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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden  
 

1.  Justering av protokoll 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Byte av tryggande - försäkring av förmånsbestämda pensioner 

4.  Extra aktieägartillskott till Vöfab för omställning till LED-belysning i 
kommunens verksamhetslokaler 

5.  Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 2023 

6.  Revidering av Tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i 
Växjö kommun för 2022 

7.  Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 

8.  Ny utformning av elnätsavgifter 2023  

9.  Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB 

10.  Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

11.  Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in 
före den 1 september 2022 

12.  Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 

13.  Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anna Tenje (M) 
 

14.  Rättelse av val av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning 

15.  Växjö kommuns budget 2023, med plan för 2024-2025  

16.  Meddelanden till kommunfullmäktige 
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17.  Valärenden  

Växjö kommuns medverkan i val av ombud till 
Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023 – 
genomförs direkt efter ordinarie kommunfullmäktige 

1. Val av justerare (1 person) 

2. Genomförande av sluten omröstning bland fullmäktiges ledamöter 
angående val av ombud till Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
kongress 2023 
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§ 357 Dnr 2022-00513 
 

Byte av tryggande - försäkring av förmånsbestämda 
pensioner 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att byta tryggande av förmånsbestämda 
pensioner genom försäkringslösning till en kostnad om cirka 91 miljoner 
kronor att belasta kommunens resultat 2022. 

 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd 
gemensam finansiering. Beslutet innebär en utökad kostnadsram för 
genomförandet om cirka 46 miljoner kronor, resterande 45 miljoner 
kronor finns avsatt i Budget 2022. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att förbereda 
byte av tryggande av förmånsbestämda pensioner genom 
försäkringslösning till en kostnad om cirka 91 miljoner kronor att belasta 
kommunens resultat 2022. 
 
Bakgrund 
 
Pensionsmålet 
I Budget 2022 fastställes ett nytt mål för den ekonomiska politiken -
Pensionsmålet. "Senast 2040 ska den försäkringsbara delen av 
pensionsskulden vara försäkrad. Vi börjar 2022 med byte av 
tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP)".   
 
Ökade kostnader 
I Budget 2022 har 45 mnkr reserverats för att genomföra byte av 
tryggandeform baserat på en kostnadsuppskattning från april 2021. 
Enligt aktuella premieindikationer oktober 2022 uppgår kostnaden till 
cirka 91 mnkr vilket innebär en tillkommande kostnad om cirka 46 mnkr.  
 
Kostnadsökningen för byte av tryggande av förmånsbestämda pensioner 
följer den allmänna kostnadsökningen för pensioner som mellan åren 
2022 och 2023 totalt uppgår till cirka 230 mnkr varav cirka 50 mnkr 
beror på det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023. Det som 
därutöver driver upp pensionskostnaderna är den kraftigt stigande och 
höga inflationen som påverkar via både inkomst- och prisbasbelopp 
samt ränta.  
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Kostnaden för byte av tryggande påverkas även av förändringar i 
pensionsunderlaget (definitiva löner, antal anställda med lönedelar 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp samt anställningstid). Den 
uppskattade kostnaden om 45 mnkr i Budget 2022 byggde på 
pensionsprognos våren 2021 och det har skett stora förändringar sedan 
dess som påverkar både pensionsskuld och pensionskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 332/2022 föreslagit följande: 
1.Kommunfullmäktige beslutar att byta tryggande av förmånsbestämda 
pensioner genom försäkringslösning till en kostnad om cirka 91 miljoner 
kronor att belasta kommunens resultat 2022. 
 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd 
gemensam finansiering.   
Beslutet innebär en utökad kostnadsram för genomförandet om cirka 46 
miljoner kronor, resterande 45 miljoner kronor finns avsatt i Budget 
2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att 
förbereda byte av tryggande av förmånsbestämda pensioner genom 
försäkringslösning till en kostnad om cirka 91 miljoner kronor att belasta 
kommunens resultat 2022. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-10-19 där följande 
sammanfattning framgår: Aktuellt byte av tryggande till försäkring 
omfattar samtliga intjänade pensionsförmåner för förmånsbestämda 
pensioner som inte är under utbetalning (vi köper ikapp och amorterar 
på skuld uppbyggd sedan 1998). Bytet innebär vidare att all framtida 
intjäning för berörda individer övergår till försäkring som betalas 
löpande mot premiefaktura från 2023, vi bygger ingen ny skuld. 
 
Till skillnad från tidigare försäkringslösningar (inlösen av intjänad 
pensionsrätt) som genomfördes 2020 och 2021 kan byte av tryggande av 
förmånsbestämd pension inte genomföras stegvis.  Därav förslag till 
beslut ovan om utökad kostnadsram för att möjliggöra byte av 
tryggandet enligt uppdrag i Budget 2022.  
 
Byte av tryggande innebär en resultateffekt om cirka 91 mnkr 2022. 
Beloppet som kommunen betalar in till försäkringsbolaget i premier för 
intjänad pensionsförmån sedan 1998 uppgår till cirka 245 mnkr exklusive 
särskild löneskatt om 24,26%.  
Likviditetseffekten uppgår till ca 300 mnkr inklusive löneskatt, och 
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sammanlagt minskar kommunens pensionsskuld med cirka 12% per 
2022-12-31 (exklusive löneskatt och upplupna kostnader). 
 
Kortsiktigt innebär byte av tryggande inte några större effekter på Växjö 
kommuns pensionskostnader 2023, vi räknar med en lägre kostnad om 
cirka 2 mnkr. På längre sikt kan vi dock räkna med avkastning på 
försäkringen där överskott tillfaller Växjö kommun som kan användas till 
att finansiera framtida indexering och premier. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomi- och finanschef 
 
För kännedom 
HR-chef 
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§ 332 Dnr 2022-00513 
 
Byte av tryggande - försäkring av förmånsbestämda 
pensioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att byta tryggande av 

förmånsbestämda pensioner genom försäkringslösning till en 
kostnad om cirka 91 miljoner kronor att belasta kommunens 
resultat 2022. 
 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående 
åtgärd gemensam finansiering. Beslutet innebär en utökad 
kostnadsram för genomförandet om cirka 46 miljoner kronor, 
resterande 45 miljoner kronor finns avsatt i Budget 2022. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att 
förbereda byte av tryggande av förmånsbestämda pensioner 
genom försäkringslösning till en kostnad om cirka 91 miljoner 
kronor att belasta kommunens resultat 2022. 

 
Bakgrund 
Pensionsmålet 
I Budget 2022 fastställes ett nytt mål för den ekonomiska politiken -
Pensionsmålet. "Senast 2040 ska den försäkringsbara delen av 
pensionsskulden vara försäkrad. Vi börjar 2022 med byte av 
tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP)".   
 
Ökade kostnader 
I Budget 2022 har 45 mnkr reserverats för att genomföra byte av 
tryggandeform baserat på en kostnadsuppskattning från april 2021. 
Enligt aktuella premieindikationer oktober 2022 uppgår kostnaden till 
cirka 91 mnkr vilket innebär en tillkommande kostnad om cirka 46 mnkr.  
 
