova på andra arbetsuppgifter. På så sätt har förvaltningen
arbetat proaktivt för att behålla medarbetare.

Tekniska nämnden, Årsrapport 2018

18(56)

Framtid och omvärld
Under 2019 genomförs enhetschefens år på förvaltningen där balans mellan arbetsliv och fritid kommer att
beröras vid ett av tillfällena för att utveckla ledarna på förvaltningen för ett mer hållbart arbetsliv.

Uppdrag
Proaktivt rehabiliteringsarbete
Hösten 2017 utbildades förvaltningens samtliga chefer i sjukanmälansrutiner och
rehabiliteringsprocess under ett chefsforum. Personalspecialist har under året gett chefer vid behov
råd och konsultation i det dagliga arbetet inom dessa frågor. Under våren 2018 har en förbättring
kring efterlevnaden skett av dessa rutiner genom att chefer på ett mer strukturerat sätt fångar upp
sina medarbetare tidigare vid en sjukskrivning b.la. med hjälp av Adato.
I rehabiliterande syfte har Kommunhälsan samt privata aktörer anlitats för att stötta
långtidssjukskrivna och detta har lett till att personer kunnat återgå till sin tjänst. Förvaltningen har
även erbjudit samtalsstöd för personer som känts sig osäkra i sin roll och på så sätt har
förutsättningar skapats för att medarbetarna ska må bra, känna mindre press och bli mer säkra på
sina arbetsuppgifter.
Inom förvaltningen har medarbetare enligt önskemål kunnat förflyttas till annan avdelning då
arbetsuppgifter varit för betungade. Detta har lett till att man kunnat bryta sjukskrivning tidigare och
medarbetare kommit tillbaka till arbetet.
Arbetet med medicinska kontroller för särskilda risker har strukturerats och systematiserats på ett
bättre sätt än tidigare. Genom ett tätt samarbete med Kommunhälsan säkerställer förvaltningen att
ohälsa inte uppstår eller upptäcks i ett tidigt skede när det gäller särskilda risker.
Säkerställa att området organisatorisk och social arbetsmiljö får genomslag både vad gäller
kompetens och genomförande
Ett arbete har påbörjats där man ser över balans mellan arbete och fritid för de personer som arbetar
skift eller har beredskap. Arbetsgivaren vill underlätta för personer att ta den vila som behövs efter ett
långt arbetspass och därmed skjuta på arbetstider och ej akuta arbetsuppgifter.
Genom uppföljning av temperaturmätaren har varje avdelning och enhet arbetat aktivt med området.
Vid förändringar i verksamheten har förvaltningen blivit bättre på att genomföra riskbedömningar och
utförligare beskriva förändringen. Genom informationsmöten, arbetsplatsträffar och samverkansmöten
har personalgrupper informerats innan slutligt beslut tagits. Att systematiskt dokumentera och
riskbedöma förändringen skapas bättre förutsättningar för att minska stress och oro.
Under senhösten har förvaltningen börjat arbeta enligt det så kallade OSA-verktyget som finns som
stöd på Insidan. OSA-verktyget innehåller konkreta verktyg att arbeta med i arbetsgruppen.
Introduktion av verktyget med samtliga chefer har gjorts tillsammans med arbetsmiljöspecialist.
Flertalet medarbetare har även fått information om vad verktyget innebär. Detta har gett en bra grund
till att fortsätta arbeta med de delar som behandlar arbetsbelastning under 2019. Hela förvaltningen
arbetar med hjälp av en arbetsmiljöspecialist att sprida kunskapen och att återkoppla till
ledningsgruppen för att arbeta vidare med gemensamma åtgärder för hela förvaltningen.
Förbättringsåtgärder inom strategisk kompetensförsörjning med fokus på att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
Enligt kommunens övergripande modell har en successions-planering för chefer tagits fram. Genom
detta säkerställs att möjliga ersättare finns för chefer och på sikt nyckelpersoner som lämnar sin tjänst
vid till exempel pension, vidareutveckling inom organisationen eller avslutar anställningen.
På större enheter har medarbetare fått möjlighet att prova på andra arbetsuppgifter. På så sätt har
förvaltningen arbetat proaktivt för att behålla medarbetare och även lyckats attrahera nya
medarbetare till organisationen.
I rekryteringsprocessen går förvaltningen ut på bred front för att locka bland annat ingenjörer. Genom
att offentliggöra tjänsterna på sociala medier såsom Facebook, Linkedin och extern leverantör,
Ingenjörsjobb.se, får annonserna en större genomslagskraft hos de sökande och urvalet ökar.

Temperaturmätaren
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Tekniska förvaltningen strävar efter att minst 80 procent ska svara på medarbetarenkäten. I tillägg har
man satt målet att uppnå fem som medelvärde inom respektive av de fem frågeområdena Resultaten
från enkäten diskuteras på avdelningarnas och enheternas arbetsplatsträffar. På förvaltningen kan
konstateras att det är små rörelser mot tidigare mätningar för respektive frågeområde. Det som sjunkit
är svarsfrekvensen som inom vissa verksamheter inte uppfyller målen vid senaste mätningen.
Störst förbättringspotential återfinns inom förmågan att förmedla mål och riktning för verksamheten
och att medarbetarens förslag till förändring hanteras på ett bra sätt. Ett annat område som kan bli
bättre är hur man gör varandras arbete synligt och återkopplar till varandra på ett bra sätt.
Det fanns i inledningen av året två grupper vars resultat stack ut negativt. Inom båda grupper har
åtgärder och insatser planerats för att förbättra de områden vars resultat sticker ut och i slutet av året
hade värdena höjts betydligt.
Inom förvaltningen har det under året genomförts aktiviteter för att öka arbetsglädjen, stärka
gemenskapen och tillhörigheten. Och på avdelningar och arbetsplatsträffar har medarbetarna arbetat
aktivt med värdegrunden och särskilt frågan om att visa varandra respekt.

Personalstatistik
Antal anställda
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

234

239

5

64

70

6

170

169

-1

Omräknade
heltider

232,9

238,1

5,2

63,8

70,0

6,2

169,1

168,1

-1,0

Personalom
sättning *

9,5 %

12,8 %

3,3 %

9,9 %

14,1 %

4,2 %

9,4 %

12,4 %

3,0 %

Tillsvidareanställda

Sysselsättningsgrad
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

Andel 100 %
*

98,3 %

98,7 %

0,4 %

98,4 %

100,0
%

1,6 %

98,2 %

98,2 %

0,0 %

Genomsnittli
g ssgr

99,5 %

99,6 %

0,1 %

99,7 %

100,0
%

0,3 %

99,5 %

99,4 %

-0,1 %

Åldersstruktur
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

-29

17

17

0

4

3

-1

13

14

1

30-39

41

45

4

17

21

4

24

24

0

40-49

53

55

2

23

24

1

30

31

1

50-59

82

79

-3

13

15

2

69

64

-5

60-

41

43

2

7

7

0

34

36

2

48,2

47,8

-0,4

45,2

45,0

-0,2

49,4

49,0

-0,4

Medelålder
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Sjukfrånvaro
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

Sjukfrånvaro
-14 dgr

1 075

1 146

71

265

364

99

810

782

-28

Sjukfrånvaro
15-59 dgr

408

610

202

118

157

39

290

453

163

Sjukfrånvaro
60- dgr

2 558

2 041

-517

479

796

317

2 079

1 245

-834

Totalt antal
dagar

4 041

3 797

-244

862

1 317

455

3 179

2 480

-699

Sjukdagar/s
nittanst. *

17,2

15,9

-1,3

13,3

19,6

6,3

18,7

14,5

-4,2

Ej
sjukfrånvara
nde

42,3 %

39,2 %

-3,1 %

40,0 %

31,7 %

-8,4 %

43,2 %

42,3 %

-0,9 %

7 280

8 880

1 600

559

572

13

6 721

8 308

1 587

2 354 8
43

3 135 3
04

780 461

75 877

139 73
3

63 856

2 278 9
66

2 995 5
71

716 605

Övertid
timmar
Övertid
belopp, mkr

Analys och förslag till förbättring
Personalstyrkan uppgår vid bokslutet till 239 personer varav 70 är kvinnor och 169 är män. Detta är en
ökning med 5 personer. Ökningen beror främst på att det nya renhållningsbolaget har gjort en hel del
rekryteringar inför bolagsstarten. Under 2017 slutade ett antal personer vilket skapade vakanser som
fyllts först under 2018. I förvaltningen finns på vissa avdelningar av tradition mansdominerande yrken,
på andra avdelningar dominerar det kvinnliga könet. Beroende på arbetsgruppens fördelning av män
och kvinnor eftersträvas en jämnare fördelning vid rekrytering.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 99,5 % till 99,6 %. För kvinnor är den 100,0 %
och för män 99,4 %. Andelen tillsvidareanställda medarbetare med 100 % sysselsättningsgrad uppgår
till 98,7 %, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter i jämförelse med föregående mätning. Det är
mycket få medarbetare som inte arbetar full tid och detta beror på personliga önskemål. Förvaltningen
strävar efter att ge alla anställda möjlighet att arbeta 100%.
Medelåldern har minskat med 0,4 år till 47,8 år, där kvinnors medelålder uppgår till 45,0 år (45,2) och
för män 49,0 år (49,4). Tekniska förvaltningen har en medelålder något över kommunens genomsnitt
som ligger på 45,1 år. En av anledningarna är att det kontinuerligt arbetas för att behålla medarbetare
med långvarig erfarenhet och spetskompetens och som är svåra att ersätta. En annan anledning till en
högre medelålder är att vi har ett flertal som arbetar efter pensionsålder (över 67 år). Trots en ökad
personalomsättning på 3,0% har medelåldern minskat obetydligt.
Antalet sjukdagar per snittanställd har minskat från 17,2 dagar till 15,9 dagar. Analysen av
förvaltningens statistik över sjukfrånvaro visar att orsaken till minskad sjukfrånvaro är främst att ett
antal medarbetare med långtidsjukfrånvaro (60-dagar) rehabiliterats och återgått i tjänst. Andra skäl är
även pensionsavgång och byte av tjänst både inom och utom förvaltningen.
Sjukdagar för kvinnor har ökat med 6,3 dagar medan männens sjukfrånvaro minskat med 4,2
sjukdagar per snittanställd. Ökningen hos kvinnor kan förklaras med några enstaka fall av
långtidssjukskrivning, där insatser har gjorts för att underlätta återgång till arbetet.
Andel anställda som inte haft någon registrerad sjukfrånvaro (frisknärvaro) under det senaste halvåret
har blivit mindre (39,2%). Bland kvinnor är det 8,4 % färre som aldrig varit sjuka och bland män är
siffran 0,9 %, totalt har andelen minskat med 3,1%. I jämförelse med kommunen i övrigt (34,6%) ligger
förvaltningen dock högre i frisknävaro.
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Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad
Nya steg mot full sysselsättning
Riktningsmålets utveckling
Sammantaget för måluppfyllelse gällande Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till
arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap visar på en positiv utveckling då fler praktikplatser än tidigare
har anordnats under året.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Förvaltningen har fortsatt att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden arbetstillfällen med s.k.
extratjänster. Arbetet görs i samarbete med Arbete och välfärd. En viss problematik finns i detta då alla
arbeten kräver att man kan prata svenska och i många fall även att man har körkort.
Förvaltningen har lyckats väl i att locka hit studenter på olika nivåer. Under hösten kommer vi att ta emot
flera lärlingar som går på gymnasiet och genom Kunskapslyftet har vi tagit emot nyutexaminerade
gymnasielever som är intresserade av att arbete med samhällsbyggnadsfrågor. Någon av dessa är sedan
blivit anställd efter fullföljd civilingenjörsutbildning.
Framtid och omvärld
För att öka attraktiviteten för tekniska yrken så fortsätter medarbetare från tekniska förvaltningen att delta
som lärare och föreläsare på utbildningar som t ex Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet. Förvaltningen
är även representerade i Branschrådet, vilket gör det möjligt att påverka utformningen av
ingenjörsprogrammet.

