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Inledning 

Ett ”Blågula Växjö” krävs om kommuninvånare ska få känna sig trygga och säkra. Det Blågröna Växjö 

har mest kostat oss och gjort sitt. Samtliga partier och invånare är uppväxta, lever och fostrar spontant 

i långtgående omtanke om miljö och klimat. Blågröna Växjö har länge gett väljarna löfte efter löfte om 

mindre av våld och färre i bidrag och utanförskap. Trots flera år av politisk heltidserfarenhet och 

tillgång till mer kompetens än den man säger sig se hos Sverigedemokraterna, så ser det ut som det 

gör idag. Och det går sannerligen inte åt rätt håll. Sverigedemokraternas vision om ett ”Blågula Växjö” 

behövs och kan bli verklighet. Vi är redo att ta ansvar och hoppas att få väljarnas förtroende i 

kommande val. 

Trots polisens lugnande ord talar tidningsrubriker och höga siffror av otrygghet om annat i kommunen. 

Överfallsrån, gäng- och drogrelaterad kriminalitet, våldtäktsförsök, heders-relaterat förtryck och unga 

flickor kommer inte till skolan utan förs ut ur landet för barngiftemål som har blivit vardag i vår 

kommun. Näringsidkare vittnar om problem med trygghet för personal och få kunder efter mörkrets 

inbrott. Anställda och sent arbetande är rädda att gå hem vid stängningsdags.  

Coronapandemin slog med full kraft mot det svenska samhället. Stadsbidragens era är över vilket 

väldigt snart kommer att märkas i kommuner och regioner. Nedstängda kärnkraftverk slår hårt mot 

alla och en var med skenande drivmedels- och elpriser. I sammanhanget är VEAB en vinnare med högre 

intäkter. Stigande inflation sänker hushållens köpkraft och med stigande räntor förvärras läget. Det är 

nu vi behövs.  

Fler i arbete och färre i bidragsberoende är ett måste om vi ska lyckas rädda en större del av välfärden. 

Brister i folkbokföring och bedrägerier i välfärdens alla tjänsteutförande måste bekämpas. Ska Växjö 

lyckas vända den negativa trenden måste jobben och utveckling säkerställas. Bland annat ser vi stor 

potential i kommunens landsbygd och besöksnäring. Vi vill utveckla och förlänga Växjö centrum utmed 

strandpromenaden och vi hoppas se gamla lasarettet utvecklas till något bra för unga som äldre. 

Kommunen har gott om sjöar och besöksmål men det är flyget som är navet i vår verksamhet. En 

nedläggning av Smaland Airport skulle få förödande konsekvenser. Uteblivna företagsetableringar med 

arbetstillfällen skulle gå oss förbi och hamna i grannlänen istället. Växjö flygplats är en central och 

viktig för kommun och region. 
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Det byggs mycket i staden men frågan är vilka vi bygger för? Vi har runt om i kommunen pensionärer 

som är angelägna om att kunna bo kvar på orten och stadsdelen. Dyra hyreslägenheter står tomma 

kvar i Växjö får vi rapporter om. Vi behöver stimulera till kommunalt och privat byggande av attraktiva 

alternativ för de som säljer villorna på småorterna.  Vi behöver ta ett helhetsgrepp över 

fastighetsbestånden för hållbart byggande. SD ser med oro på hur landsbygden utarmas av den 

avfolkningspolitik som länge har förts. Affärer och skolor måste kunna leva vidare och leverera service 

på landsbygden. Bilisterna är politikernas ”mjölkkossor” och ständigt ökande skatter driver upp 

kostnaderna för glesbygdsbor som saknar realistiska alternativ. 

I kris- och krigstid blir vi påminda om hur bra vi hade det. Vi får inte låta den här krisen gå till spillo. Vi 

ska nyttja den för att stärka kommunen, tryggheten och folket. Vi är redo att investera vår kraft för att 

ni kommuninvånare ska leva i trygghet och utveckling från barnsben till ålderdom.  

Christer Svensson, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Växjö 
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Fem år i sammandrag 

 
  

Kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 422 249 113 424 285 

Eget kapital, mnkr 5 183 4 760 6 096 5 983 5 559 

Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr 33 53 1 614 1 646 1 662 

Investeringar, mnkr 1 033 1 089 1 374 1 159 1 574 

Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. 
och finansnetto), % 

2 3 12 1 39 

Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter 
m.m., mnkr 

92 95 98 90 93 

Långfristig låneskuld, kr/invånare 89 604 87 907 73 854 67 780 69 931 

Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ 
invånare 

53 448 33 157 47 620 46 857 43 160 

Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) 26,4 25,2 26,4 26,3 24,6 

Antal tillsvidareanställda (kommunen, VKAB och Värends 
Räddningstjänst) 

7 849 7 210 7 238 7 220 7 089 

Antal invånare 31/12 95 995 94 859 94 129 92 567 91 060 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 234 215 2 108 159 

Verksamhetens resultat, mnkr 89 56 -202 -112 -123 

Verksamhetens intäkter, mnkr 1 449 1 409 1 421 1 706 1 578 

Verksamhetens kostnader, mnkr -6 782 -6 530 -6 511 -6 535 -6 135 

Eget kapital, mnkr 2 111 1 877 3 225 3 223 3 115 

Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr 28 28 1 590 1 624 1 643 

Nettoinvesteringar, mnkr 222 278 251 272 111 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 5 572 5 320 5 028 4 861 4 671 

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % 5 6 3 4 6 

Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. 
finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % 4 1 5 8 6 

Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter 
m.m.,exklusive jämförelsestörande poster 96 96 100 99 95 

Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % 30 27,1 27,8 27,1 26,1 

Skattesats, % 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 
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Vart gick skatten 2021? 

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten 

360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor. 

Med särskilt riktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser. Med gemensamma verksamheter aves i huvudsak 

gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc. 

 

  

  
Netto 

kostnad, 
mnkr 

Procent av 
skatten 

Skatt, kronor 

Politisk verksamhet 54 1,0 715 

Infrastruktur, skydd mm 281 5,1 3 720 

Kultur och fritid 290 5,3 3 841 

Förskola, skolbarnomsorg 832 15,2 11 019 

Grundskola inklusive förskoleklass 1 208 22,0 16 005 

Gymnasieskola 410 7,5 5 436 

Vuxenutbildning och övrig utbildning 9 0,2 126 

Vård och omsorg 1 635 29,8 21 665 

Individ och familjeomsorg 335 6,1 4 445 

Särskilt riktade insatser 55 1,0 726 

Affärsverksamhet 32 0,6 427 

Gemensamma aktiviteter 344 6,2 4 558 

Summa 5 485 100,0 72 683 
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Befolkningsutveckling 

Pandemin fick kommunens befolkningstillväxt att bromsa in.  

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Sedan dess har befolkningen 

fortsatt att öka och mot slutet av 2021 utgjorde folkmängden i riket 10 452 326 personer, en ökning 

med cirka 73 031 personer eller 0,7 procent. Befolkningen ökade i 19 av landets 21 regioner där 

Blekinge och Västernorrlands län stod för de negativa siffrorna. Under 2021 steg invånarantalet i 

Kronobergs län med 0,53 procent. (+ 1 077 personer).  

Under det gångna året har Coronapandemin och de restriktioner som följt i dess spår fortsatt att hålla 

tillbaka befolkningstillväxten för många regioner i Sverige. Sett ur ett nationellt perspektiv minskade 

tillväxttakten under 2021 med 37 procent jämfört med de fem senaste åren innan pandemin. 

Motsvarande siffra för Kronoberg var hela 56,4 procent. Även för Växjö kommun, som har haft en jämn 

och hög befolkningstillväxt under den senaste 10-årsperioden, är befolkningsökningen något mer 

försiktig jämfört med tidigare även om den ökade något under pandemins andra år. I slutet av 2021 

låg folkmängden i kommunen på 95 995 invånare, en ökning med 1 136 personer eller 1,2 procent 

jämfört året innan. Det innebär en inbromsning av kommunens befolkningstillväxttakt med nästan 21 

procent jämfört med de fem senaste åren innan pandemin. 2021 års kommunsiffra innebär ändå att 

Växjö stod för nästan 90 procent av den positiva befolkningsförändringen i Kronobergs län.   

I Växjö kommun, liksom på riksnivå, har den senaste tidens invandring stått för en stor del av 

befolkningsökningen. Under 2019 låg kommunens totala flyttnetto på 1 143 personer, där flyttnettot 

från utlandet utgjorde 716 personer. Samtidigt fortsatte nettoutflyttningen till övriga Sverige att visa 

negativa siffror (-103 personer). Under 2020 och 2021 ändrades mycket av detta på grund av de 

restriktioner som Coronapandemin medförde. 2021 låg nettoinflyttningen till Växjö kommun på 643 

personer vilket är en inbromsning med nästan 45 procent jämfört med genomsnittet för de senaste 

tre åren innan pandemin. Det är framför allt utrikes flyttnettot som har minskat jämfört med åren 

innan pandemin. Immigrationen visade dock på något starkare siffor vid slutet av 2021 jämfört med 

2020. Vid en ytterligare uppdelning av flyttströmmarna under 2021 visar det sig också att 

nettoinflyttningen mot övriga Sverige redovisade positiva siffror för första gången på 12 år (+24 

personer) samtidigt som flyttnettot från det egna länet till Växjö kommun fortsatte att visa på positiva 

siffror även detta år (Kronobergs län, + 251 personer). 

Under 2021 föddes totalt 1 177 barn i kommunen, vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med 

året innan men en ökning med 4,9 procent jämfört med ett genomsnitt för de senaste fem åren. 

Antalet dödsfall minskade också under 2021 jämfört med pandemins första år och landade på totalt 

764 st. Det är dock en ökning av dödstalen med 4,8 procent jämfört med de senaste 5 åren. 