Kostnadsökningen för byte av tryggande av förmånsbestämda pensioner 
följer den allmänna kostnadsökningen för pensioner som mellan åren 
2022 och 2023 totalt uppgår till cirka 230 mnkr varav cirka 50 mnkr 
beror på det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023. Det som 
därutöver driver upp pensionskostnaderna är den kraftigt stigande och 
höga inflationen som påverkar via både inkomst- och prisbasbelopp 
samt ränta. 
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Kostnaden för byte av tryggande påverkas även av förändringar i 
pensionsunderlaget (definitiva löner, antal anställda med lönedelar 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp samt anställningstid). Den 
uppskattade kostnaden om 45 mnkr i Budget 2022 byggde på 
pensionsprognos våren 2021 och det har skett stora förändringar sedan 
dess som påverkar både pensionsskuld och pensionskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Jonas Nilsson, finansansvarig, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad den 19 oktober 2022 där följande 
sammanfattning framgår: Aktuellt byte av tryggande till försäkring 
omfattar samtliga intjänade pensionsförmåner för förmånsbestämda 
pensioner som inte är under utbetalning (vi köper ikapp och amorterar 
på skuld uppbyggd sedan 1998). Bytet innebär vidare att all framtida 
intjäning för berörda individer övergår till försäkring som betalas 
löpande mot premiefaktura från 2023, vi bygger ingen ny skuld. 
 
Till skillnad från tidigare försäkringslösningar (inlösen av intjänad 
pensionsrätt) som genomfördes 2020 och 2021 kan byte av tryggande av 
förmånsbestämd pension inte genomföras stegvis.  Därav förslag till 
beslut ovan om utökad kostnadsram för att möjliggöra byte av 
tryggandet enligt uppdrag i Budget 2022.  
 
Byte av tryggande innebär en resultateffekt om cirka 91 mnkr 2022. 
Beloppet som kommunen betalar in till försäkringsbolaget i premier för 
intjänad pensionsförmån sedan 1998 uppgår till cirka 245 mnkr exklusive 
särskild löneskatt om 24,26%.  
Likviditetseffekten uppgår till ca 300 mnkr inklusive löneskatt, och 
sammanlagt minskar kommunens pensionsskuld med cirka 12% per 
2022-12-31 (exklusive löneskatt och upplupna kostnader). 
 
Kortsiktigt innebär byte av tryggande inte några större effekter på Växjö 
kommuns pensionskostnader 2023, vi räknar med en lägre kostnad om 
cirka 2 mnkr. På längre sikt kan vi dock räkna med avkastning på 
försäkringen där överskott tillfaller Växjö kommun som kan användas till 
att finansiera framtida indexering och premier. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
  

Byte av tryggande - försäkring av förmånsbestämda 

pensioner     
      
Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att byta tryggande av 
förmånsbestämda pensioner genom försäkringslösning 
till en kostnad om cirka 91 miljoner kronor att belasta 
kommunens resultat 2022. 
 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar 
ovanstående åtgärd gemensam finansiering.   
Beslutet innebär en utökad kostnadsram för 
genomförandet om cirka 46 miljoner kronor, resterande 
45 miljoner kronor finns avsatt i Budget 2022. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

kommunchefen att förbereda byte av tryggande av 
förmånsbestämda pensioner genom försäkringslösning 
till en kostnad om cirka 91 miljoner kronor att belasta 
kommunens resultat 2022. 

 

 
Bakgrund 
 
Pensionsmålet 
I Budget 2022 fastställes ett nytt mål för den ekonomiska politiken 
-Pensionsmålet. ”Senast 2040 ska den försäkringsbara delen av 
pensionsskulden vara försäkrad. Vi börjar 2022 med byte av 
tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP)”.   
 
Ökade kostnader 
I Budget 2022 har 45 mnkr reserverats för att genomföra byte av 
tryggandeform baserat på en kostnadsuppskattning från april 
2021. Enligt aktuella premieindikationer oktober 2022 uppgår 
kostnaden till cirka 91 mnkr vilket innebär en tillkommande 
kostnad om cirka 46 mnkr.  
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Kostnadsökningen för byte av tryggande av förmånsbestämda 
pensioner följer den allmänna kostnadsökningen för pensioner 
som mellan åren 2022 och 2023 totalt uppgår till cirka 230 mnkr 
varav cirka 50 mnkr beror på det nya pensionsavtalet som träder i 
kraft 2023. Det som därutöver driver upp pensionskostnaderna är 
den kraftigt stigande och höga inflationen som påverkar via både 
inkomst- och prisbasbelopp samt ränta.  
 
Kostnaden för byte av tryggande påverkas även av förändringar i 
pensionsunderlaget (definitiva löner, antal anställda med 
lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp samt 
anställningstid). Den uppskattade kostnaden om 45 mnkr i Budget 
2022 byggde på pensionsprognos våren 2021 och det har skett 
stora förändringar sedan dess som påverkar både pensionsskuld 
och pensionskostnader.  
 
 
 
Sammanfattning 
 
Aktuellt byte av tryggande till försäkring omfattar samtliga 
intjänade pensionsförmåner för förmånsbestämda pensioner som 
inte är under utbetalning (vi köper ikapp och amorterar på skuld 
uppbyggd sedan 1998). Bytet innebär vidare att all framtida 
intjäning för berörda individer övergår till försäkring som betalas 
löpande mot premiefaktura från 2023, vi bygger ingen ny skuld. 
 
Till skillnad från tidigare försäkringslösningar (inlösen av 
intjänad pensionsrätt) som genomfördes 2020 och 2021 kan byte 
av tryggande av förmånsbestämd pension inte genomföras 
stegvis.  Därav förslag till beslut ovan om utökad kostnadsram 
för att möjliggöra byte av tryggandet enligt uppdrag i Budget 
2022.  
 
Byte av tryggande innebär en resultateffekt om cirka 91 mnkr 
2022. Beloppet som kommunen betalar in till försäkringsbolaget i 
premier för intjänad pensionsförmån sedan 1998 uppgår till cirka 
245 mnkr exklusive särskild löneskatt om 24,26%.  
Likviditetseffekten uppgår till ca 300 mnkr inklusive löneskatt, och 
sammanlagt minskar kommunens pensionsskuld med cirka 12% per 
2022-12-31 (exklusive löneskatt och upplupna kostnader). 
 
Kortsiktigt innebär byte av tryggande inte några större effekter på 
Växjö kommuns pensionskostnader 2023, vi räknar med en lägre 
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kostnad om cirka 2 mnkr. På längre sikt kan vi dock räkna med 
avkastning på försäkringen där överskott tillfaller Växjö kommun som 
kan användas till att finansiera framtida indexering och premier. 
 