Uppdrag
Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för
Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser
För att öka attraktiviteten för tekniska yrken så fortsätter medarbetare från tekniska förvaltningen att
delta som lärare och föreläsare på utbildningar som t ex Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet.
Förvaltningen är även representerade i Branschrådet, vilket gör det möjligt att påverka utformningen
av ingenjörsprogrammet. Medarbetare är också handledare för studenter som gör examensarbeten
inom tekniskas olika verksamhetsområden. Vidare anordnas studiebesök och visningar av t ex
avloppsverket Sundet, återvinningscentraler och förbehandlingsanläggningen Häringetorp. Det
möjliggör större förståelse för hur verksamheten fungerar.
Förvaltningens verksamheter fortsätter att ta emot feriearbetande skolungdomar. Det är ett sätt att
visa upp och öka kunskapen hos ungdomar om hur det är att arbeta inom tekniska områden.
Förvaltningen har även tagit emot praoelever från högstadieskolor.
Under hösten har planeringsavdelningen haft en tekniksprångare under 4 månader. Tekniksprånget
är ett nationellt projekt för att öka intresset för ingenjörsyrken och erbjuds ungdomar som gått
naturvetenskaplig eller liknande utbildning på gymnasiet. Dessutom kommer två elever från
byggprogrammet på Kungsmadskolan att göra sin praktik två dagar per vecka på
produktionsavdelningen under perioden 2018-08 till 2022-06. Under 2018 har stabsavdelningen haft
en praktikant från handelsprogrammet på gymnasiet tre dagar i veckan. Praktiken kommer att fortlöpa
under våren 2019.
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Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd
Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur
Riktningsmålets utveckling
Den sammantagna bedömningen och analysen för 2018 års resultat för målet "bättre fungerande och mer
miljösmart infrastruktur" visar att ungefär hälften av nyckeltalen pekar i en positiv riktning. Flertalet av
uppdragen för 2018 är däremot genomförda med goda resultat vilka inte fångas i nyckeltal. Vissa av
uppdragen är är av sådan karaktär att de kommer att utvecklats och pågå under 2019.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag
Vad gäller genomföra tillväxtinvesteringar pågår arbetet med lekplatsen vid Limnologen, Geometriparken. En
del av Geometrilekplatsen är klar och togs i anspråk innan jul.
Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår som ska göra att fler väljer cykel framför bil. Utmed
Söderleden har en ny cykelled färdigställts som blir en viktig länk mellan Teleborg och Arenastaden. Utmed
Storgatan och Sandsbrovägen har cykelöverfarter byggts som ger cyklister företräde framför bilister i
korsningar för att underlätta för cyklisterna. Både i Rottne och vid Elin Wägners skola har det satsats på
cykelväg som gör det trafiksäkert för skolbarn.
Under 2018 fick Växjö ett nytt naturreservat, Hovshaga, med syfte att stärka friluftsliv, naturnära motion och
rekreation.
Inga avbrott i leverans av vattentjänsterna som berott på fel i utrustning på vatten- eller avloppsverk har
noterats 2018.
Under sommaren och hösten har stort fokus legat på tillgången av grundvatten och ytvatten vid de
kommunala täkterna. Allmänheten uppmanades till återhållsamhet med användning av kommunalt
dricksvatten och inget bevattningsförbud behövde införas. Erfarenheten från sommaren är dock att det är
viktigt att i god tid se över produktionskapaciteten särskilt med åtanke på Växjös ökande befolkning.
Framtid och omvärld
I slutet av 2018 beviljades nya projekt för ökad cykling hos skolungdomar samt ökad trafikkunskap genom
VR-teknik.
Resterande del av Geometriparken färdigställs under våren 2019.
Arbetet med att byta ut äldre vattenmätare och bygga upp systemet för fjärravläsning pågår. Målet är att
under 2019 skall samtliga mätare vara fjärravlästa och under 2020 skall debiteringsrutinen förändras så att
debiteringen helt bygger på verklig avläst förbrukning. Förutom förenkling för kunden att följa verklig
vattenanvändning ger systemet möjlighet att spåra onormal förbrukning.
Parallellt med förberedelserna inför bildandet av avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö förbereds
det för införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar. För Växjös del kommer detta att ske i
inledningen av 2020.
Analys av nyckeltal:
Andelen med tillgång till park och natur minskar framförallt på grund av förtätning: Förtätning med nya
bostäder har gjorts inom områden som inte har tillgång till grönområden inom 300 meter, t.ex. centrum och
stationsområdet, samtidigt som nya grönområden inte har skapats inom dessa områden. Det gör att det blir
fler invånare utan tillgång till park eller natur större än 1 ha inom 300 m.
Kostnad väg-, järnvägsnät och parkering: Anledningen till att kostnaden ökat så dramatiskt för 2017 är
beroende på medfinansieringen av Fagrabäcksrondellen som slår igenom i Kolada med 78 MSEK. Dock är
hög siffra över tid att hänföra till den växande staden föränderlig beroende på vilka investeringar som är
planerade. I nyckeltalet går det ej att urskilja drift och expandering.
Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/ invånare: Nyckeltalet baserar sig på ett urval av åtta
kommuner som faller inom samma storleksklass som liksom Växjö driver verksamheten i förvaltningsform.
För att kunna göra en riktig jämförelse bör man gå in i detalj och jämföra de olika kommunernas
kostnadsbild. I Växjö betalar tex va-verksamheten en arrendeavgift för ledningar i kommunal mark vilket är
osäkert om det sker i andra kommuner. Lånekostnader kan variera osv. Generellt gäller också att det är svårt
att jämföra nyckeltal mellan olika kommuner då de naturliga förutsättningarna varierar. I Växjö har vi relativt
många anläggningar medan annan kommun har mer centraliserad verksamhet. Anläggningars ålder och
status kan också påverka.
De åtta kommunernas redovisade VA-kostnad ligger mellan 1213 kr/ invånare till 2464 kr/invånare där Växjö
ligger något över mitten.
Avfallshantering, kr/inv: Växjö kommuns kostnad för avfallshantering per invånare ligger under medelvärdet
för kommungruppen större städer. Även renhållningstaxan för Växjö ligger under medeltaxan för kommuner
med jämförbart insamlingssystem. En anledningarna till att Växjö ligger under medel är att kommunerna,
vilka Växjö jämförs med, är kommuner med ett annat, dyrare insamlingssystem för avfallshantering, fyrfack.
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Genomföra tillväxtinvesteringar och barmarksunderhåll
Vad gäller genomföra tillväxtinvesteringar pågår arbetet med lekplatsen vid Limnologen
(Geometriparken). En del av Geometrilekplatsen är klar och togs i anspråk innan jul. Resterande del
av Geometriparken färdigställs under våren 2019.
Arbetet med återställningen av Södra Järnvägsgatan skulle påbörjats under hösten men har av olika
anledningar skjutits fram till våren 2019. Komplettering av tak på cykelparkeringar vid stationsområdet
har färdigställts likaså cykeltunnlarna vid Bredvik.
Försök pågår att använda hetvatten vid ogräsbekämpning och det utökades under våren 2018.
Åtgärden avbröts under sommaren då den extrema värmen gjorde att ogräset inte växte. Arbetet
återupptas under 2019. Det krävs en normal säsong med tre behandlingar för att kunna utvärdera hur
försöket gått och därefter ges möjlighet att glesa ut underhållet.
Genomföra hållbara mobilitets- och infrastruktursatsningar
Tekniska förvaltningen driver tävlingen Cykelvänlig arbetsplats med syftet att stimulera
kommuninterna och -externa arbetsplatser att vidta åtgärder för att förenkla för medarbetarna att välja
cykel framför bil som transportmedel. Tävlingen innehåller 21 åtgärder att vidta, där vinnaren, med
flest vidtagna åtgärder, får en helsidesannons i Smålandsposten. På tekniska nämndens
sammanträde den 27 september 2018 presenterades Växjös cykelvänligaste arbetsplats 2018,
Lassaskog Hemvård.
Tekniska nämnden har fattat beslut om att införa Växjös första cykelöverfarter på Storgatan och
Sandsbrovägen, totalt 12 stycken. Detta innebär att bilister har väjningsplikt mot cyklister vid en
cykelöverfart. Under hösten 2018 startade byggandet av dessa cykelöverfarter och i princip samtliga
färdigställdes i samband med årsskiftet. Parallellt med byggandet har en omfattande
informationskampanj om cykelöverfarter också genomförts.
Växjö Kommun är tillsammans med landets mest ambitiösa kommuner medlem i föreningen Cykla
mer. Föreningen genomförde under våren en kampanj för att påverka kommuninvånarnas inställning
till cykling på ett positivt sätt. Kampanjen innehöll informationsblad och filmer som visades bland
annat på biografer, TV4 och annonser i Smålandsposten.
Den 26 maj 2018 anordnades mötesplatsen, Hållplatsen, på Teatertorget i samband med Vårstad.
Fokus var på trafik, cykling och klimat i vår stad. Tjänstepersoner och politiker från Växjö kommun
fanns tillgängliga för frågor och synpunkter från allmänheten.
En ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen har byggts. Den
ansluter till den gång- och cykelväg som Trafikverket byggt från Rydet mot Brittatorp.
Verka för att biologisk mångfald och de gröna värdena ska ses som en självklarhet i
stadsutveckling
När Växjö stad växer och förtätas uppstår konflikter i områden med rik biologisk mångfald.
Förvaltningen arbetar därför tillsammans med planeringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att i
första ledet identifiera naturvärden i planprocessen, därefter se om och i så fall hur dessa kan
bevaras, och om värden förstörs i vissa fall se om de kan kompenseras. Ett exempel är Bäckaslöv där
marken som tas i anspråk kompenseras genom att nyskapa betesmark och äng liksom
spridningskorridorer där fjärilar och bin kan röra sig i större landskap. I Hovshaga anläggs ny
ängsmark inom planområdet, vid Norrastugan och Hovshaga inventerar vi en fridlyst orkidé och i
Växjö västra verksamhetsområde jobbar vi på att bevara naturliga våtmarker som också renar och
utjämnar dagvattenflödena.
I befintlig stadsstruktur utvecklar vi kraftledningsgatan på Västra mark vidare. Gamla träd och alléer
vårdas. Fårhagar skapas på Vikaholm till glädje både för barn och pollinatörer. Vedskalbaggarna och
hackspettarna gynnas när död ved sparas i tätortsnära skogar. Fler kan lättare komma ut i naturen
när parker skapas och när friluftsprogrammet genomförs med gröna stråk och uppehållsplatser.
Under året har friluftssatsningar genomförts i bl.a. Braås, Bredvik, Bergunda, Teleborg, Bokhultet och
Fylleryd med grillhus, utsiktsplatser, rörelsestråk, motionsspår, vindskydd och belysning av Kala
höjden. Arbete har också påbörjats med vårt kommande friluftsområde, Bäckaslövsskogen, som har
ett strategiskt läge nära Arenastaden, Bergsnäs, Bredvik och den nya stadsdelen Bäckaslöv.
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Under 2018 fick Växjö också ett nytt naturreservat, Hovshaga, med syfte att stärka friluftsliv,
naturnära motion och rekreation. Utredningen och framtagande av skötselplan och föreskrifter
genomfördes av tekniska förvaltningen med regelbundna avstämningar mot övriga förvaltningar.
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen ger oss såsom pollinering, rening av luft och vatten
liksom upplevelsevärden. Dessa tjänster är livsavgörande för samhället. På Västra mark har vi under
året inlett ett pilotprojekt om att identifiera vilka gröna områden och strukturer som är viktigast att
bevara och utveckla för att kunna upprätthålla funktionella ekosystemtjänster.
Arbeta för ett effektivt, trafiksäkert och hållbart trafiksystem med fokus på trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter speciellt vid skolor
Löpande arbete sker med mobilitetssatsningar i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och
Ögonkontakt, med syftet att öka cykling hos skolungdomar. Sedan början av 2018 har fyra
samordningsmöten ägt rum, två stycken mellan de politiska presidierna och två mellan involverade
tjänstepersoner. Informationsmaterial till skolor och förskolor har producerats och delats ut
gemensamt av de två förvaltningarna. I linje med detta arbete har två projekt blivit beviljade under
slutet av 2018. Det ena handlar om ökad cykling hos skolungdomar och finansieras genom
Energimyndigheten och det andra handlar om ökad trafikkunskap genom VR-teknik och är finansierat
genom Arvsfonden. Arbete pågår med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Under året har ett antal
förankringsmöten har ägt rum inom kommunen och med externa organisationer.
Under vår och sommar 2018 har en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen byggts i Rottne som gör det
trafiksäkert för skolbarnen att röra sig genom samhället. Vid Elin Wägners skola i Växjö har det även
byggts trafiksäkra cykelvägar som ska öka tryggheten för barn som cyklar till skolan.
Vidare har förberedelser om införandet av P-ledningssystem startat, där man avser sätta upp skyltar
för att hänvisa till lediga parkeringsplatser. P-ledningssystemet är en delmängd i ett nyligen beslutat
och beviljat EU-projekt "Smart Parking", där man också arbetar med t ex samutnyttjande av
parkeringsplatser genom digitalisering.
Förvaltningen driver projektet Trafikplatsen vid Hovshaga centrum. Projektering pågår, men
utbyggnaden av trafikplatsen görs år 2019.
Verka för att cykel, gång och kollektivtrafiken ska öka i förhållande till biltrafiken
Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår som ska göra att fler väljer cykel framför bil.
Utmed Söderleden har en ny cykelled färdigställts som blir en viktig länk mellan Teleborg och
Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen har under hösten byggts cykelöverfarter som ger
cyklister företräde framför bilister i korsningar. Vidare har även åtgärder i enlighet med beviljat
Stadsmiljöavtal för kollektivtrafik genomförts under året. Kollektivtrafikkörfält på Liedbersgatan är klart
och invigt, arbetet på Storgatan slutfördes i december 2018. Projekt Sandsbrovägen har dock
avbrutits bland annat på grund av resursbrist.
Under 2018 har en utredning gjorts om pendelparkeringsplatser utanför Växjö tätort och lämpliga
platser är utpekade. Samverkan med cykelhandlare och cykelföreningar inom nätverket ”Växjö
Cyklar” pågår och sker löpande. Nätverket utgör en kontaktyta mot användare av förvaltningens
tjänster relaterat till cykling och är en källa till informationsutbyte. Ett nätverksmöte har genomförts
hittills och i början av året lanserades även ett e-brev att distribueras inom och utom nätverket. Tre
nummer har hittills utgivits av Trafikenheten. Vidare har även ett Cykelbokslut för 2017 gjorts, vilken
presenterades under våren 2018.
I år kom Växjö kommun på tredje plats i kategorin mellanstora kommuner i Cykelfrämjandets
Kommunvelometer, en nationell undersökning där man årligen jämför kommuners insatser för cykling.
Med totalt 46,5 poäng (av 60 möjliga) får Växjö kommun sitt bästa resultat hittills i
Kommunvelometern.
Försöket med att sopsalta ett antal strategiskt utvalda huvudcykelvägar med målpunkten Växjös
stadskärna har gett önskad effekt och höjt kvalitén på cykelbanorna för vintercyklisterna.
Cykelvägnätet i Växjö tätort inventerades 2013/2014 och 1 096 olika anmärkningar gjordes, varav 496
punkter är åtgärdade fram till och med 2018.
Diagram: Färdmedelsutveckling för cykel (%) vecka 41 under år 2004-2018
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2018 har den totala andelen resor med cykel ökat till 28 procent, vilket är en ökning på två
procentenheter från föregående inventering 2016. Dock är det en total minskning med 9 procent 2018
jämfört med 2004 då andelen cykelresor var 37 procent för skoleelver från F-klass till och med
årskurs 6.Trenden över tid visar att den totala cykelandelen minskat. Det är en minskning som delvis
förklarar ökningen av andelen resor med skjuts i bil. Minskningen är störst mellan åren 2006-2010.
Minskningen syns inte bland alla skolbarn. Framför allt minskar cyklingen bland de äldsta eleverna.
En minskning 2018 jämfört med 2004 har skett bland cykelresorna i årskurs 4-6 med 10
procentenheter från 51 till 41 procent.
Fortsätta arbetet med åtgärdsplanen för Växjösjöarna för att öka den ekologiska statusen
Under sommaren har bottenbehandlingen av Växjösjön genomförts under maj till augusti 2018 med
mycket goda och synliga resultat. Växjösjön mår bättre än någonsin och har haft konstant siktdjup på
över 3 meter sedan maj och i medeltal över 4 meter från juni till oktober. Ett viktigt mål är att bibehålla
det goda resultat som reduktionsfisket har gett, ett annat är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten.
Båda de här målen kommer att uppfyllas genom att algblomningen minskar till följd av mindre fosfor i
vattnet. I sjöns mitt har fosforhalten legat omkring bakgrundsnivåer sedan behandlingen påbörjades
(medel 11,2 µg/l). I den gamla mätpunkten i utloppskanalen stod vattnet stilla hela sommaren på
grund av den extrema torkan och påverkades till under flera månader inte av behandlingen. Därför
redovisas värden från både den gamla mätpunkten (17,4 µg/l) och en ny mätstation mitt i Växjösjön i
år.
4,2 meters siktdjup har uppmätts i under försommaren i Södra Bergundasjön, vilket är ungefär
dubbelt så mycket mot tidigare rekord. Det är resultat av reduktionsfisket i sjön under hösten 2017
och våren 2018. Vanligtvis brukar siktdjupet i Södra Bergundasjön i maj ligga på omkring 1 meter.
Rekordsiktdjupet indikerar att förändringarna i sjön går åt rätt håll. Fosforhalterna i de flesta sjöar i
södra Sverige var ovanligt höga under sommaren 2018 på grund av den extrema värmen.
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När det gäller att genomföra restaurering av vattendraget vid vattenkraftverket vid Hanefors fick
kommunen tillstånd av Miljödomstolen under hösten. Förvaltningen har sökt bidrag för
restaureringsåtgärderna, men tyvärr fått avslag i första omgången. En förnyad bidragsansökan har
ingetts under senhösten 2018.
Utveckla skötselmetoder så att underhållet av de offentliga miljöerna håller hög nivå i tätorten
och tätorterna.
Ny teknik med hetvatten och wireborste för ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor har testats och
utökats under våren 2018. Under sommaren avbröts åtgärden då den extrema värmen gjorde att
ogräset inte växte. Försöket återupptas under år 2019.
Inom parkverksamheten har det arbetats för ökad digitalisering, bland annat genom att utveckla
parkprogrammet Geosecma och använda fler funktioner. Till exempel har lekplatsbesiktningar lagts in
i kartan. Programmet används även för att enklare planera arbetet och följa upp gentemot personal
och beställare exempelvis slåtter och skyltar.
Projekt med solcellsdrivna "smarta papperskorgar" är påbörjat i liten skala med registrering av
papperskorgar för systematisk och behovsstyrd tömning. Papperskorgarna används vid stadens mest
publika platser i stadskärnan och inom arenastaden.
Under försommaren testades en större gräsklipparrobot med gott resultat. Förvaltningen tittar nu på
hur den typen av redskap kan effektivisera verksamheten och göra arbetsmiljön bättre för våra
parkarbetare.
Den extrema sommaren har inneburit att parkenheten omdirigerade resurserna för att skylta upp i
parker och naturområden kring eldningsförbudet och från att klippa gräs till att vattna träd. Tack vare
ett förebyggande beslut innan sommaren, om att med pump hämta vatten till bevattning från
Växjösjöarna kunde användande av dricksvatten vid bevattning undvikas. Torkan innebar att flera
gamla träd och buskar dog då de inte klarade att stå emot stressen att inte få vatten. Det slutgiltiga
resultatet av detta kan vi inte se förrän till våren när lövsprickningen visar vad den varma och torra
sommaren har inneburit.
Eftersträva en nollvision i arbetet med leverans av vatten och avlopp vad gäller anmärkningar
och avbrott.
Med regelbundet underhåll och utbyte av uttjänta utrustningar kan driftavbrott på grund av fallerande
utrustningar minimeras. Inga avbrott i leverans av vattentjänsterna som berott på fel i utrustning på
vatten- eller avloppsverk har noterats 2018. Däremot förekommer kortvariga avbrott främst i
vattenleveranser beroende på underhållsarbeten på ledningsnäten eller att akuta läckor uppstår.
Planerade avbrott för reparationsarbeten med mera kan ibland styras till nattetid för att minska
störningen till abonnent, men det innebär en högre underhållskostnad.
Under 2018 har 10 prover fått en anmärkning med avseende på mikrobiologi, varav ett prov var
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otjänligt. Detta motsvarar 3 % av alla prover. Prover tas både på vattenverk och hos användare enligt
gällande föreskrifter. Det otjänliga provet berodde på en förorenad spolpost (som används i samband
med provtagning) och inte att vattnet i sig var förorenat. Rutinerna för provtagningen har ändrats efter
denna händelse. Utöver mikrobiologiska anmärkningar har vattnet i Rottne fått 7 anmärkningar med
avseende på temperatur. Detta beror på den onormalt varma sommaren och att råvattnet är ytvatten
som tas ur en sjö.
Utbyte och renovering av äldre ledningar pågår kontinuerligt men under 2018 i lite mindre omfattning
då mycket av förvaltningens resurser koncentrerats till nyexploatering.
Arbetet med att byta ut äldre vattenmätare och bygga upp systemet för fjärravläsning pågår. Målet är
att under 2019 ska samtliga mätare vara fjärravlästa och under 2020 ska debiteringsrutinen förändras
så att debiteringen helt bygger på verklig avläst förbrukning och systemet med preliminärdebitering
efter beräknad förbrukning mellan dagens glesa avläsningstillfällen försvinner. Förutom förenkling för
kunden att följa verklig vattenanvändning ger systemet möjlighet att spåra onormal förbrukning vilket
underlättar arbetet med läcksökning m.m.
Under sommaren och hösten har stort fokus legat på tillgången av grundvatten och ytvatten vid de
kommunala täkterna. Allmänheten uppmanades till återhållsamhet med användning av kommunalt
dricksvatten och inget bevattningsförbud behövde införas. Erfarenheten från sommaren är dock att
det är viktigt att i god tid se över produktionskapaciteten särskilt med åtanke på Växjös ökande
befolkning.
Fortsätta förberedelserna för fastighetsnära insamling och för ett kommunövergripande
avfallsbolag
Under februari 2018 fattade Växjö, Tingsryd, Älmhult, Lessebo och Markaryds kommun beslut om att
bilda ett gemensamt avfallsbolag. Bolaget bildades i mars och fick namnet Södra Smålands avfall och
miljö, SSAM. Ansvarsområdena är sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för cirka 140
000 invånare i fem kommuner. Förberedelserna inför bolagsstart 1 januari 2019 bedrivs i projektform
och organiseras i ett antal delprojekt. Förberedelserna följer i stort de tidplaner som finns för
respektive delprojekt.
Från och med oktober 2019 blir SUEZ Recycling AB ny entreprenör för sophämtning i Växjö kommun.
I samband med detta införs även så kallade fyrfackskärl i kommunen. Avtalet med Suez gäller
kommunerna i Lessebo, Tingsryd och Växjö. Kommunfullmäktige i Växjö har sedan tidigare fattat
beslut om att införa fastighetsnära insamling i fyrfack. På så sätt kan villaägare sortera mat- och
restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, papper, plast och metall hemma vid den egna tomten.
Fortsätta arbetet med att minska mängderna grovavfall och hushållsavfall som skickas till
förbränning genom byggnation av en ny ÅVC, införande av fastighetsnära insamling och
etablering av återbruk.
Tillfälligt återbruk finns nu etablerat på ÅVC Norremark i Växjö. Tre aktörer finns representerade i det
tillfälliga återbruket och under 2018 samlades totalt ca 90 ton material in (baserat på en kombination
av vägning och uppskattning från aktörerna). Detta motsvarar ca sex procent av den brännbara
fraktionen på Norremark ÅVC och två procent av den sammanlagda mängden av
återbruksfraktionerna brännbart, osorterat, elavfall, kyl och frys, metallskrot och deponi (jämfört med
2017 års statistik).
Plockanalys av brännbart grovavfall genomfördes under hösten på Norremark, baserat på tre material
från containrar. Resultatet visade att det finns stor potential att förbättra sorteringen i fraktionen
brännbart då brännbart avfall endast utgjordes av 25 procent, övrigt material i fraktionen utgjordes av
förpackningar, träavfall, textilier och återbruksmaterial. Ny plockanalys planeras genomföras under
2019. Ca 50 ton textil har samlats in från samtliga ÅVC-anläggningar i Växjö kommun.
Reviderat förslag om återbruk på Norremarks kretsloppspark finns framtaget och investeringsbeslut
väntas fattas av Södra Smålands avfall och miljö i februari 2019. Frågan om etablering av
byggåterbruk på Norremarks kretsloppsanläggning kommer utredas vidare under 2019.
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Mängden brännbart avfall från ÅVC som skickas till förbränning har minskat under år 2018 till 87 kg
per invånare jämfört mot år 2017 (92 kg/inv).