Sammantaget betyder detta att födelsenettot (födda minus döda) i kommunen ökade försiktigt och la 

sig på en relativt stark siffra strax över 400 personer (+413 personer). Under de senaste 10 åren har 

födelsenettot bidragit med cirka 395 personer i snitt till befolkningen i Växjö kommun.  
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Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun 

har haft en mycket god och oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade 56 004 

invånare. Sett till de senaste 10 åren har befolkningen i Växjö kommun ökat med i genomsnitt 1,4 

procent per år. Om vi jämför befolkningsökningen under 2021 (+ 1,2 procent) med pandemins första 

år så ökade tillväxttakten med drygt 50 procent. Den höga andels siffran förklaras dock av att vi startar 

jämförelsen från en relativt låg nivå. Jämför vi i stället 2021 års befolkningsökning med åren innan 

pandemin måste vi gå ända tillbaka till 2013 för att hitta en lägre relativ tillväxtsiffra. Trots en något 

försiktigare befolkningstillväxt under de senaste två åren ligger Växjö kvar som den tjugoförsta största 

kommunen i riket sett till folkmängd. Kommunens relativt goda tillväxt kan tillskrivas flera olika 

faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, universitetsort, 

sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa mm. En stark befolkningstillväxt 

innebär dock även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och 

integrationsarbete. 

Vid en jämförelse av kommunens befolkningsstruktur med riket ser vi att Växjö har procentuellt fler i 

åldersgrupperna 0-15 år och 16-24 år och färre i åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. I 

åldersgruppen yngre vuxna (16-24 år) sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på 

universitetet. Många flyttar sedan också från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög 

andel i åldrarna mellan 20-64 en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara 

missvisande i universitetsstäder i och med den stora inflyttningen av universitetsstudenter. 

Prognos befolkningsförändring  

 

 

  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Folkmängd 97 311 98 672 99 994 101 193 102 193 103 075 103 917 104 778 105 596 106 373

Födda 1 161 1 195 1 213 1 223 1 229 1 230 1 230 1 231 1 233 1 236

Döda 783 793 802 812 822 833 843 855 865 876

Födelsenetto 378 402 411 411 407 397 387 376 368 360

Inflyt tande 5 820 5 926 6 030 5 987 5 913 5 846 5 846 5 846 5 846 5 846

Utflyt tande 4 883 4 968 5 119 5 198 5 321 5 361 5 391 5 361 5 396 5 428

Flyttningsnetto 937 958 911 789 592 485 455 485 450 418

Folkökning 1 315 1 360 1 322 1 200 999 882 842 861 818 778
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Hållbara Växjö 2030 
Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 – Ansvar, nytänkande och resultat 
utgör det gemensamma strategiska fundamentet och ramverket för den långsiktiga 
styrningen av Växjö kommunkoncern. Hållbara Växjö tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 
2030 och de 17 globala målen för en hållbar framtid och innehåller fem målbilder och nio 
utmaningar. Växjö är och ska fortsätta vara en fantastisk plats att bo samt leva i. Vi ska 
fortsätta arbeta för att våra invånare, företagare och besökare nu och i framtiden tycker om 
att verka i Växjö. 

 

 

 

 

Kommuner och regioner har en avgörande roll och ett stort ansvar för att möta dagens och 
framtidens samhällsutmaningar. Det är därför av stor vikt att integrera hållbar utveckling i 
ordinarie styrning och ledning. Vägledande principer, gemensamma värderingar och 
målbilder ger förutsättningar för att kommunens hållbarhetsarbete blir effektivt och 
verkningsfullt. 

Framtagandet av Hållbara Växjö 2030 har byggt på breda, öppna och riktade dialoger med 
invånare, medarbetare, civilsamhälle och akademi. En hållbar utveckling är allas ansvar att 
tänka nytt och visa resultat och det är i kraften av många som vi vänder trender. Detta börjar 
med förståelse och kunskap genom samtal och dialog. 

Uppföljning och analys av programmet kommer ske i årsredovisning och i djupare 
trendanalyser år 2022, 2026 och 2030. År 2021 var första året med drygt 50 nya indikatorer 
och nyckeltal integrerade i budgeten för att ytterligare stärka uppföljningen kopplat till 
målbilderna och den globala agendan.  

Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Vi ska motverka utsläpp, stärka 
ekonomin samt pressa tillbaka utanförskapet och förbättra jämställdheten. 
Hållbarhetsarbetet ska stärka alla tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Växjös invånare har stor kunskap om det hållbara samhället och tar ett eget 
ansvar genom förändrade levnadsmönster så att omställningen får verklig kraft. Tillsammans 
arbetar vi för en hållbar framtid.   

Vi ska arbeta beslutsamt för att minska vår miljöpåverkan och arbeta för en långsiktig hållbar 
utveckling. För att försäkra en långsiktigt hållbar utveckling kan vi inte ignorera kommunens 
ekologiska fotavtryck. En ansvarsfull balansgång mellan ekonomisk hushållning och 
miljösatsningar är vad som kommer göra Växjö till en förebild framöver.  
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Finanspolitisk inriktning 

Strategisk riktning - Hushållning på lång sikt 

Statliga stöd. skatteintäkter och minskad efterfrågan av välfärdstjänsterna är del i vad som trots 

pandemin gett Växjö positivt resultat även 2021. Tillfälliga statliga bidrag har god inverkan på 

ekonomin men som tillfälliga förpliktigar de till försiktighet. Under en tid har Växjö som andra 

kommuner haft en negativ trend med utökade kostnader samtidigt med en allt mer åldrande 

befolkning.  Närmaste åren väntas stigande arbetslöshet och sämre utveckling av skatteintäkter. 

Arbetet med anpassande omställningar som påbörjats måste fortsätta. Fler resurser kan förflyttas från 

byråkrati till förvaltningar som hårdare måste prioritera med fokus på välfärdens kärna.  

Växjö har i grunden stabil ekonomi men även om skatteintäkterna beräknas öka nästa år riskerar 

värdet att urholkas av högre priser på transporter, energi, livsmedel, byggkostnader. Den höga 

inflationen gör att skatteunderlaget realt sett krymper. Att stå väl rustade för framtiden blir viktigare 

än någonsin och arbetet med gemensamma ansträngningar måste bli mer intensiv. God ekonomisk 

hushållning och att hushålla väl med de ekonomiska resurserna innebär att det under en femårsperiod 

rullande krävs ett överskottsmål. Vi höjer överskottsmålet från 1 till 1,5 procent efter flertalet goda år. 

1. Överskottsmål 

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5 procent av 

summan av skatteintäkter och utjämning. 

 

Ordning och reda på pengarna – fokus på välfärden förebygger kristider  

Kommunalskatt är den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen och kravet på att fler kommer i 

arbete ökar dramatiskt. Kommunens utgifter växer i nuläget snabbare än skatteintäkterna. För att 

minska kostnader och öka produktiviteten behöver kommunen i samverkansformer hitta vägar att 

skilja de som söker arbete från de som enbart söker bidrag. Med denna budget vill vi understryka att 

välfärden ska prioriteras först och allt läckage måste upptäckas och åtgärdas. Växjöborna ska 

garanteras bra välfärd för varje betald skattekrona.  

Bedrägerier i kommunens välfärdstjänster förekommer. Vi föreslår att kommunen skärper 

kontrollfunktioner och tar del av utbildning och samverkan mot bedrägeri där möjligheten ges. 

Kommunens bostadsbolag ska regelbundet utreda och förhindra otillbörlig andrahandsuthyrning i 

kommunägda bostäder.  

Kommunen ska kontinuerligt arbeta på förbättrade kravställningar och uppföljning av upphandling och 

inköp. Växjö växer snabbt och det ger behov av god planering och kontroll i alla investeringar. Beprövad 

erfarenhet från andra kommuner ska användas och förtjänsterna med ny teknik ska tillvaratas där det 

lämpar sig. Dock alltid med perspektiv som tekniskt utanförskap i åtanke. Åtgärder som ökar 

produktiviteten ska prioriteras. 

Koncerngemensam investeringsprocess underlättar prioriteringar och säkrar kommunala investeringar 

i lokalbehov, infrastruktur, och områdessatsningar. Växjö kommun behöver fullgod kontroll över styr- 

och plandokument samt en databas där de offentligt tillgängliggörs.  
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Kontroll, efterlevnad och uppföljning av styr- och plandokument är nödvändigt för att den politiska 

styrningen effektivt ska få genomslag och säkerställa att verksamheterna levererar som förväntat.  

Vi satsar 0,7 miljoner på att tillsätta en tjänsteperson i beredskap. Vi måste säkerställa att all 

kommunens verksamhet fungerar även i tider med kris av yttre påverkan. Omvärldsläget kräver 

intensifiering av kontinuitetsplanering av all verksamhet inom koncernen och implementering av 

krigsorganisation i förvaltningar, bolag och förbund. Låg närvaro från allmänhet vid Växjö kommuns 

fullmäktige, nämndmöten och direktmöten med medborgar-dialoger visar att kommunen måste göra 

bättre ifrån sig. För det krävs utveckling av kommunens digitala kanaler som appar, och web som 

möjliggör ökad interaktion, inflytande och dialog med invånare. Vi måste också beakta invånares vanor 

och använda forum som redan finns. Där kan vi bli bättre på att marknadsföra ex direktmöten  

Att kommunens tillagade mat kastas av barn, unga, sjuka och äldre som vill äta mat de tycker om, är 

varken hållbart eller klimatvänligt. Undernäring hos sjuka och äldre medför ökad risk för psykisk ohälsa, 

tandproblem, hjärt- och kärlsjukdomar. Barn och ungdom i skola som inte äter presterar och lär sämre. 

Vi tillför 8 miljoner och föreslår stopp för halvfabrikat och färre ekologiska inköp i kommunens 

måltidsorganisation. Till förmån för mer av närproducerat och ökad valfrihet för alla med kött, fågel, 

fisk, soyaprodukt. Med allt högre livsmedelskostnader underlättar tillskottet bra mat i 

måltidsorganisationen.  

2. Effektivitetsmål 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen 

större städer. 
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Pensioner och effektiv planering i en växande kommun 

År 2022 inleddes med byte av tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen. 

Pensionsåtagandet har synliggjorts i balansräkningen och tryggats med det långsiktigt upparbetade 

egna kapitalet. Försäkringsinlösen av pensionerna innebär att varje generation bär sina egna kostnader 

och att pensionsskulden inte skjuts på framtiden.  

Det garanterar medel för utbetalningar och minskar de finansiella kostnaderna. Uppstår överskott hos 

försäkringsbolaget som förvaltar skulden tillfaller det kommunen. För att nå målet behöver det årligen 

budgeteras med i genomsnitt 20 miljoner kronor till 2040. I en mer begränsande ekonomisk situation 

kan avsättningen göras lägre. Växjö har i nuläget god soliditet och likviditet men behöver fortsatt 

arbeta med långsiktighet, planering och styrning av investeringar. 