 
Bedömning  

Tryggande av pensioner via försäkringslösning 
Tryggande av kommunens pensionsåtaganden kan ske via 
beskattningsrätten, via försäkringslösningar, pensionsstiftelse 
samt pensionsmedelsförvaltning i egen balansräkning, eller en 
kombination därav. Cirka en tredjedel av Sveriges kommuner 
förvaltar finansiella tillgångar i egen balansräkning, och lika många 
har i olika omfattning försäkringslösningar för att trygga hela eller 
delar av pensionsåtagandet och några få kommuner har även valt 
att bilda pensionsstiftelser. I Kronobergs län tryggar Alvesta, 
Ljungby, Tingsryd och Älmhults kommun förmånsbestämda 
pensioner via försäkring.   
 
Vid inlösen av förmånsbestämda pensioner enligt aktuellt beslut 
är det kommunen som äger försäkringen och upphandlar det 
försäkringsbolag som garanterar infriandet av de framtida 
pensionsutbetalningarna. Det är även kommunen som erhåller 
överskott från förvaltningen, inte de anställda.  
Försäkringsbolagets ansvar omfattar risken för ökad livslängd och  
arvsvinster tillfaller Växjö kommuns försäkringskollektiv vid 
kortare livslängd än beräknat. Även premiebefrielseförsäkring 
ingår vid långvarig sjukdom. 
 
Den del av pensionsåtagandet som inte övertas av 
försäkringsbolaget vid försäkring avser indexering av 
pensionsskulden baserat på förändringar i prisbasbeloppet 
(”inflationen”). Enligt kollektivavtalet kan denna del inte försäkras 
bort och kommer även fortsättningsvis att innebära en 
kostnadsbelastning för kommunen. Däremot så belastas inte 
kommunen med någon finansiell kostnad för försäkrad 
pensionsskuld (ränta 2023 är 9,7%).  
 
Nytt pensionsavtal 2023 
Enligt det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023 så ersätts 
nuvarande pensionsförmån för lönedelar överstigande 7,5 
inkomstbasbelopp med en avgiftsbestämd försäkring för alla 
anställda. De som idag har en förmånsbestämd pension kan dock 
välja att ligga kvar i det gamla systemet, men nya individer 
tillkommer inte från 2023. 
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Förvaltning av pensionskapitalet 
En försäkringslösning är lika säker för den anställda att få ut sin 
framtida pension som om kommunen själv ansvarar för 
pensionsåtagandet via beskattningsrätten. Växjö kommun har 
avtal med Skandia för pensionsadministration och försäkring. 
Skandia står under Finansinspektionens tillsyn och lyder under 
regelverk som löpande granskar försäkringsbolagens organisation, 
riskkontroll, förvaltning och ekonomiska ställning. Skandia är ett 
ömsesidigt försäkringsbolag och överskott i verksamheterna 
tillhör försäkringstagarna, inte ägarna.  
Skandia har 2022-08-31 en solvens på 213% vilket innebär att 
försäkringsbolaget har tillgångar som överstiger deras 
pensionsåtaganden med över 113%.  
Den höga solvensen gör att Skandia kan erbjuda en mer 
diversifierad kapitalförvaltning med högre risk och högre 
avkastning än vad som normalt rekommenderas för kommunal 
pensionsmedelsförvaltning i egen balansräkning.  
 
Vid försäkringslösning med traditionell förvaltning lämnar 
försäkringsbolaget avkastning på pensionskapitalet.  
Vid tryggande av pensioner via försäkringslösning förvaltar 
försäkringsbolaget pensionskapitalet under tiden fram till 
utbetalning, och över tid skapas överskott som kommer 
kommunen till del i form av en så kallad överskottsfond.  
 
Överskottsfond 
Hittills har Växjö kommun erhållit medel till överskottsfond med 3,5 
mnkr från de försäkringslösningar som genomfördes 2020-2021 
avseende intjänad pensionsrätt till och med 1997 (IPR97). 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste fem åren är 7,6% och 
trots oron på finansmarknaden 2022 är återbäringsräntan fortsatt 
2,0%. Vi räknar därför med ytterligare tilldelning till 
överskottsfonden 2022 med 5-7 mnkr på de försäkringslösningar som 
har genomförts tidigare.  
 
Förvaltningen sköts professionellt och uppfyller etiska krav enligt 
Finanspolicy – Växjö kommunkoncern. Pensionskapitalet placeras 
i Skandias traditionella livportfölj som innehåller en blandning av 
aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och andra tillgångar 
för att uppnå en god riskspridning och ökade möjligheter till 
avkastning. Skandias ställningstaganden och arbete för 
ansvarsfulla investeringar ligger som grund till förvaltningen och i 
tillägg letar man aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar 
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positiva hållbarhetsegenskaper eller har en mätbar positiv effekt, 
framförallt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål och de globala 
klimatmålen i Parisavtalet. 
 

 
Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Cirka 91 mnkr 
Likviditetseffekt Cirka 300 mnkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), 
ange det som saknar 
finansiering 

Nej, cirka 46 mnkr 
 
 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Gemensam finansiering 

 

Likviditetseffekter och kostnader 
Byte av tryggande innebär en resultateffekt om cirka 91 mnkr 
2022. Beloppet som kommunen betalar in till försäkringsbolaget i 
premier för intjänad pensionsförmån sedan 1998 uppgår till cirka 
245 mnkr exklusive särskild löneskatt om 24,26%.  
Total likviditetseffekt inklusive särskild löneskatt uppgår till cirka 
300 mnkr.  
 
Kostnaden består dels av en premieavgift (0,50%, cirka 1,2 mnkr) 
för att försäkringsbolaget övertar risken för bland annat 
livslängdsantaganden. Kostnadsbelastningen består dock i 
huvudsak av skillnad i skuldberäkning och särskild löneskatt på 
premiebeloppet som inte täcks av nuvarande avsättning. 
Avsättningen för pensioner i kommunens balansräkning beräknas 
enligt RIPS-kommitténs regler (Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld, SKR) medan försäkringsbolag lyder under annat 
regelverk som fastställs av Finansinspektionen.  
Skillnaden i beräkning av pensionsskulden består bland annat av 
olika räntor som används för nuvärdesberäkning av framtida 
pensionsåtaganden. Premien till försäkringsbolaget innehåller 
även en säkerhetsmarginal för att säkerställa tryggandet som 
uppgår till cirka 25% för förmånsbestämda pensioner.  
Det bör noteras att allt överskott i försäkringen tillfaller Växjö 
kommun.  
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Utöver premieavgiften om 0,50%, som betalas som en 
engångspremie vid tecknande av försäkringen/byte av tryggande, 
utgår en kapitalavgift om 0,49% på pensionskapitalet i årlig 
ersättning för kapitalförvaltning. Kapitalavgiften belastar 
förvaltningsresultatet och har ingen direkt påverkan på 
kommunens budget. 

 

Kommunens likviditet 
Kommunen har en mycket god likviditet och genomsnittligt saldo 
på koncernkonto med Swedbank uppgår under 2022 till ca 1.600 
mnkr.  
 
Beslut om byte av tryggande av förmånsbestämd pension innebär 
likviditetsmässigt inte någon väsentlig begränsning av 
handlingsfrihet för kommande investeringsbehov i Växjö kommun, 
utlåning till VKAB eller för framtida alternativa förslag att trygga 
pensionsskulden.  
 