Andelen hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall är 89 procent år 2018. Det tycks fullt
möjligt att nå målet i avfallsplanen på 90 procent i anslutningsgrad till år 2020.
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Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning fortsätter att minska. Under 2018 minskade
mängden till 178 kg per invånare. Därmed har målet som var satt till år 2020 uppfyllts (180
kg/invånare). Dock visar plockanalyser att det slängs stora mängder förpackningar och tidningar i
hushållsavfallet. En viktig åtgärd för att komma åt problemet blir införandet av fastighetsnära
insamling.
Inleda en förstudie kring rening av läkemedelsrester och mikroplaster på Sundets reningsverk.
För att begränsa spridning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar till miljön finns ett
nationellt fokus att vid avloppsreningsverken komplettera processerna så att mer mikroföroreningar
kan avskiljas än som sker idag. Naturvårdsverket utlyste även under året möjligheten för kommuner
att söka bidrag för att utreda och införa så kallad läkemedelsrening.
I april 2018 beslutade tekniska nämnden om projektdirektiv för att påbörja en förstudie kring
mikroföroreningar vid avloppsverket Sundet. Målet är att kartlägga behovet av ytterligare rening och
förutsättningar för en framtida komplettering av Sundet med rening av mikroföroreningar. Tekniska
förvaltningen har under hösten ansökt och från Naturvårdsverket erhållit bidrag till en förstudie.
Förstudien startades strax före årsskiftet.
Lägga en fast VA-plan som visar prioritering av kommunala VA-satsningar på landsbygden
Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i randområden till befintliga verksamhetsområden pågår
och tekniska nämnden har tagit beslut om utbyggnad i Grevaryd Lammhult. Projektering av Dädesjö
pågår. Arbetet utförs i turordning efter den plan som tagits fram i VA-plansarbetet i samverkan mellan
berörda förvaltningar. Planen är ett levande dokument och omvärderas av VA-plansgruppen
regelbundet för att prioriteringen av områden ska vara aktuell med behovet i områdena.
Utöka vatten- och avloppsförsörjningen i Tävlesås för att möjliggöra ny bebyggelse.
För att kunna möjliggöra ny bebyggelse i Tävelsås görs en utredning om avloppsreningsverket
gällande utbyggnadsmöjlighet och/eller på sikt överledning till Sundet. Utredningen omfattar
avloppsverket och möjlig belastning på Tävelsåsbäcken. Utbyggnadens omfattning alternativ
överledning är beroende av omfattning för byggnation söder om Växjö. Utredning kring hur stor
utbyggnad som det skall planeras för pågår.
Fortsätta utreda och planera långsiktig VA-försörjning och se över reservvattenmöjligheter för
den växande kommunen. Utreda ökad produktionskapacitet i Bergaåsen
Det pågår en översyn av vattenförsörjning gällande Bergaåsen, Braås, Rottne och Tävelsås.
Översynen behöver ta hänsyn till pågående arbete med kommunens översiktsplan och prognoser på
var och i vilken omfattning kommunen fortsätter att växa. Tänkbar framtida VA-samverkan med andra
kommuner behöver också vävas in. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med uppdatering av regional
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vattenförsörjningsplan vilken det också bör tas hänsyn till.
I planering av nya dagvattenanläggningar ska det alltid överläggas lösningar som efterliknar
naturens egna ekosystemtjänster och som integrerar grönområden med växter och vattendrag
Vid anläggande av nya dagvattenanläggningar som tex för Nylanda och Ekebergs
verksamhetsområde utformas anläggningarna så naturanpassade som möjligt men med fokus på
utjämnings- och reningseffekt. Lagunerna vid Strandbjörket har förbättrats med översilningsvallar som
planterats med lämpliga växter.
Under året har en utredning kring förutsättningarna att anlägga en våtmark även för utsläppet av det
renade avloppsvattnet från Sundet påbörjats. Utredningen ska ge svar på om Norra Bergundasjön på
sikt kan ersättas som recipient för avloppsvattnet.