Besluten om ny samhällsbyggnadsförvaltning 2023 kan tillsammans med tydligare bolagsstruktur ge 

mer styrka i samhällsutvecklingen. Fördelarna förväntas bli mer effektiv samhällsplanering, mer 

bostadsbyggnation på landsbygden och smart lokalsamordning. Den nya förvaltningen påskyndar 

handläggningstider och kan fortsatt utvecklas för att stärka servicen och förenkla processer för alla 

som investerar och utvecklar i Växjö kommun. Fortsatt utvecklandet av stödfunktioner som HR, 

ekonomi och kommunikation i samordning skapar långsiktigt och bättre resursutnyttjande. Ett nytt 

rekryteringscentrum skapar bättre förutsättningar för våra verksamheter genom att en sammanhållen 

funktion avlastar, frigör resurser och ger bättre service till förvaltningarna. Det ska också förbättra 

upplevelsen av rekryteringsprocessen. Den digitala omställningen ska med försiktighet bidra till 

minskade kostnader, stärkt kompetens och ökad kvalitet i våra tjänster.  

3. Pensionsmål  

Den försäkringsbara delen av pensionsskulden ska försäkras och vara helt försäkrad 

senast 2040. 

 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Inga helvegetariska dagar och tillskott 

för högre livsmedelskostnader 

8 mkr (Tillskott)  Kommunstyrelsen 

Måltidsorganisationen 

Kompetensutveckla upphandlare i hela 

koncernen 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Upprätta tillgänglig databas över 

samlade plan- och styrdokument 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Tillsätt tjänsteperson i beredskap  0,7 mkr (Tillskott)  Kommunstyrelsen 

Öka demokratin genom översyn av 

styrande dokument för politisk 

organisation 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Effektivisering av politisk organisation 6 mkr (Effektivisering) Kommunstyrelsen 
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Personalpolitisk inriktning 

Strategisk riktning – en attraktiv arbetsgivare 

Rekrytering kommer att bli avgörande för framtida leverans av Växjöbornas välfärd. Stora 

pensionsavgångar och konkurrens från det privata skapar stora utmaningar. Ett gott ledarskap, bra lön 

och karriärmöjligheter är delar av de nycklar som ger positivt resultat, trivsel och väl fungerande 

arbetsplatser. Antal anställda i administration, chefer och personal måste bli relevanta tal i förhållande 

till verksamheternas art och uppgifter. Där behoven motiverar och tillåter det vill vi omfördela mer 

resurser till verksamhetsnära arbetande ledare. 

Sverigedemokraterna vill se en helhetsöversyn av omsorgsorganisationer där rätt förutsättningar ska 

hjälpa till att skapa bra arbetstider, färre ofrivilliga delade turer och deltidsanställningar. Enligt en 

studie vid Lunds Universitet har exempelvis antalet hemtjänstbesök per arbetspass de senaste 

årtiondena tredubblats. Växjö kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare för att komma tillrätta 

med stora kompetensförsörjningsproblem inom ett flertal områden. Vi måste åtgärda omständigheter 

som gör att personal lämnar på grund av arbetsvillkoren. Tredje part påverkas stort av brist på 

personal.  

Till en början vill vi utreda om bolagisering av delar av omsorgens uppgifter såsom av städ, tvätt, inköp 

och dylika servicefunktioner, kan öppna för vidare möjligheter. Ett så kallat servicebolag skulle kunna 

fungera stödjande även i andra av kommunens behov och förvaltningar. Och samtidigt säkerställa att 

vi endast har behörig och bakgrundskontrollerad personal i utförandet av välfärdstjänster. I pandemins 

inledning fattades beslutet att frångå rutin med utdrag ur belastningsregister före påbörjad 

anställning. Sverigedemokraterna vill genom beslut i fullmäktige, se denna rutin återinföras och att 

utdrag ur belastningsregister införs som årlig rutin för Växjös kommunanställda. Vi vill även utreda hur 

tillgänglighet till barnomsorg inverkar på anställda, arbetslösa och ensamståendes möjligheter till 

arbete.  

 

1. Arbetsgivarmål 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5 

Personal som anställs saknar ofta utbildning och klarar inte alltid svenska språket till nivå vad som krävs 

för yrket. Det blir betungande för personal med längst erfarenhet som ofta har till uppgift att handleda 

nyanställda. Speciellt inom skola, omsorg och socialtjänstens funktioner behöver det 

kompetensutvecklas.  Praktikant och arbetsmarknadsinsats måste användas på sätt om inte negativt 

inverkar på tredje part och arbetets utförande. Språkkrav vid anställning kan följas upp mot tolk-

användning och aktivt deltagande i SFI-utbildningar. För att minska inverkan av stress och hög 

arbetsbelastning föreslår vi att under en provperiod låta omsorgspersonal med viss regelbundenhet 

träna på arbetstid. 
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2. Arbetsmiljömål 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2023 vara högst 5 

procent 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Omfördela resurser genom fler 

arbetande skiftledare 

Inom ram Omsorgsnämnden 

Utred bolagisering av omsorgens 

serviceuppdrag, ex servicebolag för 

städ, tvätt, och inköp  

Inom ram Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Upprätta rutin för årlig 

bakgrundskontroll för samtliga 

kommunanställda i skola, vård och 

omsorgsyrket 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden, 

Nämnden för arbete och 

välfärd, 

Utbildningsnämnden 

Utred möjligheten att låta 

omsorgspersonal träna under arbetstid 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden, 

Nämnden för arbete och 

välfärd 
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Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv 
och en fungerande arbetsmarknad 
Strategisk riktning – service till medborgare och företag 

Växjö kommun som varumärke ska vara en stöttande och inspirerande samarbetspart för företagare. 

För att utveckla det lokala företagandet kan vi koordinera och driva innovationsinitiativ. Med fördjupad 

och fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslivet, akademin ihop med regionala 

innovationsstödet skapar vi förutsättningar för tillväxt. Växjö kommun i tillväxt är som många 

kommuner beroende av flera branscher. Skog och trä, digitalisering, cirkulär ekonomi och den smarta 

staden medför behov av utvecklingsstöd. Vi behöver i övergången till cirkulära arbetsprocesser och 

marknadsmodeller stötta företag genom regelverken. För det satsar vi på en tjänst som 

näringsutvecklare med fokus på cirkulär ekonomi.  

  

Kommunen måste ta större ansvar i upphandlingar. För att undvika oönskade konsekvenser ska vi följa 

upp krav som framställs, speciellt där lägsta pris varit avgörande. Det göms en stor utvecklingspotential 

i landsbygd som kan uppmuntras och stödjas mera. Företagandet runt lokala värden av mat, natur och 

evenemang kan förena värdet av kommunen som besöksdestination och stark utveckling som 

självförsörjningsaktör. Besöksnäringen bidrar positivt till tillväxt, sysselsättning och attraktivitet. 

Förutom fortsatt utveckling av Evedal ser vi stöd till Smaland Airport som en viktig del i Växjös tillväxt 

och utveckling. Vi investerar ytterligare 7 miljoner för ökat fokus på näringslivsutveckling som stärker 

kommunens självförsörjningsgrad och vi Sverigedemokrater föreslår tillsättning av en 

landsbyggsutvecklare.   

 

Glappet mellan tillgänglig kompetens och näringslivets behov måste minskas.  

I nära samarbete med näringslivet behövs fler ändamålsenliga utbildningsinsatser, utveckling av 

mentorskapsstöd, lärlingsplatser och bättre matchning vid praktik och arbetsmarknads-anställningar. 

Bidragsberoendet måste till varje pris minskas.  

Förekomsten av växande parallellsamhällen där kvinnans könsroll används som skäl till att inte låta 

henne ta del av utbildning, fritid och arbete eller där kvinnor förhindras att jobba vilka tider som helst, 

måste motverkas. Fördomar som speciellt ofta lämnar invandrade kvinnor och flickor åt rollen att laga 

mat, natta barn och hämta på förskola får inte tillåtas växa sig fast i jämställdhetens Sverige. Kunskaper 

som samhället har när uppdrag riktas åt att utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete kräver oss därför 

att samtidigt lägga fokus på att invandrade män också kommer i arbete. Och ges utbildning i 

jämställdhet och delat ansvar i föräldraskap.  

 

Flertalet yrken ställer idag krav på god språkförmåga i svenska. Med mer träffsäkra utbildningar, krav 

på och uppföljning av närvaro i SFI och praktik för invandrade kan vi klara att sysselsätta fler arbetslösa. 

Genom att motverka ålderism och se fler äldre frivilligt ta del av arbetsmarknaden överförs viktiga 

attityder, kunskaper och värderingar till unga och invandrade. Vuxenutbildningars verksamheter och 

kvalitét ska mer frekvent genomlysas och djupgranskas till innehåll och resultat. 
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Mål 

1. Nya steg mot full sysselsättning 

2. Växande näringsliv 

3. Snabbare etablering för nyanlända 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Stimulera företagande som kan stärka 

kommunens självförsörjningsgrad, ex 

tillsätt landsbygdsutvecklare   

7 mkr (Tillskott) Alla nämnder och bolag 

Tillsätt näringsutvecklare med fokus på 

cirkulär ekonomi 

0,7 mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen  

Utarbeta strategier mot 

hederskulturella hinder för kvinnor och 

män att komma i arbete 

3,6 mkr (Tillskott) Alla nämnder och bolag 

Stärk samverkan med näringsliv och 

akademi för att motverka arbetslöshet 

och bidragsberoende 

Inom ram Nämnden för arbete och 

välfärd 

Fortsatt stöd till Smaland Airports 

utveckling 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Stärk invånarnas kunskap om 

självförsörjning och krigsberedskap 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Stimulera och stöd företagande som 

kan stärka kommunens 

självförsörjningsgrad 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Nämnden för arbete och 

välfärd 

Koppla all tolkanvändning till åtgärd 

och avstämning med SFI-studier 

Inom ram Alla nämnder och bolag  

Genomlys i större grad 

vuxenutbildningars verksamheter och 

kvalitét till innehåll och resultat. 