 

Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja, förvaltningen av 
pensionskapitalet bidrar till 
investeringar som är hållbara 
och uppfyller etiska krav i 
Finanspolicy 

Påverkan på mångfald 
(ja/inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa 
(ja/inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet 
(ja/ inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 

 
Tryggandet av pensionerna är för den enskilde lika säkert som vid 
tryggande via beskattningsrätten. Försäkringslösningen kan 
genomföras inom ramen för avtal med Skandia Livförsäkrings AB 
som utöver tryggande av pensionerna erbjuder en kvalificerad 
kapitalförvaltning av pensionskapitalet med möjlighet till 
avkastning och överskott som tillfaller kommunen, samtidigt som 
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de etiska kraven på kapitalförvaltningen möter de etiska kraven i 
Finanspolicy – Växjö kommunkoncern.   
 
  
Implementering och uppföljning 
 
Förberedelser pågår i samverkan med Skandia som presenterar en 
definitiv premiefaktura under november månad att accepteras 
senast 2022-11-30. Premien faktureras i december och skall vara 
betald innan årsskiftet för att kostnaden för bytet av tryggande 
skall belasta 2022.   
 
Skandia upprättar beräkning av pensionsskuld per 2022-12-31, och 
ny prognos för kommande år, med hänsyn tagen till genomförd 
förändring.  
 
Uppföljning av överskottsfond samt förvaltning av pensionskapital 
i kommunens tecknade försäkringar redovisas inför 
budgetberedningen och i samband med helårsbokslut.  
  

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschef 
 
För kännedom 
HR-chef  
 
 
 

Monica Skagne     
Kommunchef 

Anna Rosander 
Ekonomi- och finanschef 

 



Från: Skagne Monica 
Skickat: den 21 oktober 2022 10:49 
Till: Tiger Sara 
Kopia: Nilsson Jonas 
Ämne: VB: Uppdrag Budget 2022 - Byte av tryggande (försäkring av 

förmånsbestämda pensioner / FÅP) 
Bifogade filer: Tjänsteskrivelse FÅP - försäkring av pension 2022 (draft 2022-10-

20).docx 
 
Hej Sara, detta ska med till beredningen idag samt även mailet som är förklarande.  
Mvh M 
 

Från: Nilsson Jonas <Jonas.Nilsson4@vaxjo.se>  
Skickat: den 21 oktober 2022 08:41 
Till: Skagne Monica <Monica.Skagne@vaxjo.se> 
Kopia: Rosander Anna <Anna.Rosander@vaxjo.se> 
Ämne: Uppdrag Budget 2022 - Byte av tryggande (försäkring av förmånsbestämda pensioner / FÅP) 
 
Hej Monica, enligt ök några rader nedan om bifogat ärende: 
 

I Budget 2022 fastställes ett ”nytt mål för den ekonomiska politiken: pensionsmålet. Senast 2040 ska 
den försäkringsbara delen av pensionsskulden vara försäkrad. Vi börjar 2022 med byte av 
tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP).”  
 
I Budget 2022 har 45 mnkr reserverats för att genomföra förändringen av tryggande av FÅP. Aktuell 
kostnad för genomförande Q4 2022 beräknas nu till cirka 91 mnkr enligt aktuell premieindikation 
från Skandia vilket kräver nytt beslut för att belasta gemensam finansiering med ytterligare ca 46 
mnkr 2022. 
 
För genomförande 2022 krävs nytt beslut i KF 22 november. Till skillnad från tidigare 
försäkringslösningar (inlösen av IPR97) så är byte av tryggande av FÅP digital. Vi kan inte göra ”en del” 
för en kostnad om budgeterade 45 mnkr och resten ett annat år.  

 
Likviditetseffekten uppgår till ca 300 mnkr inklusive löneskatt, och sammanlagt minskar kommunens 
pensionsskuld med ca 12% per 2022-12-31. 
 
Anledningen till kostnadsökningen är i huvudsak inflationen som innebär ett högre prisbasbelopp 
(+8,7% 2023), samt förändringar i pensionsunderlaget (anställda, löner, anställningstid). Budgeterad 
kostnad om 45 mnkr byggde dessutom på pensionsprognoser från våren 2021 och sedan dess har 
det skett stora förändringar i både pensionsskuld och -kostnad samt löneunderlag som påverkar. 
 
Byte av tryggande av FÅP till försäkring omfattar samtliga intjänade pensionsförmåner för 
förmånsbestämda pensioner som inte är under utbetalning (vi köper ikapp och amorterar på skuld 
uppbyggd sedan 1998). Bytet innebär vidare att all framtida intjäning för berörda individer övergår 
till försäkring som betalas löpande mot premiefaktura från 2023, vi bygger ingen ny skuld! 
Kortsiktigt innebär dock byte av tryggande/försäkring av FÅP inte några större effekter på Växjö 

mailto:Jonas.Nilsson4@vaxjo.se
mailto:Monica.Skagne@vaxjo.se
mailto:Anna.Rosander@vaxjo.se


kommuns pensionskostnad 2023, vi räknar med en lägre kostnad om cirka 2 mnkr. På längre sikt kan 
vi räkna med avkastning på försäkringen där överskott tillfaller Växjö kommun.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Jonas Nilsson 
 
Finansansvarig 
Staben 
EKONOMIAVDELNINGEN 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Växjö Kommun 
Post: Box 1222, 351 12  Växjö 
Besök: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö 
Tel. 0470-433 48  Mobil 0702-339189 
Jonas.nilsson4@vaxjo.se 
www.vaxjo.se 
 

 
 

mailto:Jonas.nilsson4@vaxjo.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vaxjo.se%2F&data=05%7C01%7CMonica.Skagne%40vaxjo.se%7C161e2998b2904d984cd108dab32f3c86%7C958fea3485304f758bde438b773e3660%7C0%7C0%7C638019313040029330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AAbR413tA4Y%2BOk7YcvV6prieDSFyZvlzBpP%2B%2FsPhR6E%3D&reserved=0
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§ 358 Dnr 2022-00505 
 

Extra aktieägartillskott till Vöfab för omställning till 
LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till 

Vöfab om 15 miljoner kronor för arbete med energieffektivisering, 
avseende omställning till LED-belysning i kommunens 
verksamhetslokaler. 
 

2. Aktieägartillskottet ges under förutsättning att Vöfabs styrelse 
beslutar om att ta emot detsamma. 
 

3. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
Bakgrund 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 14 oktober 2022 för 
bakgrunden till ärendet. Av skrivelsen framgår att 
energieffektiviseringar är en viktig del för att stärka kommunens 
robusthet, särskilt i dessa tider. Kommunchefen konstaterar att Växjö 
kommun har kommit långt med utbytet av utomhusarmaturer och 
behöver nu bredda det uppdraget och låta Vöfab öka takten för 
energieffektiviseringar. Detta kan göras genom att byta ut LED-
armaturer i befintligt fastighetsbestånd. 
 