Nyckeltal

Period

Utfall

Nöjd MedborgarIndex - Gång- och
cykelvägar

2018

57

Nöjd MedborgarIndex - Gator och
vägar

2018

58

Nöjd MedborgarIndex - Renhållning
och sophämtning

2018

69

Andelen invånare
som har högst 300
m till ett tillgängligt
park- eller
naturområde större
än ett hektar (%)

2018

89,1

Kostnad väg- och
järnvägsnät,
parkering, kr/inv

2017

2 276

Antal
mikrobiologiska
anmärkningar på
dricksvattnet

2018

10

Kostnad
vattenförsörjning
och
avloppshantering,
kr/inv

2017

1 985*

Kostnad
avfallshantering,
kr/inv

2017

971*

Utveckling över
tid

Jämförelse med
större stad

Fler bostäder och minskad segregation
Riktningsmålets utveckling
Uppdraget har bidragit till en positiv utveckling av riktningsmålet genom de insatser som har gjorts under
uppdraget Tillsammans med bostadsbolagen utveckla och delta i trygghetsvandringar.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Översyn för att säkerhet och den upplevda tryggheten ska öka sker i samband med ett arbete där
energikrävande belysningsarmaturer byts ut till lånenergialternativ. I Växjö centrum har blomkrukor satts ut
på gågatan för att höja säkerheten för att minska trafiken, sänka hastigheten och på så vis höja säkerheten.
Tekniska förvaltningen deltar även i samband med stora evenemang i samma syfte.
I Växjö centrum har blomkrukor satts ut på gågatan för att höja säkerheten för att minska trafiken, sänka
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hastigheten och på så vis höja säkerheten. Tekniska förvaltningen deltar även i samband med stora
evenemang i samma syfte.
Framtid och omvärld
Översyn för att säkerhet och den upplevda tryggheten ska öka sker i samband med ett arbete där
energikrävande belysningsarmaturer byts ut till lånenergialternativ.