Inom ram Nämnden för arbete och 

välfärd 

Erbjud företagare och personal 

kompetensutveckling och mer stöd i 

upphandlingsförfarande 

Inom ram Kommunstyrelsen, alla 

nämnder och bolag 
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Utvärdering 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad 

Riktningsmål   Nyckeltal för resultat och kvalitet   Nyckeltal för effektivitet 

Nya steg mot full 

sysselsättning 

1 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 

andel (%) 

a) Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, 

kr/inv 

2 Andel hushåll som avslutas till egen 

försörjning från ekonomiskt bistånd (%) 

b) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 

kr/inv 

3 Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 

som börjat arbeta eller studera, andel (%) 

c) Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande 

4 Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning 

som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) 

    

Växande näringsliv 1 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI a) Nettokostnad näringslivsfrämjande 

åtgärder, kr/inv 

2 Nettoökning av antal företag, antal    

3 Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv    

Snabbare etablering 

för nyanlända 

1 Elever på SFI som klarat minst två kurser, 

av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

a) Kostnad svenska för invandrare, kr/inv 

2 Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel (%) 

   

3 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 

anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 

4-6 år, andel (%) 
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Utbilda för ett livslångt lärande 
Strategisk riktning – fokus på rätt saker ger ökade kunskaper  

För att på allvar åtgärda problem med våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa 

motsättningar, vilka blivit allt vanligare i den svenska skolan, krävs det åtgärder som förändrar på 

djupet. 

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis behöver fortsatt utvecklas. Den som utsätts för 

mobbing, hot eller begränsas av hedersrelaterat våld och förtryck får aldrig bli tveksam på om man har 

skolans och omgivningens stöd eller känna sig ifrågasatt. 

Lärarna behöver större befogenheter att upprätthålla lugn och ro för studier i klassrummet. Elever som 

inte lyssnar på lärarens tillsägelser ska kunna flyttas till jourklass eller jourskola tills de uppför sig väl 

och bedöms kunna återgå till vanlig klassrums-undervisning. Någon tidsbegränsning ska inte finnas. 

För särskilt våldsamma elever ska särskilda pliktskolor inrättas där fokus, förutom studier, ska ligga på 

normer och värderingar. Det ska naturligtvis vara nolltolerans mot vapen och droger på våra skolor. 

För att förhindra att obehöriga befinner sig på skolorna ska det finnas skalskydd och låssystem med 

personliga tags, på samma sätt som i våra bostadsområden. Polisteam med narkotikahundar bör 

slumpmässigt söka igenom skolorna i jakt på illegala droger. Detta skulle förbättra lärarnas arbetsmiljö 

betydligt. 

Sverigedemokraterna tar ohälsan bland barn och unga på största allvar. Vi vill se en satsning på 

skolsköterskor och kuratorer i skolorna så att inte en skolsköterska ska behöva ha hand om 450-500 

elever. Den ökande psykiska ohälsan bland eleverna samt pensionsavgångar där rutinerad personal 

ersätts med nyutexaminerade motiverar en ökning av antalet tjänster. En god och näringsrik lunch är 

a och o för att kunna hålla energin uppe under dagen. Vi vill satsa 8 miljoner extra för att våra elever 

ska kunna äta närodlat, vegetariskt och animaliskt alla dagar i veckan. 

I och med de lärdomar som vi tagit till oss tidigare under pandemin och även nu under kriget i Ukraina 

finns nya förutsättningar för flyktingar att ha stora delar av sin undervisning på distans från sitt 

hemland. Detta bör uppmuntras i de fall som det är möjligt. De fördelar som finns med ny teknik måste 

tas tillvara och provas. 

Till förmån för mer stöd och svenskundervisning föreslår Sverigedemokraterna utvecklad och 

effektiviserad modersmålsundervisning. Teknik finns för att genomföra undervisning på distans. Om 

lagstiftningen inte hänger med är det den som behöver ändras. Här finns möjlighet till besparingar. 

Enligt Sverigedemokraterna är det självklart att särskilt begåvade barn ska få anpassat stöd för 

individuell utveckling i en för dem anpassad skola, liksom det är för barn med särskilda behov att få 

tillgång till stöd i särskola. 

Sverigedemokraterna vill se en utjämning av resurser så att unga på mindre orter får större möjligheter 

att ta del av ett bredare utbud av kurser på kulturskolan. I de skolor där elevernas deltagande i 

kulturskolans aktiviteter är lågt bör man undersöka möjligheten att utöka utbudet med något som 

eleverna är intresserade av. Vi vill utreda möjligheten att ha fler aktiviteter nära den ort där eleverna 

bor. 

 

  



 

Sid 20 

Mål 

1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen 

2. En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Vidareutveckla samverkan mellan 

skola, socialtjänst och polis.   

1 mkr (Inom ram) Utbildningsnämnden 

Insatser för effektiv språkutveckling och 

elevers ökade måluppfyllelse  

6 mkr (Inom ram) Utbildningsnämnden 

Utforma åtgärdsplan för omplacering 

av särskilt störande eller våldsamma 

elever, såsom jourklass och/eller 

pliktskola.    

Inom ram Utbildningsnämnden 

Installera säkra lås (tag -system) på 

högstadie- och gymnasieskola  

3 mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen, 

VÖFAB, 

Utbildningsnämnden 

Effektivisering 

modersmålsundervisning 

3 mkr (Effektivisering) Utbildningsnämnden 

Utöka kontakt skola-näringsliv för fler 

elever i yrkes- och lärlingsprogram  

1 mkr (Inom ram) Utbildningsnämnden 

Utöka antalet skolsköterskor 2,4 mkr (Tillskott)  Utbildningsnämnden 

Utöka antalet kuratorer 2,4 mkr (Tillskott)  Utbildningsnämnden 

 

Utökning Kulturskolan, Studio-17 1 mkr (Tillskott)  Utbildningsnämnden 

Åtgärder för nolltolerans mot vapen 

och droger i kommunens skolor 

Inom ram Utbildningsnämnden 

 

Fortsatt satsning på anpassad skola för 

särskilt begåvade barn.  
Inom ram Utbildningsnämnden 
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Utvärdering 

Utbilda för ett livslångt lärande 

Riktningsmål   Nyckeltal för resultat och kvalitet   Nyckeltal för effektivitet 

Fler barn och elever 

ska utmanas i sitt 

lärande och nå 

kunskapsmålen 

1 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 

a) Nettokostnad grundskola åk 1-

9, kr/elev 

2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis 

inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

b) Nettokostnad gymnasieskola, 

kr/elev 

En mer likvärdig 

skola som ger goda 

möjligheter att 

lyckas oavsett 

bakgrund 

1 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 

avvikelse från modellberäknat värde 

lägeskommun, procentenheter 

    

2 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen avvikelse från modellberäknat värde 

lägeskommun, procentenheter 

   

3 Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse 

från modellberäknat värde lägeskommun, 

meritvärdespoäng 

   

4 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 

lägeskommun, antal 

   

5 Andel nyinvandrade elever som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor 
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Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, 
tätort och landsbygd 
 

Strategisk riktning – trygghet i samhället 

I Sverigedemokraternas Växjö är trygghet och brottsprevention det absolut viktigaste vi har att arbeta 

med. Med fortsatt utbyggnad av strategisk kamerabevakning ökar vi kommuninvånarnas trygghet och 

tillit till kommunens brottsförebyggande och brottsutredande kapacitet. Vi slipper kanske rent av se 

gated communities växa fram. Vi avsätter 11 miljoner för ändamålet. Det är också viktigt att vi gör allt 

vi kan för att förhindra ekonomisk utpressning från hackers. Ökad cybersäkerhet kräver en investering 

på 2 miljoner.  

Få på landsbygden i kommunen kan välja fossilfria eller kollektiva transportalternativ utan mer 

betryggande el-priser och infrastruktur. Det är viktigt att medborgare i hela kommunen kan leva, 

arbeta och utvecklas och därför avsätter vi även detta år 8 miljoner för cykelsatsning riktad till 

kommunens tätortsnära landsbygd och mindre tätorter. Ytterligare 2 miljoner till förbättrande 

åtgärder i landsbygdens samlingslokaler. Kommunen kan genom inrättande av en tjänst som 

landsbygds-utvecklare stimulera till mer privat byggande och företagsetablering. 

Sverigedemokraterna vill se Växjö Centrum växa utmed delar av Växjösjöns strandpromenad. Växjös 

begränsade handelscentrum kan förlängas med ett attraktivt sjö-nära kultur- och shoppingstråk. Vi är 

många som ser fördelar med ett Växjö präglat av inslag som ridande polis. Vi vill anställa en 

projektledare för utveckling av vår tidigare föreslagna centrumförlängning utmed Växjösjön och 

samtidigt föra dialog med invånare, region och privataktörer runt CLV-tomten. Det är viktigt att också 

landsbygdsbor som betalar lika mycket skatt kan gå, cykla och rida tryggt utmed bilvägar när de ska 

umgås med vänner eller bara koppla av. Invånarna på orterna kring Växjö vill att förbindelsen med 

Växjö stad utmed Teleborgsvägen mot Ingelstad, Bäckaslöv vidare ut mot Gemla, utvecklas.  

Med Sverigedemokraternas politik skulle vi haft uthålliga strategier för att motverka att unga dras in i 

droger och kriminalitet. På många sätt hänger allt ihop med hur vi satsar för att förbättra tillvaron i det 

offentliga rummet. Från hemmet, via skolor hamnar droghandel och vapen inte sällan i centrum, 

Åtgärder som att säkra endast behörigas tillträde till skolfastigheter ökar polis, väktare och 

fältgruppers möjlighet att hålla stadskärnan fortsatt trygg och fri från kriminalitet. Ska vi klara det 

arbetet krävs fler områdesteam som stärker och strukturerar arbetet i utsatta områden som Teleborg, 

Lammhult, Braås och Araby. Men allt kan inte ske med ideella krafter. Vi behöver rakt igenom se att 

samhället tar krafttag för efterlevnad och respekt för svensk lag, demokrati och jämställdhet.  