För att säkerställa att bolaget genomför detta i snabb takt satsas därför, 
efter förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande, 15 miljoner 
kronor för att nå i mål. Detta görs i form av ett extra aktieägartillskott 
till Vöfab. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 336/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till 
Vöfab om 15 miljoner kronor för arbete med energieffektivisering, 
avseende omställning till LED-belysning i kommunens 
verksamhetslokaler. 

2. Aktieägartillskottet ges under förutsättning att Vöfabs styrelse 
beslutar om att ta emot detsamma. 

3. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-10-14 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
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Monica Skagne 
Kommunchef 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Extra aktieägartillskott till Vöfab för omställning till 

LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler

   
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Vöfab om 
15 miljoner kronor för arbete med energieffektivisering, avseende 
omställning till LED-belysning i kommunens verksamhetslokaler. 
 
Aktieägartillskottet ges under förutsättning att Vöfabs styrelse beslutar 
om att ta emot detsamma. Kostnaden ska belasta gemensam 
finansiering år 2022. 
 
Bakgrund 
Energieffektiviseringar är en viktig del för att stärka kommunens 
robusthet, särskilt i dessa tider. Växjö kommun har kommit långt med 
utbytet av utomhusarmaturer och behöver nu bredda det uppdraget och 
låta Vöfab öka takten för energieffektiviseringar. Detta kan göras genom 
att byta ut LED-armaturer i befintligt fastighetsbestånd. 
 
För att säkerställa att bolaget genomför detta i snabb takt satsas därför, 
efter förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande, 15 miljoner 
kronor för att nå i mål. Detta görs i form av ett extra aktieägartillskott 
till Vöfab. 

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
Vöfab 
 
 
 

Monica Skagne 
Kommunchef  
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§ 359 Dnr 2022-00501 
 

Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 2023 
enligt till ärendet bilagt förslag från SSAM. 
 
Bakgrund 
Södra Småland Avfall och Miljö (SSAM) har till respektive delägare 
lämnat förslag till maxtaxa för bygg- och rivningsavfall för 2023. 

Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 
begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar 
byggoch rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under 
kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att 
kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling 
av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på 
ÅVC.  
 
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli 
auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från 
icke yrkesmässig verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma 
prissättning och konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s 
krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla fem kommuner, 
drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik mm, samt att inte 
överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra insamlingen i egen regi i 
någon kommun. 
 
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten 
att bli auktoriserad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 338/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
antar maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 2023 enligt till ärendet bilagt 
förslag från SSAM. 
  
-Ordförandes förslag till b eslut i skrivelse den 20 oktober 2022. 
-Beslut SSAM i § 49/2022. 
-Tjänsteskrivelse från VD i SSAM om maxtaxa för bygg- och  
  rivningsavfall 2023, daterad 2022-09-05. 
-Bilaga 1 till maxtaxa för bygg- och rivningsavfall. 
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§ 49 Dnr 2022-00089  
 

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som 
uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 
Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 
förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.         
 
Bakgrund 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 
begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- 
och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt 
ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens 
renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och 
rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  
 
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade 
för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig 
verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och 
konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex 
att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på 
fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer 
inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  
 
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att 
bli auktoriserad.  
 
Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  

SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, 
baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. 
Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som 
entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% 
på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 
Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s 
kostnader.  
 
Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2  
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Beslutet skickas till  

För åtgärd 
Tingsryds kommun  
Markaryds kommun  
Lessebo kommun  
Växjö kommun  
Älmhults kommun  
 
För kännedom  

Jessica Cedervall, VD  
My Olsenius, Redovisningscontroller      
      
 



Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet 
Kostnad för hämtning och behandling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej 
yrkesmässig verksamhet får maximalt uppgå till belopp enligt nedan tabell. 

Transport: uppställning och 
hemtagning 

Pris/tillfälle 

Container             3 900 kr  

Kärl 190-660 liter             1 700 kr  

  

Hyra per dygn Pris 

Container              120 kr  

Kärl 190-660 liter                   30 kr  

  

Transportavgift kranbil  Pris/timme  

Kranbil, transport och eventuell 
lastning hos kund             1 800 kr  

Kranbil, hämtning av storsäck             1 800 kr  

  

Storlek storsäck *  Pris/styck  

Storsäck 500 liter                 140 kr  

Storsäck 1 000 liter                 220 kr  

*Avgift för utkörning kan tillkomma 
om kunden inte hämtar sin säck  

  

Behandlingsavgifter för olika 
material  Pris/ton  

Asbest             1 400 kr  

Gips             1 800 kr  

Glas             1 300 kr  

Isolering             1 400 kr  

Metall                    -   kr  

Mineral - enbart betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten                 600 kr  



Osorterad fraktion, inklusive 
eftersortering             3 000 kr  

Plast             1 800 kr  

Tryckimpregnerat trä             2 300 kr  

Träavfall, ej tryckimpregnerat trä                 700 kr  

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får endast 
utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s 
auktorisationssystem för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet. Hämtningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  

 



Från: adam.andersson2@ssam.se 
Skickat: den 10 oktober 2022 15:33 
Till: Info Lessebo kommun; ks@markaryd.se; TK mail Kommun; Kommunstyrelsen; 

ks@almhult.se; christoffer.mowide@almhult.se 
Ämne: Handlingar för ärende 202200089, Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 
Bifogade filer: Beslut-202200089-SSAM-§ 49.pdf; Bilaga 1_text för taxetrycket avseende 

Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet.pdf; 
Tjänsteskrivelse - Beslut om maxtaxa för insamling och bygg- och 
rivningsavfall 2023 för Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults 
kommun.pdf 

 
Kategorier: Anna 
 

Hej, 

Se bifogat dokument för att ta del av styrelsen i Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut. 
 
För åtgärd. 
 
  

Med vänlig hälsning 

  

Adam Andersson 

Administratör 

Enheten för Affärsstöd 

  

Post: Box 3060, 350 33 Växjö 

Besök: Stinavägen 3, Växjö 

Tel: 0708 - 17 33 66 

info@ssam.se 

www.ssam.se 

www.facebook.com/ssam 

mailto:info@ssam.se
http://www.ssam.se/
http://www.facebook.com/ssam


 
 
Aktuella handlingar för ärende 202200089, Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall bifogas detta e-
postmeddelande 
 
Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Protokollsutdrag 2022-09-16 § 49 Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall | Beslut-202200089-SSAM-
§ 49.docx | ID:1578 
Bilaga 1_text för taxetrycket avseende Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet | Bilaga 1_text för taxetrycket avseende Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej 
yrkesmässig verksamhet.pdf | ID:1552 
Tjänsteskrivelse - Beslut om maxtaxa för insamling och bygg- och rivningsavfall 2023 för Tingsryd, 
Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun | Tjänsteskrivelse - Beslut om maxtaxa för insamling 
och bygg- och rivningsavfall 2023 för Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun.pdf | 
ID:1551 



Ärende 
                   Dnr SSAM 2022-xxx 
     2022-09-05 
 
                                   Södra Småland Avfall och Miljö AB 

Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

Jessica Cedervall  
VD SSAM  
Tel: 0470-41296  

 

 

 
Beslut om maxtaxa för insamling och bygg- och rivningsavfall 2023 för 
Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun  
 
Förslag till beslut  
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande 
maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som uppstått i icke yrkesmässig 
hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun.  
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive kommun att anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt 
nedan. 
 