Uppdrag
Tillsammans med bostadsbolagen utveckla och delta i trygghetsvandringar
Tekniska nämnden deltar i arbetet med att öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.
Under sommaren 2018 har bland annat insatser gjorts i Araby för att förbättra säkerheten som
förhoppningsvis kan bidra till en lugnare miljö.
Tekniska förvaltningen har även varit representerade vid trygghetsvandring på universitetsområdet
under hösten tillsammans med polis och representanter från bostadsbolagen på området.

Nyckeltal

Period

Utfall

Fysisk tillgänglighet
- sammanlagt
resultat, andel (%)
av maxpoäng (2016)

2016

76

Kostnad fysisk o.
teknisk planering,
bostadsförbättringa
r, kr/inv

2017

711
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Möjliggöra en aktiv fritid
Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets
Riktningsmålets utveckling
Den sammantagna bedömningen och analysen för 2018 års resultat för målet "ett kultur- och fritidsutbud
med mer bredd och spets " visar att uppdragen för 2018 är genomförda med flertalet positiva effekter. Vissa
av uppdragen kommer dock att fortsätta att utvecklats och pågå även under 2019.
Under 2018 har arbetet med friluftsprogrammet intensifierats. Syftet är att locka ut fler människor att vara
mer fysiskt aktiva genom att naturen i närmiljön blir mer lättillgänglig och attraktiv.
Genom förvaltningens arbete har nya attraktiva mötesplatser skapats under 2018.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Under året har mycket resurser lagt på att förbättra standarden på befintliga anläggningar enligt
friluftsprogrammets intentioner. Åtgärder vad gäller upprustningar av stigar, spänger, trummor och grillplatser
har genomförts i bl.a. Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen.
Under försommaren invigdes två nya mötesplatser i Växjö. Den nya generösa trätrappan vid Växjösjön blev
direkt en populär samlingsplats för såväl gammal som ung. Vid Trummens östra strand stod den nya
träningsplatsen Tetraedern färdig i början av sommaren.
Framtid och omvärld
Under 2019 fortsätter förvaltningens arbete med att skapa nya mötesplatser. Bland annat sker satsningen på
Stationsparken i Lammhult som ska bli en ny mötesplats för alla åldrar samt bidra till bättre folkhälsa genom
olika aktiviteter i parken. Att höja kvalitén i kommunens grönområden är ett fortsatt prioriterat område
kommande år.

Uppdrag
Förbättra standard på befintliga anläggningar och anordningar enligt friluftsprogrammet
Under året har mycket resurser lagt på att förbättra standarden på befintliga anläggningar enligt
friluftsprogrammets intentioner. Åtgärder vad gäller upprustningar av stigar, spänger, trummor och
grillplatser har genomförts i bl.a. Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen.
En hel del resurser har även lagts på att förnya informationen med nya skyltar och foldrar samt för
betesmarksrestaurering och bekämpning av invasiva arter.
Skapa nya mötesplatser som ökar Växjös och tätorternas attraktivitet och lockar fler
människor att vistas utomhus
Under försommaren var två nya mötesplatser färdigbyggda i Växjö. Lördagen den 5 maj 2018
invigdes ett nybyggt trädäck med sittplatser vid Vattentorget. Under sommaren har platsen utvecklats
till en naturlig mötesplats där det är möjligt att ha flera olika aktiviteter pågående parallellt. Den sista
etappen av Land Art Trummen är nu färdigställd och Tetraedern invigdes söndagen den 3 juni 2018.
Det är en ny mötesplats som förenar konst med träning och rekreation vid sjön Trummen.
För att utveckla stationsparken i Lammhult har en medborgardialog förts med invånarna på orten.
Projektering har gjorts under hösten 2018 inför byggnation 2019.
I Rottne har under våren och sommaren byggts en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen i Rottne.
Cykelvägen gör det trafiksäkert för skolbarn att röra sig genom samhället. Gång- och cykelvägen från
rondellen till smalspåret är klar. När en utvärdering gjorts tas beslut om eventuell utveckling av ytan
framför ICA och torget.
Ett aktivitets- och lekplatsprogram för Växjö kommun är framtaget och har under våren varit på remiss
till berörda förvaltningar och bolag. Tekniska nämnden tog beslut om programmet den 30 augusti
2018.
Den första januari 2018 togs ansvaret för skötsel och underhåll för Fylleryd och Kala höjden över från
kultur- och fritidsförvaltningen. I Fylleryd har många kilometer av befintliga motionsleder rustats upp
och Kala höjden har fått ny belysning och ett grillhus under 2018.
Geometriparkens utbyggnad pågår. Delar av lekplatsen var klar till årsskiftet 2018-19, medan parken
och resterande del av lekplatsen färdigställs under 2019.
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”Hovshaga lilla äng” är ett område på ca 6 000 m2 där tekniska förvaltningen har anlagt ängsyta och
en cykelbana, så kallad "pumptrack". I pumptracken kan den, vana som ovana och gamla som unga
cyklisten, öva balans, kroppskontroll och koordination. Förutom ängen och cykelbanan har även en
liten pulkabacke och grillplats anlagts. Området invigdes den 29:e september 2018.
I Bäckaslöv omvandlas en del av betesmarken till ängsmark med stig, fikaplats, upphöjda växtbäddar,
stenmurar, information kring viktiga insekter, fjärilar och deras värdväxter. Bäckaslövs gärde är ca 4
500 m2 och var klart i oktober 2018.
Fortsatt att utveckla stråken och friluftslivet mellan, runt och på sjöarna
Det finns sedan årsskiftet ett sammanhängande motionsstråk från Pär Lagerkvists skola i norr och
ner, via Bergunda Kyrka och Nothemmet, till Södra Bergundasjön. Längs stråket finns vindskydd,
grillplatser, rastbänkar och utsiktsplattform över Norra Bergundasjön. Finansiering av själva stråket
har skett med statsbidrag för naturvård och friluftsliv.
En tillståndsansökan är inlämnad till mark- och miljödomstolen för att bygga en vägbank för gående
och cyklister över Norra Bergundasjön. Vägbanken ska binda samman stadsdelarna Bredvik och
Bäckaslöv. Detta kommer påverka vattenkvalitén positivt, i den lagun som skapas, eftersom det finns
tillflöde med renare vatten från Helgasjön. Tillstånd väntas under vår/försommar 2019 och byggstart
beräknas under senhöst 2019.
Delta i arbetet med att samordna kommunens evenemang för att öka attraktiviteten och
samtidigt minimera kostnader.
Tekniska förvaltningens arbete med att delta i samordning av kommunens evenemang sker
kontinuerligt. Bland annat har detta skett vid Lakers firande av SM-guld, vårmarknad, pridefestival,
Karl-Oskardagarna och matmässan. Tjänstepersoner från förvaltningen finns även representerade i
styrgrupperna för evenemangen. Det finns också en kontinuerlig dialog med Citysamverkan.
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Ett tryggt och hållbart samhälle för alla
Ledande inom miljö- och klimatarbete
Riktningsmålets utveckling
Sammantaget visar måluppfyllelsen gällande ledande inom miljö- och klimatarbete på en positiv utveckling
då tekniska nämndens koldioxidutsläpp har minskat stort under 2018. Ett fokuserat arbete och förändrade
rutiner har bidragit till resultatet. Utbytet av energikrävande armaturer till LED har under 2018 pågått enligt
fastlagd plan. De nya armaturerna förbrukar i genomsnitt cirka en tredjedel av energi mot de gamla.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Tekniska nämnden hade som mål att få ned koldioxidutsläppet till 1 180 ton för år 2017, detta mål nåddes
med en mycket stor marginal då resultatet landade på 491,10 ton.
VA-avdelningen har gjort en förstudie av lämpliga tak för solcellsanläggningar och lämplig dimensionering av
anläggningar på yttre verk. Ansökt om bidrag hos länsstyrelsen för ett antal planerade anläggningar har
gjorts med positivt utfall varför upphandling och installation kan påbörjas.
Framtid och omvärld
Förvaltningen deltar med många medarbetare i arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet som nu knyts till
målen i Agenda 2030, samhällsbyggnadsprocessen samt till processen om aktiv fritid.