Med det i åtanke är det viktigt att vi gör bra konsekvensanalyser när vi utvecklar staden. Det finns 

fördelar med att inrätta en tjänst som geodatasamordnare och att fortsatt skapa 3D-modeller där 

medborgarna ges bra visioner av målet. Vi måste samtidigt reda ut besökares syn på 

parkeringsproblematiken I Växjö. Det är inte acceptabelt att Växjös parkeringsmodell idag är 

underfinansierad. Sverigedemokraterna vill utifrån medborgarnas behov utforma parkeringsstrategi 

där vi marknadsför parkeringsmöjligheter på ett sätt som välkomnar även bilisten i Växjö. Samtidigt 

med dessa tankar vill vi värna central skogsmiljö för rekreation och undervisningsändamål.  
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För att effektivt hålla flyttkedjor igång behöver vi stimulera byggande av lämpliga och prisvärda boende 

för äldre som vill sälja villan. Vi måste effektivt nyttja kommunens alla lokaler och tillgänglig mark. 

Projektledare i byggnation ska ha med sig tankar som att bygga vackert och utvecklande för individen 

i harmoni med natur, kulturella miljöer, tillgänglighet och trygghet som perspektiv. 

 

Mål 

1. Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering  

2. Fler bostäder och minskad segregation 

3. Ökad trygghet i hela kommunen 

 

Prioritering och utveckling  

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

   

Fiberutbyggnad landsbygden Inom ram Kommunstyrelsen, VEAB 

Satsning på brottsprevention och 

trygghetsskapande åtgärder 

11 mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen 

Ökad takt cykelsatsning i tätorter, 

tätortsnära landsbygd  

8 mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen, 

Tekniska nämnden 

Driftförbättrande stöd samlingslokaler 

landsbygd 

2 mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen, 

Kultur och 

fritidsnämnden 

Projektledare utveckling centrum 0,5 mkr (inom ram) Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden, 

Tekniska nämnden 

Ta fram bilistvänlig parkeringsstrategi 

och marknadsföra den 

2 mkr (Tillskott)  Kommunstyrelsen, 

Tekniska nämnden 

Inrätta tjänst som geodatasamordnare 0,7 (Tillskott)  Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden 

Stimulera till ökat byggande i varierade 

boendeformer, även i utsatta områden 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden, 

Vidingehem 

Investera i stabil energiförsörjning  Inom ram Kommunstyrelsen, VEAB 

Ökad cybersäkerhet (SOC)  2mkr (Tillskott) Kommunstyrelsen 

Bevara centrumnära skog för 

rekreation och undervisningsändamål 

Inom ram Alla nämnder och bolag 

Initiera dialog medborgare, regionen, 

privata aktörer om gamla CLV-tomten 

Inom ram Alla nämnder och bolag 
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Intensifiera arbetet med att följa ÖP 

och utveckla förbindelser mot Ingelstad 

och Gemla m fl  

Inom ram Kommunstyrelsen, 

tekniska nämnden 

 

 

 

Utvärdering 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd 

Riktningsmål   Nyckeltal för resultat och kvalitet   Nyckeltal för effektivitet 

Bättre fungerande 

och mer miljösmart 

samhällsplanering 

1 Tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s, andel (%) 

a) Kostnad väg- och järnvägsnät, 

parkering, kr/inv 

2 Andel av kommunal nybyggnation som 

är träbaserad (%) 

b) Fjärrvärmepris inkl. moms för 

typfastighet enligt Nils Holgersson-

modellen, kr/kvm 

3 Energianvändning per invånare, 

kWh/inv 

c) Kostnad vattenförsörjning och 

avloppshantering, kr/inv 

4 Genomsnittlig körsträcka med personbil, 

mil/inv 

d) Kostnad avfallshantering, kr/inv 

5 Fossila koldioxidutsläpp från 

kommunkoncernen, ton 

   

6 Andel av VA-ledningsnätet som lagts om 

eller renoverats under året (%) 

   

7 Andel av hushåll och verksamheter som 

sorterar sitt matavfall (%) 

   

8 Andelen invånare som har högst 300 m 

till ett tillgängligt park- eller 

naturområde större än 0,5 hektar (%) 

   

9 Medborgarundersökningen - Skötsel av 

gång- och cykelvägar fungerar bra i 

kommunen, andel (%) 

   

10 Medborgarundersökningen - Skötsel av 

gator och vägar fungerar bra i 

kommunen, andel (%) 

   

11 Medborgarundersökningen - 

Hämtningen av hushållsavfall fungerar 

bra, andel (%) 
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Fler bostäder och 

minskad segregation 

1 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 

under året, antal/1000 inv. 

a) Kostnad fysisk o. teknisk planering, 

bostadsförbättringar, kr/inv 

2 Färdigställda bostäder i småhus under 

året, antal/1000 inv. 

   

3 FOKUS Här är det bäst att leva, plats i 

ranking 

   

4 Delmos/SCB:s Ojämlikhetsindex     

Ökad trygghet i hela 

kommunen 

1 Responstid (tid från 112-samtal till första 

resurs är på plats) för räddningstjänst, 

mediantid i minuter 

a) Kostnad för olyckor totalt, kr/inv 

2 Medborgarundersökningen - Trygg 

utomhus i området där du bor när det är 

mörkt ute, andel(%) 

b) Nettokostnad räddningstjänst, 

kr/inv 
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Stödja individer och främja ett tryggt och 
självständigt liv 
 

Strategisk riktning – omsorg i toppklass 

Svårigheten att rekrytera personal för att täcka omsorgspersonalens semestrar visar att omsorgen i 

Växjö kommun är i behov av en ordentlig genomlysning. Med allt mer varierat och utökat krav i den 

nära vården och omsorgen är rätt kompetens och bemanning avgörande. Äldre, sjuka och 

funktionsvarierade är samhällets mest sårbara. Vi ska förbättra personalens introduktion till 

omsorgsverksamheten. Sverigedemokraterna vill utreda faktorer som kan underlätta omsorgens 

rekryteringsbehov. Personalen ska ha rätt nivå av språkkunskap i svenska för att kunna vårda våra mest 

sårbara. Genom nyttjande av digital teknik och regelbundna bakgrundskontroller skapar vi trygghet för 

våra mest utsatta.  

Utmaningar möts bäst om vi sätter individens behov och förutsättningar i fokus Genom att utveckla 

och utforma genomtänkta boenden och hemmaplansinsatser. Omsorgstagarnas individuella behov, 

integritet, intressen och vanor från livshistoria måste genom hela livet få ta större plats. Även i 

genomförandeplanerna. Med stöd av innovation och välfärdsteknik kan vi använda personalen 

effektivt, öka tryggheten och skapa fler individuella lösningar.  

Pandemitiden lämnade våra äldre, funktionsvarierade och sjuka i en tillvaro av ensamhet och isolering. 

Länge har stödinsatser med besök från föreningsliv och civilsamhälle varit försvagade under lov, 

högtider och sommarperiod. Sverigedemokraterna satsar 8 miljoner för att kunna anställa fler kreativa 

och ansvarsfulla skolungdomar, studenter och pigga pensionärer för uppgifter som social stimulans 

och serviceuppdrag. Genom att fler ges möjlighet till positiva erfarenheter av omsorgsyrket kan 

framtidens personalförsörjning förhoppningsvis underlättas. Vi vill också utreda om sysslor som dessa 

kan vara del av omsorgen som kan vinna fördelar av att bolagiseras.   

Sverigedemokraterna vill också se en garanti för äldreboende och parbogaranti i Växjö kommun. Att 

varaktigt sammanboende ofrivilligt separeras till skilda hushåll för att den ene parten får plats på 

särskilt boende är inte att behandla våra äldre och svårt sjuka med värdighet. Individernas psykiska 

hälsa påverkas negativt av att separeras efter årtionden av liv tillsammans. Ingen ska riskera att bli 

undernärd som bortglömd i omsorg, oroas att dö ensam eller som otrygg 91-åring nekas plats på 

äldreboende. Även den som haft ett långt liv med husdjur måste respekteras.  

Fler med demens ska regelbundet besökas av demenshundar. För att leverera garantier måste vi 

samtidigt minska trycket på särskilda boenden genom förebyggande insatser där ett innovativt och 

genomtänkt byggande ger fler attraktiva senior- och trygghetsbostäder för det tidiga åldrandet. Närhet 

till service, fin natur och förskola har god och stimulerande inverkan på människan. Vi behöver 

långsiktigt se att det finns stort ekonomiskt värde i förebyggande insatser och fortsatt breddutveckla 

kommun-rehab. Matupplevelsen för äldre kan och ska förbättras.   

Kostnader kan minskas genom fler insatser på hemmaplan och mer nyttjande av digital välfärdsteknik. 

Samverkan med privata aktörer är ett gott komplement där fältförlagt socialt förebyggande arbete 

kompletterar kommunens ansvar. Social problematik, otrygghet, psykisk ohälsa, ensamhet och 

utanförskap är inte behovsområden som är unika för utsatta områden. Samordnade insatser behöver 

utvecklas och förstärkas i alla stadsdelar och i hela kommunen. 
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Vi måste upptäcka hederskulturella problem i tidig fas och skydda kvinnor, barn och ungdomar från att 

berövas sina fria liv. Omfattning, konsekvenser och kostnader till följd av hedersförtryck, hedersvåld 

och annat våld i nära relation måste kartläggas och förebyggas. Det krävs konsekvenser för den som 

inte i rimlig mängd tar sin del av ansvar utifrån förmåga. Vi behöver göra fler insatser för föräldrars 

ökade kunskap om medansvar, jämställdhet och demokrati. För många som invandrat hit är livet i 

Sverige inte det man förväntade sig och information om möjligt återvandringsstöd ska ses som en 

självklarhet som lämpligen kan förläggas på Araby medborgarkontor.  