Bakgrund  
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga begreppet 
”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. 
Detta innebär att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling 
av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  
 
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade för att 
samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig verksamhet. 
Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så 
länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla fem 
kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik mm, samt att inte 
överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  
 
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att bli 
auktoriserad.  
 
 
Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, baserad på 
typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. Entreprenörerna har sedan haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden 
från underlag som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter 
samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 
Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.   
 
Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 
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Beslutet skickas till  
För åtgärd  
Tingsryds kommun  
Markaryds kommun 
Lessebo kommun  
Växjö kommun  
Älmhults kommun  
 
För kännedom  
Jessica Cedervall, VD  
My Olsenius, Redovisningscontroller  
 
 
 
Jessica Cedervall  
VD  
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-08 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 360 Dnr 2021-00573 
 

Revidering av Tillämpningsanvisningar angående 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av punkt 6, 

Transport av avliden, kapitel 3 i ”Tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun”. 
 

2. Den nya avgiften börjar retroaktivt gälla från och med 1 
november 2022.   

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med 
2022-01-01. 
 
Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat 
avtal av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till 
bårhus. Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig 
avgiften på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad. Det nya avtalet ger kommunen en förändrad 
självkostnad och beloppet justeras från 695 kronor + moms till 666 
kronor + moms.  
  
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottet har i § 339/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av punkt 6, 
Transport av avliden, kapitel 3 i ”Tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun”. 
 

2. Den nya avgiften börjar retroaktivt gälla från och med 1 
november 2022.   

 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-10-26. 
-Beslut omsorgsnämnden § 41/2022. 
-Beslut för arbete och välfärd § 122/2022. 
-Bilaga 1, revidering kapitel 3 punkt 6, från 2022-11-01. 
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§ 41 Dnr 2021-00055 
 

Förslag till kommunfullmäktige gällande 
tillämpningsanvisningar angående vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun”. Avgiften börjar gälla 1 augusti 2022.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med  
2022-01-01. 
 
Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat 
avtal av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till 
bårhus. Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig 
avgiften på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad. Det nya avtalet ger kommunen en förändrad 
självkostnad och beloppet justeras från 695 kronor + moms till 666 
kronor + moms.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 34/2022 föreslagit omsorgsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om revidering av punkt 6, Transport av 
avliden, kapitel 3 i ”Tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun”. Avgiften börjar gälla 1 augusti 2022. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 maj redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Bilaga med förslag till revidering av tillämpningsanvisningarna i kapitel 
3, punkt 6, frän och med den 1 augusti 2022. 



Bilaga. Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2022-08-01 
 
Kapitel 3. Övrig debitering 
 
Punkt Tillämpning 220101-220731 Tillämpning från och med 220801 
 
6. 6. Transport av avliden 

Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den 
avlidna kroppen ska transporteras från särskilt 
boende/tillfällig placering till bårhus, ska personalen 
kontakta de entreprenörer som kommunen har avtal med. I 
sådana fall debiteras dödsboet en avgift för transporten. 
 
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus 
tillägg för administrationskostnad.  
 

Transport av avliden 695 kronor exkl moms 
 

6. Transport av avliden 
Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den avlidna 
kroppen ska transporteras från särskilt boende/tillfällig placering 
till bårhus, ska personalen kontakta de entreprenörer som 
kommunen har avtal med. I sådana fall debiteras dödsboet en 
avgift för transporten. 
 
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad.  
 

Transport av avliden 666 kronor exkl moms 
 

 



Från: omsorgsnamnden@vaxjo.se 
Skickat: den 10 juni 2022 17:24 
Till: Kommunstyrelsen 
Kopia: Nämnden Arbete Välfärd 
Ämne: Expediering av omsorgsnämndens beslut 2022-06-01, § 41, Förslag till 

kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 

Bifogade filer: Beslut-202100055-ON-§ 41.docx; Bilaga 1, revidering kapitel 3, punkt 6 from 
220801.docx; Tjänsteskrivelse.doc 

 

Se bifogade filer för beslut och underlag till ärende om förslag till kommunfullmäktige att göra en 
mindre revidering av Växjö kommuns tillämpningansvisningar för vård- och omsorgsavgifter. Beslutet 
översänds för åtgärd till kommunstyrelsen samt för kännedom till nämnden för arbete och välfärd. 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Henrik Mohlin 
förvaltningssekreterare 
UPPDRAG & UPPFÖLJNING 
Omsorgsförvaltningen 
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö 
Tel.: 0470-430 03 
henrik.mohlin@vaxjo.se 
www.vaxjo.se 
www.facebook.com/vaxjokommun 
Twitter: @Vaxjokommun 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100055, Förslag till kommunfullmäktige gällande 
tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 bifogas detta e-
postmeddelande 

mailto:henrik.mohlin@vaxjo.se
http://www.vaxjo.se/
http://www.facebook.com/vaxjokommun


 

 
Omsorgsförvaltningen 1 (1) 
 

Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-41000 Fax  Org.nr 212000-0662  
E-post henrik.mohlin@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr ON 2021-00055 
2022-05-25 
  

 
Annica Pettersson 
avgiftshandläggare 

 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
  

Förslag till kommunfullmäktige gällande 

tillämpningsanvisningar angående vård- och 

omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022  
    
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 
revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun”. Avgiften börjar gälla 1 augusti 2022. 
 
Förslaget läggs med omedelbar justering.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med  

2022-01-01. 

 

Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat 
avtal av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till 
bårhus. Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig 
avgiften på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad. Det nya avtalet ger kommunen en förändrad 
självkostnad och beloppet justeras från 695 kronor + moms till 666 
kronor + moms.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd  

Ewa Ekman     
förvaltningschef  
 



 Sammanträdesprotokoll 
Nämnden för arbete och 
välfärd 
2022-06-22 
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   1 (1) 

 

§ 122 Dnr 2021-00213 
 

Beslut till Kommunfullmäktige om revidering i vård- 
och omsorgsavgifter för år 2022 avseende 
socialpsykiatrin 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att beslut 
om revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningarna för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun” Den nya avgifter börjar gälla 1 augusti 2022. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med 
2022-01-01. 
 
Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat 
avtal av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till 
bårhus. Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig 
avgiften på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad. Det nya avtalet ger kommunen en förändrad 
självkostnad och beloppet justeras från 695 kronor + moms till 666 
kronor + moms. 
 
Beslutsunderlag 

- Bilaga 1, revidering kapitel 3 punkt 6 from 220801 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 



   
TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: ON/2022:??    
2022-05-23  

 
 

 

Omsorgsförvaltningen 1 (1) 
 

 

 
 
 

 

Ewa Ekman 
förvaltningschef 
 

Revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun” 
 
Förslag till beslut 

 

1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 
revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun”. Avgiften börjar gälla 1 augusti 2022. 
 