Uppdrag
Alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till 2020

Tekniska nämnden har klarat målet för koldioxidutsläpp för år 2017. Målsättningen var att minska
utsläppen till 1 180 ton. Glädjande är att siffrorna visar på ett resultat betydligt lägre än så, 491,10 ton.
Detta kan också jämföras mot år 2016, då utsläppet var 1 230,8 ton.
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Tydliga och smarta krav i entreprenadupphandlingar har gett snabba effekter på nämndens resultat
för koldioxidutsläppen. Den största förklaringen till minskningen beror på att fossil diesel i större
utsträckning ersatts med biodiesel (HVO) i både egna fordon och vid anläggningsarbeten på
entreprenad. HVO framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller
animaliska fetter från exempelvis slaktavfall. Drivmedel till Växjö kommuns fordon och maskiner står
för 15 procent av koldioxidutsläppen.
I november 2018 antog tekniska nämnden en avvecklingsplan för hur tekniska förvaltningen ska få
bort kvarvarande koldioxidutsläpp. Under hösten genomfördes en inventering av
fossilbränsleanvändning som låg till grund för planen. En bedömning är att det kommer att vara ett
utsläpp motsvarande 80 ton CO2 år 2020 jämfört med utsläppet år 2015 på 1953 ton.
Fortsätta utbytet av energikrävande belysningsarmaturer till lågenergialternativ.
En översyn av belysningen runt Växjösjön gjordes våren 2018 och uppgradering enligt utredningen är
beställd och utförd inom ramavtal. För övrigt fortsätter utbytet av energikrävande armaturer till LED
enligt fastlagd handlingsplan.
Under 2018 har armaturerna bytts ut inom områdena Högstorp, Öster och i Rottne. De nya
armaturerna förbrukar i genomsnitt cirka en tredjedel av energi mot de gamla, dessutom blir det ett
bättre ljus som i sin tur ökar både trafiksäkerhet och trygghet.
Belysningsanläggningen i parken mellan Teknikum och Katedralskolan har bytts ut och utökats under
året då denna plats varit ett problemområde.
Utreda möjligheterna till att bygga solenergianläggningar på förvaltningens anläggningar.
Tillsammans med VEAB har förvaltningen handlett en student som i sitt examensarbete genomfört en
studie avseende att sätta solceller på Häringetorps avfallsanläggning. Resultatet blev att Häringetorp
är tillgängligt för installation av en solcellspark.
Ansökan om bidrag hos Länsstyrelsen för ett antal planerade anläggningar har gjorts med positivt
utfall varför upphandling och installation kan påbörjas. Den beräknade installerade effekten i detta
skede skulle bli ca 130 kW till en budgeterad kostnad av ca 2 miljoner kronor. En omfördelning i
investeringsbudgeten behöver göras och en projektplan kommer att tas fram för beslut i tekniska
nämnden under 2019.
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Uppdrag
Under 2019 kommer möjligheten att installera paneler även på tak på reningsverket vid Sundet att
undersökas.

Nyckeltal

Period

Utfall

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

2018

89 *

Ekologisk status
med avseende på
fosforhalten i
Mörrumsåns
huvudfåra,
Växjösjön,
Trummen, Södra
Bergundasjön,
Norra
Bergundasjön och
Aggaå**

2018

Utveckling över
tid

Jämförelse med
större stad

Ökad trygghet i hela kommunen
Riktningsmålets utveckling
Förvaltningen är med och bidrar till måluppfyllelsen av att öka tryggheten i hela kommunen genom olika
insatser tillsammans med andra förvaltningar, bostadsbolag och polis. Byte till LED-armaturer innebär att
belysningskvaliteten förbättras, vilket också ger en ökad trygghetskänsla för både bilister, cyklister och
gående.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
För att öka tryggheten i kommunen togs en belysningsstrategi fram under hösten 2018. En översyn av
belysningen runt Växjösjön gjordes under våren 2018 och även på kommunens lekplatser under hösten
2018.
Framtid och omvärld
Förvaltningens samarbete med BRÅ, Brottsförebyggande rådet, kommer att fortsätta under 2019. Att minska
den upplevda otryggheten utgör ett självklart fokus i både det planerade arbetet såväl som akuta insatser i
kommunens bostadsområden.

Uppdrag
Utforma belysning på gång- och cykelvägar så att säkerhet och trygghet främjas.
I samband med utbytet av energikrävande armaturer till lågenergialternativ sker även en översyn så
att säkerhet och den upplevda tryggheten ökar.
Under året har belysningen på gång- och cykelvägen runt Växjösjön samt på anslutande cykelvägar
till slingan runt sjön bytts ut.
Delta i arbetet med att öka den upplevda tryggheten i Växjö centrum.
Tekniska förvaltningen deltar i arbetet med att öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.
Under sommaren 2018 har bland annat insatser gjorts i Araby, där belysning har blivit uppsatt och
buskar delvis tagits bort, för att förbättra säkerheten som förhoppningsvis kan bidra till en lugnare
miljö. Arbetet sker i samarbete med BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Armaturutbytesprogrammet som
pågår bidrar till ökad trygghet då ett betydligt vitare ljus erhålls med led-armaturer. Det nya ljuset
bidrar till ökad upptäckbarhet och stärker därmed den upplevda tryggheten.

Bättre tillvarata olikheter och mångfald
Riktningsmålets utveckling
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Sammantaget visar måluppfyllelsen gällande bättre tillvarata olikheter och mångfald på fortsatt utveckling
genom bland annat en breddad rekryteringsprocess, med syftet att nå ut till fler och förhoppningsvis ska
urvalet av nya medarbetare öka. Successions-planeringen bidrar till att hitta lämpliga ersättare för chefer
som i framtiden lämnar sina tjänster.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Verksamheten tar emot personer som av någon anledning har svårt att finna arbete på den externa
arbetsmarknaden, detta i form av ett 10-tal trygghetsanställningar. En viss problematik finns i detta då alla
arbeten kräver att man kan prata svenska och i många fall även att man har körkort.
Framtid och omvärld
Växjö kommuns värdegrund och mångfaldsprogram utgör ett viktigt redskap för att motverka diskriminering.
Det gäller för hur medarbetarna behandlar varandra, men förstås även personalens bemötande av
kommuninvånare och kunder. Detta arbete pågår kontinuerligt och utgör en viktig del för att skapa en
attraktiv arbetsplats.

Uppdrag
Ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet i hela
koncernen
För att motverka diskriminering utgör både Växjö kommunkoncerns värdegrund och
mångfaldsprogrammet bra och viktiga redskap. Det gäller både i personalens möte med kunder och
kommuninvånare, men även hur medarbetare behandlar varandra. Det är också viktigt att tillvarata
befintlig kompetens hos personalen, för att skapa en attraktiv arbetsplats.
Rekrytering ska avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap och förmåga som
finns hos Växjöborna.
Enligt kommunens övergripande modell har en successions-planering för chefer tagits fram. Genom
detta säkerställs att möjliga ersättare finns för chefer och på sikt nyckelpersoner som lämnar sin tjänst
vid till exempel pension, vidareutveckling inom organisationen eller avslutar anställningen.
På större enheter har medarbetare fått möjlighet att prova på andra arbetsuppgifter. På så sätt har det
arbetats proaktivt för att behålla medarbetare och även lyckats attrahera nya medarbetare till
organisationen.
I rekryteringsprocessen går förvaltningen ut på bred front för att locka bland annat ingenjörer. Genom
att offentliggöra tjänsterna på sociala medier såsom Facebook, Linkedin och extern leverantör,
Ingenjörsjobb.se, får annonserna en större genomslagskraft hos de sökande och urvalet ökar.
Bedriva ett aktivt arbete med kompetensutveckling för medarbetarna inom mångfald och
antidiskriminering.
Genom uppföljning av temperaturmätaren har varje avdelning och enhet arbetat aktivt med området.
Den 20 juni 2018 hade hela förvaltningen en eftermiddag med fokus på gemensamma
personaktiviteter, vilket avslutades med en föreläsning med Sam Hallam med temat "Bygg ett lag".
Föreläsningen upplevdes av medarbetarna som både intressant och givande. Några viktiga begrepp
kopplat till ledarskap var; omsorg, förtroende och självförtroende. Något att ta med oss när vi bygger
egna arbetslag och projektgrupper.
Fortsätta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpt hinder i offentliga miljöer och vid all ny och
omläggning av markbeläggning ska särskild hänsyn tas till tillgängligheten för personer med
funktionsvariationer.
Tekniska förvaltningen arbetar löpande med att få bort enkelt avhjälpta hinder i offentliga miljöer, men
passar även på att se över hinder när andra projekt görs.
Exempel är sänkning av hög kantsten på gång-och cykelvägen vid trafikljuset korsningen
Storgatan/Södra doktorsgatan i samband med ombyggnationen av cykelvägen längs med Storgatan.
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Verksamhetsuppföljning
I samband med att dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i
kraft den 25 maj 2018 genomfördes ett implementationsprojekt på tekniska förvaltningen för att
informera om den nya lagen då den ersatte personuppgiftslagen. Tekniska förvaltningen har en
ansvarig för att svara upp mot säkerhetsavdelningen. Nya rutiner har tagits fram för att kunna följa
striktare krav på hantering av personuppgifter. Utbildningar för systemförvaltare och personal på
förvaltningen har genomförts under året. Arbete och anpassning har skett fortlöpande under hela året.
Flera projekt för ökad digitalisering i verksamheten pågår. För parkverksamheten utvecklas
parkprogrammet Geosecma för att kunna använda fler funktioner, t ex har lekplatsbesiktningar har
digitaliserats under våren/sommaren 2018. VA har infört en ny modul som innebär mobilt arbete med
registrering direkt in i databasen samt ett instrument för visualisering som effektiverar det dagliga
arbetet.
I liten skala har ett projektet påbörjats med registrering av papperskorgar för systematisk och
behovsstyrd tömning vilket medför minskad nedskräpning och att resurser kan riktas mer precist för
tömning av papperskorgarna.
Under 2018 upphandlades labaroratoriedatasystem, Lab Vantage Express, vilket är ett system för att
registrera och dokumentera analysvärden från VA-lab till kund. Systemet är uppbyggt och
implementerat och det medför bättre stöd i laboratorieprocesserna. Avveckling av gamla systemet
återstår.
Upphandlat och infört under 2018 är företagsparkering via app. Administrationen kring parkeringar har
härmed tagits bort för tekniska förvaltningen där trafikenheten tidigare manuellt utfärdade tillstånd.
För att höja säkerheten och förhindra intrång, vilket tidigare har varit ett problem, har
övervakningskameror satts upp vid vattentorn, pumpstationer och vattenverk.
En förstudie angående koncerngemensam fordonshantering inleddes inom förvaltningen under 2018.
Under 2019 kommer projektet att utvidgas till att omfatta hela koncernen. Målet är att tydliggöra vilka
resurser fordonshanteringen kräver samt att kunna beskriva hur väl fungerade rutiner för hantering
och informationsflöde skulle kunna se ut för att erbjuda en attraktiv tjänst till kommunens
verksamheter.
Elektroniska körjournaler. Arbete inför kravställning och upphandling skedde i slutet av 2018 med plan
om upphandling under våren 2019. Informationssäkerhetsanalys har genomförts.
Drivmedelshanteringen har uppgraderats till en molntjänst vilket ökar säkerhet och enkelheten i
administrationen.
Arbete pågår för att förbereda införandet av Parkeringsledningssystem, detta genom ett nyligen
beslutat och beviljat EU-projekt "Smart Parking".
En SMS-tjänst, vilken i första hand ska kunna ge akut VA-information direkt till berörda
kommuninvånare, tilldelningsbeslutet på upphandlingen gick ut i slutet av december 2018. Med hjälp
av en digital karta ska de berörda i området kunna erhålla ett SMS med information om exempelvis en
vattenläcka.
Inför Renhållningens separation från Tekniska förvaltningen har en genomgång gjorts i
verksamhetssystemet EDP för att skapa två IT miljöer istället för en som tidigare varit gemensam.
Extra IT resurser har krävts under projektets gång.
Upphandling av nytt verksamhetssystem för produktionsavdelningen har skett och implementation
sker under 2019.
En pilot påbörjades under 2018 för att kunna sända ut arbetsuppdrag direkt till medarbetare i fält.
Administration minskas genom att de som administrerar direkt digitalt kan lägga ut arbetsordnar på
kartan där uppdraget härrör. En test har påbörjas mellan trafikenheten och produktionsavdelningen
under 2019.
Inventering av kundbehov gällande uppföljning och fakturering har gjorts inom projekt
verksamhetssystem produktion för att förbättra relationerna med beställarna. Identifierade behov
beaktas under implementering.
Leverantörsfakturahanteringen inom förvaltningen behöver effektiviseras för att minska tidskrävande
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manuell hantering. Ett möte har genomförts med KLF ekonomi för att inhämta information. En kampanj
pågår ute på förvaltningen. Ytterligare arbete planeras och påbörjas i projektform under 2019.
EDI-fakturering ska tillämpas på el- och telefonräkningar, för effektivare fakturaflöde. Detta är
genomfört men behöver kontinuerligt uppdateras hela tiden då byte av leverantörer sker.
En projekthandbok för förvaltningen är klar och kunskapen sprids. Det återstår att färdigställa
checklistor och att jobba med den mer praktiskt i olika projekt. Möten ska hållas i höst i mindre grupper
för att gå igenom handboken mer projektspecifikt. Uppföljning och uppdatering av projekthandboken
planeras under 2019 då fler har använt den i sina projekt. Syftet är att få gemensam och effektivare
hantering av projekten inom tekniska förvaltningen.
Under 2018 har ett förbättringsarbete skett kring projektplaneringen och även att kommunikationen når
ut till berörda. Detta har uppnåtts genom att projektplaneringen nu uppdateras kontinuerligt på
beställarmöten, förmedlas ut på stående veckomöten samt att direktåtkomst till projektplaneringen har
skapats.