Mål 

1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 

2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Anställningar och avtal för 

åretruntsäkrad veckoregelbunden social 

stimulans, ex demenshundar, besök, 

samtal, musik, utevistelse mm 

8 mkr (Tillskott) Omsorgsnämnden  

Stärk individens personliga behov och 

intressen i omsorg och 

genomförandeplaner 

Inom ram Omsorgsnämnden, 

Nämnden för arbete och 

välfärd 

Tidiga, samordnade och förebyggande 

insatser, ex fältgrupp mm 

5 mkr (Inom ram) Omsorgsnämnden 

Nämnden för arbete och 

välfärd 

Återuppta arbete med utformning av 

äldreboendegaranti stärkt med 

parboendegaranti 

Inom ram KS, omsorgsnämnden 

Utveckla arbetet med 

hemmaplanslösningar, digital teknik 

1,5 mkr (Inom ram)  Nämnden för Arbete och 

välfärd 

Utred förutsättningar som kan 

underlätta kompetensförsörjning och 

öka nöjdhet bland anställda och 

omsorgstagare 

Inom ram KS, Omsorgsnämnden, 

Nämnde för arbete och 

välfärd 

Öka kvalitet, trygghet och 

självständighet med stöd av digitala 

system  

1,5 mkr (Inom ram) Omsorgsnämnden, 

Nämnde för Arbete och 

välfärd 

Fördjupa samarbetet för god och nära 

vård i samarbete med regionen 

Inom ram Omsorgsnämnden 

Nämnden för Arbete och 

välfärd 

Intensifiera arbetet med att skapa fler 

trygghets- och seniorbostäder i tätort 

och på landsbygd 

Inom ram Vidingehem 
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Stärk och skydda kvinnor, barn och 

ungdomars fria liv genom utbildning i 

demokrati, jämlikhet och ansvar i 

föräldraskap 

Inom ram Utbildningsnämnden, 

Nämnden för Arbete och 

välfärd 

Utveckla metoder för kartläggning, 

åtgärder och förebyggande av 

hedersrelaterat våld och förtryck 

3,6 mkr (Tillskott)  Alla nämnder och bolag 

Informera om återvandringsstöd, 

förslagsvis på Araby medborgarkontor 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Nämnden för arbete och 

välfärd 

 

Utvärdering 

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv 

Riktningsmål   Nyckeltal för resultat och kvalitet   Nyckeltal för effektivitet 

Tryggare välfärd med 

stöd, vård och 

omsorg efter behov 

1 Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

a) Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 

2 Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

b) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 

kr/hemtjänsttagare 

 c) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, 

kr/brukare 

    d) Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 

(%) 

Pressa tillbaka 

utanförskap och 

minska social 

utsatthet 

1 Ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

a) Nettokostnad ekonomiskt bistånd, 

kr/inv 

2 Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats, 

andel (%) 

b) Nettokostnad individ- och 

familjeomsorg, kr/inv 

3 Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem 21+ ett år efter 

avslutad utredning eller insats, andel 

(%) 
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Möjliggöra en aktiv fritid 
 

Strategisk riktning – ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 

Kultur- och idrott drabbades hårt av Coronapandemin. Inställda föreställningar och stängda 

utställningar, ovisshet om kommande evenemang, publikbortfall och andra intäktsbortfall blev vardag. 

Svårigheten idag är att locka tillbaka ledare och aktiva. Flera föreningar vittnar om ledarbristen inom 

deras verksamheter. En omstart med utbildningar, prova-på-aktiviteter och inspirationsföreläsningar 

kan stärka föreningslivet.  

Sverigedemokraterna verkar för att utveckla en levande kultur och idrottsstad. Nationella värden som 

svensk kulturhistoria, högtider och traditioner ska i större grad lyftas fram och belysas. Ett tillgängligt 

kultur- och fritidsutbud har positiv inverkan på trygghet, gemenskap och välbefinnande, samt skapar 

förutsättningar för möten mellan människor i samhället. Alla som vill måste få utöva kultur och idrott. 

För att upptäcka och hjälpa den som begränsas av hedersrelaterat förtryck behöver vi säkerställa att 

verksamhetsföreträdare utbildas i hedersrelaterad problematik.  

Kommunens vackra Evedal är ett stycke av vår natur och kultur som ska tjäna ytterligare många 

generationer. En upprustning genererar mervärde som besöksattraktion. Oavsett ålder och intressen 

har pandemin tydligt visat på behovet av fler utomhus mötesplatser och aktivitetsytor i samtliga 

stadsdelar och i hela vår kommun. Dessutom behöver vi marknadsföra dem då alla åldrar behöver hitta 

plats där de stimuleras till rörelse och intryck. 

Förälders plånbok får aldrig avgöra hur aktiv man är. För att föreningar i kultur- och fritidsverksamheter 

ska uppnå högre egenförsörjningsgrad behöver man nå nya målgrupper. Det kan i större grad uppnås 

om man låter medborgaren ta del av kulturupplevelser vid tid och plats som passar dem. Vi behöver 

också en tydligare styrning hur vi marknadsför och attraherar till evenemang. För att möjliggöra det 

krävs nya kompetenser och teknik och det kommer kosta pengar. Många aktörer har liknande behov 

och samverkan kan spara pengar. I ett fortsatt arbete i Arenastaden 2.0 kan kommunen, föreningar 

och företag skapa samarbetsformer.  

Föreningar efterfrågar i allt större utsträckning fler timmar att träna på. Att inte veta i god tid var man 

ska förlägga träning tar tid och kraft. Vi satsar därför 4 miljoner för att möjliggöra fler timmars träning. 

Exempelvis på kvällstid genom att installera belysning på arenor som idag helt saknar belysning. 

Skenande elpriser skall inte hindra ungdomar att få träna och tävla. 

Vi behöver också inventera alla kommunens aktivitets- och mötesplatser. I satsningar och samverkan 

om badplatser, träffpunkter, skateparker, aktivitetsytor och utomhusgym måste ansvar för skötsel och 

tillsyn tydliggöras. Medborgardialogerna har varit en god del av inventering men arbetet behöver 

fortsättas för att se vad som finns och vad som behövs för framtiden runt om i vår kommun.     

Barn och vuxna med funktionsvarianter skall inkluderas. De i rullstol ska i möjligaste mån kunna delta 

i lek och aktiviteter. Det är en grundläggande rättighet. Vi avsätter därför specifikt medel för 

rullstolsgungor och annat av redskap för funktionsvarierades lekmöjlighet. 
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Mål 

1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 

2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Satsning för utökade 

träningsmöjligheter ex belysning 

4 mkr (Tillskott) VÖFAB, Kultur och 

fritidsnämnden 

Kvalitetshöj Evedal som besöksmål 1 mkr (Tillskott) VÖFAB, Kultur och 

fritidsnämnden  

Omstart efter pandemin KFN prova- på 

mm 

1 mkr (Tillskott) Kultur och 

fritidsnämnden 

Utveckla, stärka och tydliggöra ansvar 

för friluftsliv, anläggningar och 

mötesplatser.  

1 mkr (Tillskott) VÖFAB, Kultur och 

fritidsnämnden 

 

Satsning fler aktivitetsplatser (ex 

skateparker) i kommunen. 

1 mkr (Tillskott) Tekniska nämnden, 

Kultur och 

fritidsnämnden 

Fortsätt arbete med säkerhet och 

samverkan Arenastaden 2.0 

0,5 mkr (Tillskott) VÖFAB, 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och 

fritidsnämnden 

Satsning lekredskap för 

funktionsvarierade ex rullstolsgunga 

2 mkr (Tillskott) Tekniska nämnden 
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Utvärdering 

 

Möjliggöra en aktiv fritid 

Riktningsmål   Nyckeltal för resultat och kvalitet   Nyckeltal för effektivitet 

Ett kultur- och 

fritidsutbud med mer 

bredd och spets 

1 Medborgarundersökningen - Det lokala 

kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, 

andel (%) 

a) Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv 

2 Medborgarundersökningen - Bra 

möjlighet att nyttja kommunens idrotts- 

och motions-anläggningar, andel (%) 

b) Kostnad kulturverksamhet, kr/inv 

Ett engagerat 

civilsamhälle och 

starkare föreningsliv 

1 Medborgarundersökningen - Invånarnas 

möjlighet till insyn och inflytande över 

kommunens beslut och verksamheter är 

bra, andel (%) 

a) Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen 

i idrottsföreningar (7-20 år), kr/inv. 

2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 

antal/inv 7-20 år 
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Ekonomisk redogörelse 
Gemensam finansiering och kommunövergripande poster 

Växjö kommuns verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, kommunal utjämning och 
generella statsbidrag. Dessa poster bildar budgetposten gemensam finansiering.  

Budgetposten kommunövergripande poster utgörs av centralt budgeterade kostnader för pensioner 
och avtalsenlig lönekostnadsökning samt finansnetto och internränta. Bidrag till kommunalförbundet 
Värends räddningstjänst ingår i denna budgetpost.  

 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag 

Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår under 2022 till 20,19 procent. 
Medelskattesatsen för kommuner i riket 2021 är 20,67 procent.  

Beräkningen av budgeten för skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag bygger 
på SKR:s skatteunderlagsprognos per oktober 2022.  

  

Gemensam finansiering och 

kommunövergripande poster
Utfa ll Budget Budget Pla n Pla n 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Ska tteintä kter 4 319 4 460 4 739 5 005 5 218

Inkomstutjä mning 927 958 1 096 1 154 1 212

Kostna dsutjä mning - 186 - 200 - 210 - 216 - 236

Regleringsbidra g 282 222 152 155 127

LSS- utjä mning 55 54 56 56 57

Fa stighetsa vgift 176 179 197 197 197

Generellt sta tsbidra g vä lfä rd 0 0 0 0 0

Generella  sta tsbidra g, tillfä lliga  tillskott 0 0 0 0 0

Summa  ska tteintä kter, generella  sta tsbidra g och 

utjä mning
5 573 5 673 6 030 6 351 6 575

Pensioner netto (inkl fina nskostna d och löneska tt) 1) - 118 - 51 - 179 - 114 - 12

Fina nsnetto (exkl fina nsiell kostna d pensioner) 1) 171 193 399 349 348

Lönea vta l med mera  2) 0 - 239 - 636 - 819 - 1 019

Internrä nta  3) 26 35 35 35 35

Vä rends rä ddningstjä nst - 77 - 69 - 69 - 68 - 68

Övriga  poster - 64 - 1 0 - 1 - 1

Summa  kommunövergripa nde poster - 62 - 132 - 449 - 619 - 717

Exploa teringsverksa mhet 2 0 63 13 104

SUMMA TOTALT 5 513 5 541 5 644 5 746 5 962
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Personal och pensioner 

Personalkostnaderna är den största kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar 
drygt 70 procent av nettokostnaden. Den kalkylmässiga kostnadsökningen för avtalsenlig 
lönerevision som ingår budget är i linje med konjunkturlönestatistiken (timlön). 

Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens prognos. Växjö kommun 
kommer enligt den finanspolitiska inriktningen att minska den försäkringsbara delen av 
pensionsskulden. För planperioden ingår en budgeterad kostnad för inlösen av pensionsskuld med 45 
miljoner år 2022, 20 miljoner kronor år 2023 samt 20 miljoner kronor år 2024.  

Finansnetto 

Kommunen har ett positivt finansnetto som till största del består av utdelning, ränteintäkter vid 
utlåning och borgensavgifter från de kommunala bolagen samt räntekostnader och finansiell kostnad 
pensioner.  

 

 

Nämndernas nettokostnadsökning och förändring ramar 

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2022 till 187 miljoner kronor. Under kommande två 

år tillförs enligt plan ytterligare 109 respektive 95 miljoner kronor till nämnderna. Nämnderna för 

demografi samt ökade lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott för satsningar på bland annat 

betydande trygghets- och brottspreventiva åtgärder i kommunen, upprustning av Evedal och 

utveckling av företagande på landsbygd med cykelsatsning. Pengar satsas även på ett bättre 

måltidsutbud för barn, skolungdomar, sjuka och äldre. Vi väljer även att stärka demokratin i 

kommunens politiska organisation genom ändringar för likvärdig politisk insyn. Detta lyckas vi med 

samtidigt som vi gör besparingar i den politiska organisation för 6 miljoner årligen, dvs 24 miljoner 

under mandatperioden. 

Effektiviseringsåtgärder motsvarande 4 miljoner kronor planeras för 2023 avseende tolkanvändning 

och modersmålsundervisning. 

Finansnetto 1) Utfa ll Budget Budget Pla n Pla n 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Utdelning bola gen 123 104 265 217 217

Borgensa vgifter bola gen 66 72 77 82 82

Återbä ring kommuninvest 3 3 3 3 3

Rä nteintä kter 23 22 63 55 54

Övriga  fina nsiella  intä kter 0 0 0 0 0

Summa  fina nsiella  intä kter 215 201 407 357 356

Fina nsiell kostna d pensioner (inkl löneska tt) - 26 - 43 - 125 - 100 - 69

Aktieä ga rtillskott Wexnet via  VKAB - 28 0 0 0 0

Rä ntekostna der - 8 - 7 - 7 - 7 - 7

Övriga  fina nsiella  kostna der - 8 - 1 - 1 - 1 - 1

Summa  fina nsiella  kostna der - 70 - 51 - 133 - 108 - 77

SUMMA TOTALT FINANSNETTO 145 150 274 249 279
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Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört 

med föregående budgetår
Budget Pla n Pla n 

miljoner kronor 2023 2024 2025

Byggna dsnä mnd

Resurstillskott - 1,4 0,0 0,0

Effektivisering 1,0

Summa - 0,4 0,0 0,0

Kommunfullmä ktige

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Kommunens revisorer

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen

Resurstillskott - 49,9 - 7,7 - 4,0

Effektivisering 10,1

Summa - 39,8 - 7,7 - 4,0

Kultur-  och fritidsnä mnd

Resurstillskott - 13,7 - 2,7 - 0,8

Effektivisering 2,1

Summa - 11,6 - 2,7 - 0,8

Miljö-  och hä lsoskyddsnä mnd

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 1,2

Summa 1,2 0,0 0,0

Nä mnd för a rbete och vä lfä rd

Resurstillskott - 12,5 - 8,5 - 8,0

Effektivisering 2,2

Summa - 10,3 - 8,5 - 8,0

Omsorgsnä mnd

Resurstillskott - 46,1 - 32,0 - 33,0

Effektivisering 4,8

Summa - 41,3 - 32,0 - 33,0

Teknisk nä mnd

Resurstillskott - 21,5 - 7,7 - 2,5

Effektivisering 5,2

Summa - 16,3 - 7,7 - 2,5

Utbildningsnä mnd

Resurstillskott - 72,6 - 50,6 - 46,6

Effektivisering 16,0

Summa - 56,6 - 50,6 - 46,6

Va lnä mnd

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 2,0

Summa 2,0 0,0 0,0

Överförmynda rnä mnd 

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Ej nä mndstilldela d effektivisering 2023- 2024 0,0

SUMMA TOTALT - 173 - 109 - 95
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Driftbudgetramar  

Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån givna budgetramar och 
koncerngemensamma budgetanvisningar.  

 

Helägda kommunala bolag i VKAB-koncernen  

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av 

moderbolaget samt fyra helägda dotterbolag.   

I januari 2022 fattade styrelsen beslut om att godkänna delningsplan av dotterbolaget Vidingehem 

AB. Delningsplanen gör gällande att Vidingehems lokalfastigheter med där tillhörande pågående 

projekt övertas av dotterbolaget Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB. Vidingehems 

bostadsfastigheter kommer övergå till ett nytt bolag för att under senare delen av 2022 fusioneras 

upp i dotterbolaget Växjöbostäder AB. Beslutet är i enlighet med Växjö kommunfullmäktiges beslut 

2021-08-31 att omstrukturera den helägda bolagskoncernen Växjö kommunföretag AB och skapa ett 

renodlat allmännyttigt bostadsbolag med namnet Vidingehem AB och ett renodlat bolag för 

verksamhetslokaler, Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB 

Finansiella mål 

Finansiella mål för nästkommande år är fastställda i nya ägardirektiv för Växjöbostäder AB under 

namnändring till Vidingehem AB samt Växjö fastighetsförvaltning AB, Vöfab. På motsvarande sätt 

kommer kommunfullmäktige att fastställa de finansiella målen i ägardirektiv för Växjö Energi AB. 

  

Nämndernas driftbudgetramar, 

nettokostnad
Utfa ll Budget Budget Budget Pla n Pla n 

miljoner kronor 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Byggna dsnä mnd - 15 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14

Kommunfullmä ktige - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11

Kommunens revisorer - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

Kommunstyrelsen - 562 - 556 - 567 - 607 - 615 - 619

Kultur-  och fritidsnä mnd - 188 - 187 - 191 - 203 - 205 - 206

Miljö-  och hä lsoskyddsnä mnd - 14 - 13 - 13 - 12 - 12 - 12

Nä mnd för a rbete och vä lfä rd - 689 - 678 - 679 - 689 - 698 - 706

Omsorgsnä mnd - 1 466 - 1 441 - 1 441 - 1 482 - 1 514 - 1 547

Teknisk nä mnd - 146 - 145 - 152 - 168 - 176 - 179

Utbildningsnä mnd - 2 412 - 2 372 - 2 381 - 2 438 - 2 488 - 2 535

Va lnä mnd 0 0 - 2 0 0 0

Överförmynda rnä mnd - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Ej nä mndstilldela d effektivisering 0 0

SUMMA TOTALT - 5 511 - 5 426 - 5 460 - 5 632 - 5 741 - 5 836
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Utdelning från bolagen inom VKAB  

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet. 

 

Koncernövergripande investeringsplan 

Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade 

investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under 

perioden. 

 

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom respektive nämnd. Det 

är således varje nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar över 10 miljoner kronor. 

När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna hyr av ett kommunalt bolag eller 

annan part beslutas investeringar upp till 20 miljoner kronor av respektive nämnd. Investeringar som 

överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler 

innebär ökade driftkostnader för förvaltningarna i form av hyra. För bruttoinvesteringar i 

exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 miljoner kronor.  

Utdelning från bolagen *) Utfa ll Budget Budget Pla n Pla n 

Miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Vä xjö Kommunföreta g AB, VKAB 12,0 0,0 16,0 23,0 23,0

Vä xjö Energi AB, VEAB koncernen 4,9 4,9 99,9 74,9 74,9

Videum AB 3,2 0,0 - - -

Vidingehem AB 1) 0,1 0,0 98,9 98,9 98,9

Vä xjöbostä der AB 1) 100,3 98,9 - - -

Vä xjö fa stighetsförva ltning AB, Vöfa b 2,8 0,0 50,0 20,0 20,0

SUMMA TOTALT 123,3 103,8 264,8 216,8 216,8

Koncernövergripande investeringsplan 1) Pla n Pla n Pla n Pla n 

miljoner kronor 2022 2023 2024 2025

Ska ttefina nsiera de investeringa r

Tekniska  nä mnden, löpa nde 45 35 45 45

Tekniska  nä mnden, tillvä xt 20 25 40 15

Övriga  nä mnder 55 55 50 45

Summa 120 115 135 105

Ta xefina nsiera de investeringa r

Va tten och a vlopp (tekniska  nä mnden) 115 90 60 65

Summa 115 90 60 65

VKAB- koncerna n

Verksa mhetsloka ler 650 550 505 365

Bostä der 495 595 380 150

Övriga  kommersiella  investeringa r 320 360 320 210

Summa 1 465 1 505 1 205 725

SUMMA Vä xjö kommunkoncern 1 700 1 710 1 400 895

1) Investeringsplanen innehåller beslutade och planerade investeringar i Växjö kommun och VKAB- koncernen men ej 

investeringar i mark och exploatering (omsättningstillgång) samt ej investering avseende framtida simhall (verksamhetslokal) 

samt BECCS och fordonsbränsle (övriga kommersiella  investeringar)
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Finansiella rapporter 

Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar i sammandrag samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Årets 
resultat visar förändringen av eget kapital enligt balansräkningen. 

 

 
Nettokostnadsutveckling 
En viktig förutsättning för en hållbar ekonomi är att det finns balans mellan verksamhetens 
nettokostnader och intäkter. Nettokostnadsutvecklingen kan beräknas genom att nettokostnaden 
divideras med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Måttet visar i vilken 
mån skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning täcker de löpande kostnaderna. I detta mått 
ingår inte finansnettot med räntenetto och utdelning från bolagen.  

 

Ett värde över 100 innebär att skatteintäkterna inte täcker verksamhetens kostnader. 