 
Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med  
2022-01-01. 
 

Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat avtal 
av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till bårhus. 
Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig avgiften på 
avtalat pris för transporten plus tillägg för administrationskostnad. Det nya 
avtalet ger kommunen en förändrad självkostnad och beloppet justeras från 
695 kronor + moms till 666 kronor + moms. 
 

Ewa Ekman  
förvaltningschef  

Omsorgsnämnden 
  



   
TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: ON/2022:??    
2022-05-23  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun” 
 
Förslag till beslut 

 

1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta om revidering av punkt 6, Transport av avliden, kapitel 3 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun”. Avgiften börjar gälla 1 augusti 2022. 
 

 
Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2022 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med  
2022-01-01. 
 

Växjö kommun har från och med 8 februari 2022 ett nytt upphandlat avtal 
av transport av avliden från särskilt boende/tillfällig placering till bårhus. 
Enligt tillämpningsanvisningarna från 2022-01-01 grundar sig avgiften på 
avtalat pris för transporten plus tillägg för administrationskostnad. Det nya 
avtalet ger kommunen en förändrad självkostnad och beloppet justeras från 
695 kronor + moms till 666 kronor + moms. 

 

  
förvaltningschef  

Nämnden för Arbete och välfärd 
  



Bilaga. Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2022-11-01 
 
Kapitel 3. Övrig debitering 
 
Punkt Tillämpning 220101-220731 Tillämpning från och med 220801 
 
6. 6. Transport av avliden 

Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den 
avlidna kroppen ska transporteras från särskilt 
boende/tillfällig placering till bårhus, ska personalen 
kontakta de entreprenörer som kommunen har avtal med. I 
sådana fall debiteras dödsboet en avgift för transporten. 
 
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus 
tillägg för administrationskostnad.  
 

Transport av avliden 695 kronor exkl moms 
 

6. Transport av avliden 
Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den avlidna 
kroppen ska transporteras från särskilt boende/tillfällig placering 
till bårhus, ska personalen kontakta de entreprenörer som 
kommunen har avtal med. I sådana fall debiteras dödsboet en 
avgift för transporten. 
 
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus tillägg för 
administrationskostnad.  
 

Transport av avliden 666 kronor exkl moms 
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§ 361 Dnr 2022-00528 
 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om att anta riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Bakgrund 
Enligt kommunlagen (2017:725 kap 11) ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och om 
kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna omfatta 
hantering av denna. Föreliggande riktlinjer föreslås reglera hantering av 
resultatutjämningsreserv inom Växjö kommun.  
 
Kommunallagen reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR får 
vara utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar. Växjö kommun 
följer lagstiftningens nivåer.  
 
Beslut om disponering av medel från RUR kan göras i samband med 
budget eller i samband med årsredovisningen. Sammanfattningsvis ska 
två kriterier vara uppfyllda, ett negativt balanskravsresultat och tecken 
på lågkonjunktur. Riktlinjen anger riktvärde när detta inträffar. 75 % av 
RUR bör maximalt tas i anspråk första året. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 354/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 24 oktober 2022 för ärendet 
och överlämnar förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
-Förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
 



 

 

Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
 
Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 
Tel. 0470-41000 0470-16489 Org.nr 212000-0662  
E-post fredrik.lindblad@vaxjo.se  Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr 2022-00528 
2022-10-24 

  

 
Monica Skagne 
Kommunchef 
 

 
Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att anta riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Bakgrund 
Enligt kommunlagen (2017:725 kap 11) ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och om 
kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna omfatta 
hantering av denna. Föreliggande riktlinjer föreslås reglera hantering av 
resultatutjämningsreserv inom Växjö kommun.  
 
Kommunallagen reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR får 
vara utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar. Växjö kommun 
följer lagstiftningens nivåer.  
 
Beslut om disponering av medel från RUR kan göras i samband med 
budget eller i samband med årsredovisningen. Sammanfattningsvis ska 
två kriterier vara uppfyllda, ett negativt balanskravsresultat och tecken 
på lågkonjunktur. Riktlinjen anger riktvärde när detta inträffar. 75 % av 
RUR bör maximalt tas i anspråk första året. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi- och finanschef 

 

Monica Skagne 
Kommunchef  
 

 

 

 



 Styrande dokument 
Senast ändrad 2022-11-22 
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Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 

Allmänt 

Enligt kommunlagen (2017:725 kap 11) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen och om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna omfatta 

hantering av denna. Denna ekonomistyrningsprincip reglerar hantering av 

resultatutjämningsreserv inom Växjö kommun.  

Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och den ska upprättas 

så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om 

resultatutjämningsreserven kan tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.  

Det främsta syftet med RUR, vid dess införande, var att få möjlighet att utjämna intäkter 

över tid och få bättre förutsättningar att klara av variationer i konjunkturen. Det finns 

även andra faktorer som påverkar omvärlden, den svenska ekonomin och därmed även 

kommunens verksamhet. Hög inflation och ränteförändringar är exempel på två faktorer 

som kan få en oönskad effekt och konsekvenser för kommunens ekonomi. En RUR som 

ger möjlighet till att möta tillfälliga förändringar på såväl intäktssidan som på 

kostnadssidan skapar en större stabilitet för de kommunala verksamheterna. 

Växjö kommun tillämpar RUR från och med år 2022. Förutsättningar för att reservera till 

och disponera från RUR framgår nedan. 

Reservering till RUR 

Kommunallagen (11 kap 14 §) reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR får 

vara utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar: 

”Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den 

del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 

kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger 

   1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, eller 

   2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget 

kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Lag (2019:835).” 



Växjö kommun följer lagstiftningens nivåer. Kommunens ekonomi är väl konsoliderad 

och kommunen har sedan början av 2000-talet redovisat positiva resultat. I bokslutet 

2021-12-31 redovisar Växjö kommun ett eget kapital överstigande 2 miljarder kronor 

(inklusive pensionsskuld).  

Disponering från RUR 

Enligt kommunallagen (11 kap 14 §) får medel från en resultatutjämning användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Närmare precisering görs inte i lagen. 

Kriterierna får beslutas på lokal nivå. För Växjö kommuns del gäller nedanstående 

kriterier. 

Beslut om disponering av medel från RUR kan göras i samband med budget eller i 

samband med årsredovisningen. Disponering fastställs i årsredovisningen. 

Två kriterier ska vara uppfyllda: 

1. Balanskravsresultatet ska vara negativt och RUR får användas för att nå upp till 

ett nollresultat. 

 

2. Konjunkturläget bestäms av nivån på ekonomisk aktivitet i förhållande till en 

trend eller en jämviktsnivå. Vid ett negativt balanskravsresultat och då tecken på 

en lågkonjunktur föreligger kan kommunfullmäktige besluta att ta RUR i anspråk. 

Ett riktvärde när detta inträffar är när SKR’s senast tillgängliga prognoser för 

rikets underliggande skatteunderlagsutveckling (årlig utveckling) understiger 

SKR’s senaste prognos för prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta 

innebär att skatteunderlagets utveckling inte fullt ut förväntas täcka den 

kommunala verksamhetens ökade kostnader.  