Tekniska nämnden, Årsrapport 2018

40(56)

Intern kontroll
Årets arbete med intern kontroll
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska upprätta anvisningar för denna.
Förvaltningschefen ansvarar för att upprätthålla en god intern kontroll inom förvaltningen och arbetet
leds och samordnas av stabsavdelningen.
Tekniska nämnden har antagit en intern kontrollplan (IKP) som anger rutiner och processer vars
genomförande och måluppfyllelse har kontrollerats under året. Inför det årliga beslutet om IKP
genomfördes en inventering, risk- och väsentlighetsanalys samt identifiering och urval av
kontrollaktiviteter. Den Interna kontrollen har rapporteras till kommunledningsförvaltningen.
För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning förutsätts god planering och
uppföljning. Det kräver i sin tur att styrande dokument utformas på ett sådant sätt att de stödjer såväl
förtroendevalda som tjänstepersoner i arbetet. Styrdokumenten har renodlats och samlats på ett ställe
på Insidan.
Övergripande intern kontrollplan 2018.
Under året har kontrollaktiviteter genomförts i enlighet med den övergripande interna kontrollplanen
avseende ekonomiska transaktioner, kontroll manuell bokföringsorder, Krediteringar och kvittningar,
attestförteckning och höga belopp. Sammanställningen av den interna kontrollen finns hos
stabsavdelningen.

Redovisning av årets granskningar
Kontrollområde

Resultat

Förslag till åtgärder

Kontroll av elektroniska
verifikationer

Godkänt

Ingen åtgärd

Kontroll stora belopp (> 500 tkr)

Godkänd

Ingen åtgärd

Manuell bokföring

Godkänd

Ingen åtgärd

Annulleringar/Krediteringar

Godkänd

Underlag har skrivits under av chef
efter kontroll.
Enstaka fall uppstår där rutinen
inte följs fullt ut. Uppföljning av
rutin sker under 2019.

Överensstämmelse attester

Godkänt

Ingen åtgärd

Pågående

Förvaltningen har tagit fram, enligt
kommunens övergripande modell,
en successions-planering för
chefer. Genom detta säkerställs att
möjliga ersättare finns för chefer
och på sikt nyckelpersoner som
lämnar sin tjänst vid till exempel
pension, vidareutveckling inom
organisationen eller avslutar
anställningen.

Pågående

Tekniska förvaltningen arbetar
ständigt med att sprida och
förbättra kunskapen internt kring
arbetssättet med upphandlingar.
Avtalsgruppen har tagit fram ett
organisationsschema för att
förtydliga hur processen går till och
vad som ska tänkas på. Förslag är
även att vid större upphandlingar
använda upphandlingsenhetens
stöd då det visat på gott resultat
under våren 2018, exempelvis vid
upphandling av

Kompetensförsörjning

Upphandling
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verksamhetssystem för produktion.

Miljökrav upphandling

Pågående

Arbetsätt för miljökrav i
upphandling är framtaget.
Under 2019 påbörjas ett arbete
centralt för hållbara upphandlingar.
Idag ställs krav på leverantörerna i
upphandlingar vilka förhåller sig till
Växjö Kommuns miljömål och ett
arbete är påbörjat för uppföljning
av hur det efterlevs.

Risk för mutor och bestickning

Pågående

Ständigt pågående.

Samlad bedömning intern kontroll
Genomgång med avdelningarna har genomförts löpande för att säkerställa att alla berörda
medarbetare förstår hur rutinen vid kvittningar och krediteringar. Dokumentation är framtagen som
beskriver hur kvittningar och krediteringar hanteras.
Utbildning och kompetenshöjande åtgärder har specifikt genomförts på produktionsavdelningen inom
ekonomi gällande kvittningar och krediteringar. Nästa steg är repetition och genomgång av
dokumentation för att säkerställa det fortlöpande arbetet.
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Uppföljning av privata utförare
Antal och omfattning privata utförare
I tabellen nedan presenteras den ekonomiska volymen avseende privata utförare inom nämndens
verksamheter.
För renhållningsverksamheten handlar det om en entreprenör inom respektive redovisat område i
tabellen. Parkeringsövervakningen nyttjar för övervakning en entreprenör.
Insatser inom gatudriften utförs av tre, i sammanhanget, större entreprenörer samt par mindre.
Verksamhet

Utfall Mkr

Skattefinansierad verksamhet
Gatudrift:
Underhållsbeläggning

13,3

Återställning gata

12

Vinterväghållning

8,3

Tömning av dagvattenbrunnar

1,6

Gatubelysning:
Drift och underhåll (exklusive el)

13,9

Parkering:
Parkeringsövervakning

3,6

Vatten- och avloppshantering
Vattenmätarhantering

4,9

Renhållning
Insamling av hushållsavfall

19,1

Förbränning av hushållsavfall

9,4

Transport av hushållsavfall

1,7

TOTALT

87,8

Uppföljning av privata utförare under året
Renhållningsverksamheten har löpande entreprenadsavstämningar gentemot befintlig utförare RagnSells KommunPartner AB. Samma upplägg finns gällande den snöröjning som nämnden ansvarar för.
Entreprenörer inom bygg- och anläggning kontrolleras inom ramen för gällande regler och den kontroll
som utförs löpande.

Omvärldsanalys privata utförare
Med bildandet av det regionala avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö flyttar ansvaret
avseende avfallsverksamhetens entreprenad ut från nämnden. En omvärldsanalys av denna
entreprenad har därför inte utförts inom ramen för årsrapporten.
För övriga privata utförare har inga betydande förändringar identifierats för kommande verksamhetsår.
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Redovisning av tillkommande uppdrag från KF
Beslut

Beskrivning

Vidtagen åtgärd

KF § 94/2016

Kommunfullmäktige uppdrar till
kultur-och fritdsnämnden och till
tekniska nämnden att tillsammans
pröva om en spontanidrottsplats i
norra delen av Hov i kommande
budgetarbete

Verkställt
Det pågår byggnation av
aktivitetsyta på Hov (vid
Trumpetvägen). Invigning sker
våren 2019.

Kommunfullmäktige uppdrar till
tekniska nämnden och kultur-och
fritidsnämnden att genomföra en
förstudie för att ytterligare
undersöka möjligheter till en
parkour/skate/klätterpark i
Lammhult.

Verkställt
Tekniska nämnden har beslutat i §
220/2017 att godkänna Projekt
Lammhults stationspark. I dialog
med invånare i Lammhult har ett
underlag tagits fram med målet att
skapa en attraktiv park med flera
olika aktiviteter samt skapa en
central mötesplats för olika åldrar.
Projektet beräknas vara färdigställt
i slutet av år 2019.