  

Resultatbudget Utfa ll  Budget Budget Pla n Pla n

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostna der verksa mheten 1) - 5 332 - 5 601 - 6 142 - 6 439 - 6 567

Avskrivninga r - 150 - 141 - 150 - 155 - 160

Verksa mhetens netttokostna der - 5 482 - 5 742 - 6 292 - 6 594 - 6 727

Ska tteintä kter 4 318 4 460 4 739 5 005 5 218

Generella  sta tsbidra g och utjä mning 1 253 1 213 1 291 1 346 1 357

Verksa mhetens resulta t 89 - 69 - 262 - 243 - 152

Fina nsiella  intä kter 215 201 407 357 356

Fina nsiella  kostna der - 70 - 51 - 133 - 108 - 77

Årets resulta t 234 81 12 6 127

Nettokostnadsutveckling Utfa ll  Budget Budget Plan Plan

Procent 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader dividera t med 

summan av ska tteintäkter, generella  sta tsbidrag 

och utjämning.

98,4 101,2 104,3 103,8 102,3



 

Sid 38 

Balansbudget 

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt 

eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång.  

 

  

Balansbudget Utfa ll  Budget Budget Pla n Pla n

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Anlä ggningstillgå nga r 4 281 4 463 4 598 4 698 4 803

Imma teriella  a nlä ggningstillgå nga r 13 12 9 6 3

Ma teriella  a nlä ggningstillgå nga r 2 572 2 742 2 880 2 983 3 091

Fina nsiella  a nlä ggningstillgå nga r 1 696 1 709 1 709 1 709 1 709

Omsä ttningstillgå nga r 2 676 2 413 2 318 2 235 2 290

Förrå d med mera 6 6 6 6 6

Exploa teringsma rk 396 301 301 301 301

Fordringa r 556 703 703 703 703

Ka ssa  och ba nk 1 718 1 403 1 308 1 225 1 280

Summa  tillgå nga r 6 957 6 876 6 916 6 933 7 093

Eget ka pita l 2 111 2 192 2 204 2 210 2 337

varav årets resultat 234 81 12 6 127

Avsä ttninga r pensioner 1 625 1 622 1 600 1 561 1 544

Andra  a vsä ttninga r 113 89 89 89 89

Lå ngfristiga  skulder 1 325 1 317 1 367 1 417 1 467

Kortfristiga  skulder 1 783 1 656 1 656 1 656 1 656

Summa  eget ka pita l, a vsä ttninga r, skulder 6 957 6 876 6 916 6 933 7 093
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Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning  

 

I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. God ekonomisk 

hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt 

resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl 

ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

Bilagan beskriver varför nyckeltalen anses ha betydelse för en god ekonomisk hushållning. God 

ekonomisk hushållning beror på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av 

indikatorerna går i rätt riktning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner anses kommunen ha 

god ekonomisk hushållning. Urvalet utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk 

hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över. 

Växjö kommun har två ekonomiska mål som anges nedan. Båda behöver vara uppnådda för att 

kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Effektivitetsmålet gäller för varje nämnd och 

förvaltning liksom för hela koncernen.  
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Indikator Påverkan på god ekonomisk hushållning 

Över en rullande femårsperiod 

ska kommunens överskott vara 

1,5 procent av summan av 

skatteintäkter och utjämning 

För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska 

försvagas sätts resultatmålet på 1,5 procent.  

Avkastning på totalt kapital i 

VKAB-koncernen (procent i 

förhållande till budgeterad nivå) 

Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens 

dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i syfte att 

leverera beslutad utdelning. 

Effektiviteten ska öka och vara 

minst i nivå med genomsnittet i 

kommungruppen större städer 

Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används 

effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla 

verksamheten till nytta för medborgarna.  

Förvärvsarbetande invånare 20-

64 år (%) 

 

Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för 

kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. 

Andel som avslutas till egen 

försörjning från ekonomiskt 

bistånd 

Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och 

samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs 

resurser till att förebygga utanförskap. 

Förvärvsarbetande 

skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-

6 år, andel (%) 

Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration 

samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. 

Andelen gymnasieelever med 

examen eller studiebevis inom 4 

år 

 

Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv 

samhällsmedborgare med egen försörjning. 

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, avvikelse från 

modellberäknat värde 

(lägeskommun) 

 

Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv 

samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin 

rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

Fossila koldioxidutsläpp från 

kommunkoncernen 

Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och 

minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt. 

Sjukfrånvaro, andel av den 

tillgängliga ordinarie arbetstiden 

 

Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för den 

enskilde och bättre ekonomi. 
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Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål och nyckeltal  

 

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet 

och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process riktningsmål som utvärderas med 

nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att 

definiera målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms 

relevant. 

Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en riktning och 

måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid.  

Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål. 

Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv; utveckling över tid och i jämförelse med det 

genomsnittliga utfallet för städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade 

måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de underliggande nyckeltalen 

enligt ovan.  

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och 

helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel nivå, gul indikerar en tillfredsställande nivå 

och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse kompletteras med 

processägarens samlade analys av verksamhet och prestation.  

Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisationens kontroll.  

Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga 

kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet 

har positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. 

Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av 

resursanvändningen som genomförs under innevarande mandatperiod. Effektivitetsnyckeltalen följs 

dessutom upp i respektive process. 
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Bilaga 3: Nyckeltal för årlig uppföljning av målbilder i Hållbara Växjö 2030 

 

 

Målbild Nyckeltal

1 Andel elever i å k 8 som vill va ra  med och på verka  i frå gor som rör kommunen, %

2 Invå na re 0- 19 å r i ekonomiskt utsa tta  hushå ll, a ndel (%)

3 Invå na re 18- 64 å r med lå g inkomst, a ndel (%)

4 Förä ldra penningda ga r som ta s ut a v mä n, a ndel a v a nta l da ga r (%)

5 Tillfä lliga  förä ldra penningda ga r (VAB) som ta s ut a v mä n, a ndel a v a nta l da ga r (%)

6 Kvinnors media nnettoinkomst som a ndel a v mä ns media nnettoinkomst, a ndel (%)

7 Trå ngboddhet i flerbosta dshus, enligt norm 2, a ndel (%)

1 Invå na re 25- 64 å r med eftergymna sia l utbildning, a ndel (%)

2 Förvä rvsintensitet, utrikes födda  20- 64 å r, a ndel (%)

3 Bruttoregiona lprodukt (BRP), kr/inv

4 Demogra fisk försörjningskvot

5 Förvä rvsa rbeta nde invå na re 20- 64 å r, a ndel (%)

6 Elever i å k. 9 som ä r behöriga  till yrkesprogra m, hemkommun, a ndel (%)

7 Gymna sieelever med exa men eller studiebevis inom 4 å r, hemkommun, a ndel (%)

8 Tillgå ng till bredba nd om minst 100 Mbit/s, a ndel (%)

9 Unga  (17- 24 å r) som va rken a rbeta r eller studera r eller finns i a nna n sysselsä ttning, a ndel %

10 Nettoökning a v a nta l företa g, a nta l

11 Befolkningsutveckling uta nför Vä xjö tä tort, a nta l

12 Tillgå ng till sa mhä llsservice (a nta l tä torter med minst 3 a v förskola , skola , vå rdcentra l, da gligva ruha ndel och 

pa ketutlä mning i orten)

13 Utslä pp a v vä xthusga ser i rela tion till bruttoregiona lprodukt, kg/tkr

14 Elever i å k 3 som delta git i a lla  delprov som kla ra t a lla  delprov för ä mnesprovet i ma tema tik, hemkommun, 

a ndel (%)

15 Elever i å k 3 som delta git i a lla  delprov som kla ra t a lla  delprov för ä mnesprovet i svenska  och svenska  som 

a ndra språ k, hemkommun, a ndel (%)

16 Andel hushå ll som a vsluta s till egen försörjning frå n ekonomiskt bistå nd (%)

17 Fä rdigstä llda  bostä der i flerfa miljshus under å ret, a nta l/1000 inv.

1 Area l å kerma rk, hekta r

2 Fosforha lt i Åsnens utlopp, µg/liter

3 Andel förnyba r energi, %

4 Anta l resor med kollektivtra fik (sta dstra fik) per kommuninvå na re och å r

5 Ka dmium i inkomma nde a vloppsva tten till Sundet, kg/å r

6 Utslä pp a v vä xthusga ser, kg CO2e/inv

7 Insa mla t hushå llsa vfa ll tota lt, kg/person

8 Ekologiska  livsmedel i kommunens verksa mhet, a ndel (%)

9 Ekologiskt odla d å kerma rk, a ndel (%)

10 Hushå llsa vfa ll som sa mla ts in för ma teria lå tervinning, inkl. biologisk beha ndling, a ndel (%)

11 Genomsnittlig körsträ cka  med personbil, mil/inv

12 Energia nvä ndning per invå na re, kWh/inv

1 Anmä lda  stöld-  och tillgreppsbrott, a nta l/1000 inv

2 Anmä lda  brott om grov kvinnofridskrä nkning i kommunen, a nta l/100 000 inv

3 Invå na re 16- 84 å r med a vsa kna d a v tillit till a ndra , a ndel (%)

4 Elever i å k 9: Ja g kä nner mig trygg i skola n, positiva  sva r, a ndel (%)

5 Invå na re 16- 84 å r som a vstå r frå n a tt gå  ut ensa m, a ndel (%)

6 Anmä lda  vå ldsbrott, a nta l/100 000 inv

7 Invå na re 16- 84 å r med lå gt socia lt delta ga nde, a ndel (%)

8 Bruka rbedömning hemtjä nst ä ldreomsorg -  besvä ra s ofta  a v ensa mhet, a ndel (%)

1 Invå na re med fetma , a ndel (%)

2 Invå na re med bra  sjä lvska tta t hä lsotillstå nd, a ndel (%)

3 Bruka rbedömning hemtjä nst ä ldreomsorg -  hä lsotillstå nd, a ndel (%)

4 Skydda d na tur tota lt, a ndel (%)

5 Andelen invå na re som ha r högst 300 m till ett tillgä ngligt pa rk-  eller na turområ de större ä n 0,5 hekta r (%)

6 Årsmedelvä rde a v pa rtikla r PM10 µg/m3 luft

7 Andel elever i kla ss F- 6 som cykla r och gå r till skola n, %

8 Tota l betesma rk, hekta r

9 Invå na re 16- 84 å r med gott psykiskt vä lbefinna nde, a ndel (%)

Rä ttvist och 

a nsva rsta ga nde

Vä xa nde och 

inkludera nde

Klima t-  och 

miljösma rt

Trygg och tillitsfullt

Grönt och hä lsosa mt