KF § 291/2016
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Hyres- och leasingavtal
TKR

Minimileaseavgifter:

Operationellt
leasingavtal

Bolag

JLU 742

Finans
Autoplan

36

JMC933

Nordea

49

NJL992

Nordea

67

OTX622

Nordea

49

YGB567

Nordea

40

FEB458

Nordea

40

114

MWF080

Nordea

38

91

OFJ255

Nordea

40

114

PLA 189

Nordea

38

56

PLN 324

Nordea

47

85

RDO008

Nordea

47

226

RMA324

Nordea

43

122

SYS831

Nordea

41

117

UWT676

Nordea

36

45

YFT505

Nordea

40

117

YJT086

Nordea

36

47

YJU872

Nordea

36

65

YMU306

Nordea

45

74

YSY745

Nordea

47

226

815

1 499

Summa
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Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen
Bolag:

Fordran, tkr

Växjö Energi AB
Växjö Energi elnät AB

113
6

Växjö fastighetsförvaltning AB

1 228

Växjöbostäder AB

3 361

Vidingehem AB
Videum AB
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Skuld, tkr

273

352
70
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Resultat- och balansräkning skattefinansierade verksamheter
RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kommunbidrag
ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING, MKR

2017

2018

97 963

97 282

-198 667

-214 438

-28 223

-28 299

-128 927

-145 455

0

0

-9 078

-9 379

152 164

157 761

14 159

2 927

2 017

2 018

351 895

356 355

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar

8 104
24 647

90 092

376 542

454 551

0

0

-295 729

-349 020

0

0

-295 729

-349 020

80 813

105 531

14 159

2 927

Ingående eget kapital

8 899

23 058

Summa eget kapital

23 058

25 985

0

0

Kortfristiga skulder

57 755

79 546

Summa skulder

57 755

79 546

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

80 813

105 531

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

Skulder
Långfristiga skulder
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Resultat- och balansräkning vatten och avlopp
RESULTATRÄKNING, tkr

Not

2017

2018

Verksamhetens intäkter

1

186 657

191 198

Verksamhetens kostnader

2

-125 774

-134 536

5,6

-43 004

-41 739

17 879

14 923

Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

3

27

27

Finansiella kostnader

4

-17 906

-14 950

0

0

2017

2018

836 295

822 339

ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING, tkr
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

5

Maskiner och inventarier

6

Pågående investeringar

7

Summa materiella anläggningstillgångar

8 213
27 240

102 423

863 535

932 975

0

0

Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar

8

-2 431

116 376

Kassa och bank

9

-72 917

-2 372

Summa omsättningstillgångar

-75 348

114 004

SUMMA TILLGÅNGAR

788 187

1 046 979

10 000

10 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Grundkapital
Skulder
Långfristiga skulder

12

758 242

1 015 241

Kortfristiga skulder

13

19 945

21 738

Summa skulder

778 187

1 036 979

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

788 187

1 046 979
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Resultat- och balansräkning avfallshantering
AVFALLSHANTERING,
MARKNAD

AVFALLSHANTERING, TAXA
RESULTATRÄKNING, tkr

Not

2017

2018

2017

2018

Verksamhetens intäkter

1

85 408

88 937

18 114

9 384

Verksamhetens kostnader

2

-82 156

-85 086

-14 622

-8 454

5,6

-3 126

-3 757

-2 207

-923

126

94

1 285

7

Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

3

28

30

0

0

Finansiella kostnader

4

-154

-124

0

0

0

0

1 285

7

2017

2018

ÅRETS RESULTAT
AVFALLSHANTERING
BALANSRÄKNING, tkr
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

5

14 107

12 569

Maskiner och inventarier

6

13 837

14 129

Pågående investeringar

7

4 007

44 996

31 951

71 694

0

0

Summa materiella
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar

8

12 161

46 488

Kassa och bank

9

15 731

-57 716

Summa omsättningstillgångar

27 892

-11 228

SUMMA TILLGÅNGAR

59 843

60 466

Årets resultat

1 285

7

Ingående eget kapital

1 998

3 283

3 283

3 290

5 000

5 000

10 514

10 785

10 514

10 785

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital

10

Grundkapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

11

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

12

25 000

25 000

Kortfristiga skulder

13

16 046

16 391

Summa skulder

41 046

41 391

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

59 843

60 466
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Resultat- och balansräkning biogas
RESULTATRÄKNING, TKR

2017

2018

28 260

29 744

-25 499

-24 030

Av- och nedskrivningar

-4 840

-11 086

Verksamhetens nettokostnader

-2 079

-5 372

0

0

Finansiella kostnader

1 887

-1 709

ÅRETS RESULTAT

-192

-7 081

BALANSRÄKNING, TKR

2017

2018

58 869

47 313

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar

22
0

1 600

58 869

48 935

0

0

20 179

-4 622

9 091

35 119

Summa omsättningstillgångar

29 270

30 497

SUMMA TILLGÅNGAR

88 139

79 432

-192

-7 081

Ingående eget kapital

-9 244

-9 436

Summa eget kapital

-9 436

-16 517

Långfristiga skulder

95 000

95 000

Kortfristiga skulder

2 575

949

Summa skulder

97 575

95 949

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

88 139

79 432

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

Skulder
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Resultat- och balansräkning teknisk produktion
RESULTATRÄKNING, TKR

2017

2018

162 492

182 160

-161 963

-175 825

Av- och nedskrivningar

-2 781

-4 441

Verksamhetens nettokostnader

-2 252

1 894

0

0

-151

-113

-2 403

1 781

2017

2018

12 388

329

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING, TKR
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar

9 237
0

2 960

12 388

12 526

3 934

2 786

15 512

11 143

0

0

Summa omsättningstillgångar

19 446

13 929

SUMMA TILLGÅNGAR

31 834

26 455

Årets resultat

-2 403

1 781

Ingående eget kapital

14 960

12 557

Summa eget kapital

12 557

14 338

Långfristiga skulder

11 190

8 680

Kortfristiga skulder

8 087

3 437

Summa skulder

19 277

12 117

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

31 834

26 455

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

Skulder
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Resultat- och balansräkning parkeringsköp
RESULTATRÄKNING, TKR

2017

2018

Verksamhetens intäkter

0

0

Verksamhetens kostnader

0

0

Av- och nedskrivningar

0

0

Verksamhetens nettokostnader

0

0

Finansiella intäkter

0

0

Finansiella kostnader

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

0

2017

2018

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

0

0

Maskiner och inventarier

0

0

Pågående investeringar

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Förråd med mera

0

0

Fordringar

0

0

Kassa och bank

10 523

10 523

Summa omsättningstillgångar

10 523

10 523

SUMMA TILLGÅNGAR

10 523

10 523

0

0

10 523

10 523

0

0

10 523

10 523

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

0

0

Summa skulder

0

0

10 523

10 523

BALANSRÄKNING, TKR
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Ingående eget kapital
Grundkapital
Summa eget kapital
Skulder

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Resultat- och balansräkning skogsvård och natur
RESULTATRÄKNING, TKR

2017

2018

Verksamhetens intäkter

6 815

5 771

-9 362

-7 762

0

0

-2 547

-1 991

Finansiella intäkter

0

0

Finansiella kostnader

0

0

-2 547

-1 991

2017

2018

-2 548

-1 991

Ingående eget kapital

8 258

5 710

Summa eget kapital

5 710

3 719

0

0

Kortfristiga skulder

1 001

467

Summa skulder

1 001

467

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

6 711

4 186

Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING, TKR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

Skulder
Långfristiga skulder
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Noter vatten och avlopp samt avfallshantering
Vatten och avlopp
tkr

Avfallshantering

2017

2018

2017

2018

3 138

3 049

3 992

4 643

177 711

181 537

86 587

88 281

165

124

105

82

6 450

12 343

5 275

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter (material och varor)
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet/entreprenader

28
5 615

Övriga intäkter
Summa

37

39

186 657

191 197

103 027

98 320

-26 321

-28 964

-17 595

-19 602

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-1 431

-1 772

-974

-1 262

Köp av huvudverksamhet

-8 325

-7 573

-23 726

-21 181

0

0

-4

0

-4 858

-4 939

-1 851

-1 832

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader

-29 279

-29 975

-3 678

-4 161

Bränsle, energi och vatten

-16 524

-17 238

-940

-1 058

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-7 600

-8 549

-1 971

-2 302

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-2 385

-2 700

-975

-945

-29 516

-21 646

-16 786

-16 975

-9 656

-12 637

0

-3 488

-690

-358

-275

-291

-10 600

-11 060

-6 592

-7 483

-125 774

-134 536

-96 778

-93 537

Ränteintäkter

28

27

28

30

Summa

28

27

28

30

Räntekostnader

-17 906

-14 950

-154

-141

Summa

-17 906

-14 950

-154

-141

1 193 771

1 227 316

48 860

46 187

-368 487

-404 976

-34 753

-33 618

0

0

0

0

Bokfört värde

825 284

822 340

14 107

12 569

Avskrivningstider

15-50 år

15-50 år

15-50 år

15-50 år

Not 2. Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter

Lämnade bidrag
Lokal och markhyror

Kostnader för transportmedel, transporter och resor
Övriga tjänster
Realisationsförluster och utrangeringar
Hyra/leasing av anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa

-82

Not 3. Finansiella intäkter

Not 4. Finansiella kostnader

Not 5. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
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Vatten och avlopp

Avfallshantering

2017

2018

2017

2018

855 428

825 284

12 535

14 107

Investeringar

11 243

39 265

3 154

0

Försäljningar/utrangeringar

-2 693

-3 488

0

-82

Nedskrivningar

0

0

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

0

0

-38 694

-38 533

-1 581

-1 456

0

-188

0

0

825 284

822 340

14 108

12 569

27 001

27 119

40 464

43 220

-15 990

-18 905

-26 627

-29 091

0

0

0

0

11 011

8 214

13 837

14 129

3 -15 år

3 -15 år

3 -15 år

3 -15 år

6 876

11 012

15 843

13 838

10 249

407

1 747

3 515

Försäljningar/ utrangeringar

0

0

0

0

Nedskrivningar

0

0

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

0

0

-6 114

-3 205

-3 752

-3 224

0

0

0

0

11 011

8 214

13 838

14 129

1 992

87 882

2 782

4 007

25 248

14 541

1 225

40 989

Omklassificeringar

0

0

0

0

Utrangeringar

0

0

0

0

27 240

102 423

4 007

44 996

28 134

33 397

17 622

17 629

-13 086

-21 342

-789

-3 871

1 317

518

1 438

1 497

-18 763

103 803

-6 110

31 233

-2 398

116 376

12 161

46 488

Bank

-72 951

-2 372

15 731

-57 716

Summa

-72 951

-2 372

15 731

-57 716

Redovisat värde vid årets början

Avskrivningar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 6. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider
Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Avskrivningar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 7. Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Årets investering

Redovisat värde vid årets slut
Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Mervärdesskatt, övriga skatter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa
Not 9. Kassa och bank

Vatten och avlopp
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2017

2018

2017

2018

Ingående eget kapital

-6 997

-8 282

Årets resultat

-1 285

-7

Utgående eget kapital

-8 282

-8 289

Not 10. Eget kapital

Not 11. Avsättningar
Återställning deponin Häringetorp

0

-10 514

-10 785

Summa

0

-10 514

-10 785

Not 12. Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

-758 242

-1 015 241

-25 000

-25 000

Summa

-758 242

-1 015 241

-25 000

-25 000

-10 584

-13 246

-5 391

-7 890

Upplupna löner

-186

-208

-38

-77

Sociala avgifter

-580

-583

-423

-485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1 414

-3 579

-5 228

-3 571

Semesterlöneskuld, okompenserad övertid

-1 500

-1 488

-1 195

-1 238

Övriga kortfristiga skulder

-5 681

-2 633

-3 771

-3 130

-19 945

-21 737

-16 046

-16 391

Not 13. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa
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