Hur lång en pågående lågkonjunktur sträcker sig går inte att förutse, varför endast 75 % 

av RUR bör tas i anspråk första året. Återstående medel kan tas i anspråk nästkommande 

år. 
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§ 363 Dnr 2022-00534 
 

Ny utformning av elnätsavgifter 2023  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer en rörlig elöverföringsavgift från och 
med 1 januari 2023 enligt följande: 

 Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med 
timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsfakturering. 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då 
samtidigt övergår till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet 
med tidigare beslut) – med timdebitering av under månaden 
använd elektricitet, genom månadsfakturering. 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med 
månadsdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsdebitering. 

 I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 
25, 20 samt 16 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder 
– med timdebitering av under månaden använd elektricitet, 
genom månadsfakturering. 

 När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på 
enskild kvart i stället för enskild timme så kommer den här 
beskrivna elnätstariffen att ändras på motsvarande sätt.  
 

Bakgrund 
I södra Sverige är E.ON den dominanta regionnätsägaren och ansvarig 
för att transportera fram behovet av el i Växjö stad med omnejd. 
Överliggande regionnätet, transporteras el fram till regionen i det 
nationella stamnätet genom Svenska Kraftnäts (SvK) försorg. 
 
Svenska Kraftnät har sedan ett par år tillbaka en elöverföringsavgift i 
form av en timavgift som varierar timme för timme beroende på 
marknadspriset på el. Den totala stamnätsavgiften för överförd el träffar 
berörd regionnätsägare, E.ON. 
 
Växjö Energi Elnät AB konstaterar att E.ON under året har justerat sina 
regionnätspriser kraftigt, och med kort varsel vid två tillfällen under 
året. Eftersom Växjö Energi Elnät AB inte fullt kompenserat sig för 
effekterna av de högre elnätspriserna vill bolaget införa en rörlig 
elöverföringsavgift från och med den 1 januari 2023. 
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Fram till nyligen har kunderna haft en på förhand fast överföringsavgift 
som har gällt en längre period och fakturerats kvartalsvis till de allra 
flesta kunderna. 
    
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 363/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer en rörlig elöverföringsavgift från och 
med 1 januari 2023 enligt följande: 

 Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med 
timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsfakturering. 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då 
samtidigt övergår till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet 
med tidigare beslut) – med timdebitering av under månaden 
använd elektricitet, genom månadsfakturering. 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med 
månadsdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsdebitering. 

 I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 
25, 20 samt 16 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder 
– med timdebitering av under månaden använd elektricitet, 
genom månadsfakturering. 

 När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på 
enskild kvart i stället för enskild timme så kommer den här 
beskrivna elnätstariffen att ändras på motsvarande sätt.  
 

-Växjö Energi Elnät AB:s beslut § 24/2022 
-Växjö Energi Elnät AB:s skrivelse daterad 2022-10-19 
 
Växjö Kommunföretag AB har i § 117/2022 godkänt Växjö Energi Elnät 
AB:s förslag om att införa en rörlig elöverföringsavgift från och med 1 
januari 2023. Beslutet översänds till kommunfullmäktige för beslut. 
 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-11-04 
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§ 117 Dnr 2022-00049 
 

Ny utformning av elnätsavgifter 2023 

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut 
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslutar om en rörlig 
elöverföringsavgift från och med 1 januari 2023 enligt följande: 
 

 Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med 
timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsfakturering. 
 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då 
samtidigt övergår till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet 
med tidigare beslut) – med timdebitering av under månaden 
använd elektricitet, genom månadsfakturering. 

 
 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med 

månadsdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsdebitering. 
 

 I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 
25, 20 samt 16 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder 
– med timdebitering av under månaden använd elektricitet, 
genom månadsfakturering. 
 

 När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på 
enskild kvart i stället för enskild timme så kommer den här 
beskrivna elnätstariffen att ändras på motsvarande sätt. 
 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad och översänds till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 
Bakgrund 
Växjö Energi AB har i § 24/2022 beslutat om att införa en rörlig 
elöveringsavgift från och med 1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
VD för Växjö Energi AB har i en skrivelse, daterad den 19 oktober 2022, 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till en ny modell för 
elöveringsavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2023.  
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Av skrivelsen framgår att kunderna fram till nyligen haft en på förhand 
bestämd fast överföringsavgift som har gällt en längre period samt att 
faktureringen skett kvartalsvis till de allra flesta av kunderna.  
 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB  
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Växjö Kommunföretag AB 

Ordförandes förslag till beslut - Ny utformning av 
elnätsavgifter 2023  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslutar om en rörlig 
elöverföringsavgift från och med 1 januari 2023 enligt följande: 
 

 Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med 
timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsfakturering. 
 

 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då 
samtidigt övergår till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet 
med tidigare beslut) – med timdebitering av under månaden 
använd elektricitet, genom månadsfakturering. 

 
 Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med 

månadsdebitering av under månaden använd elektricitet, genom 
månadsdebitering. 
 

 I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 
25, 20 samt 16 A vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder 
– med timdebitering av under månaden använd elektricitet, 
genom månadsfakturering. 
 

 När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på 
enskild kvart i stället för enskild timme så kommer den här 
beskrivna elnätstariffen att ändras på motsvarande sätt. 
 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad och översänds till 
kommunfullmäktige för beslut. 

    

Bakgrund 

Växjö Energi AB har i § 24/2022 beslutat om att införa en rörlig 
elöveringsavgift från och med 1 januari 2023.  
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Beslutsunderlag 

VD för Växjö Energi AB har i en skrivelse, daterad den 19 oktober 2022, 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till en ny modell för 
elöveringsavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2023.  
Av skrivelsen framgår att kunderna fram till nyligen haft en på förhand 
bestämd fast överföringsavgift som har gällt en längre period samt att 
faktureringen skett kvartalsvis till de allra flesta av kunderna.  
 
 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB  
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 Antal bilagor:  

Ny utformning av elnätspriser 2023-01-01 

Regelverk 

Elnätsverksamhet är ett reglerat monopol som övervakas av 
Energimarknadsinspektionen (EI). Regelverket ställer krav på elnätsägaren att klara höga 
prestanda som tillgänglighet, att bygga ut el till nya kunder, att anpassa och utveckla ett 
smart elnät för nya konsumtions- och produktionsmönster, snabb elektrifiering av 
samhället och mycket annat.  
För elnätspriser finns två regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att sköta 
och driva verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Här är bland annat 
fastlagt en gällande kalkylränta om 2,16 %. Dels ett regelverk som beskriver hur 
tarifferna ska utformas. I reglermodellen för den totala intäkten finns bland annat så 
kallade opåverkbara kostnader, dessa utgörs främst av kostnader mot överliggande nät 
och kostnader för el att täcka fysiska elektriska förluster när el distribueras efter behov 
till de enskilda användarna. De opåverkbara kostnaderna innebär att 
elnätsverksamheten ska kompensera sig fullt ut för dessa kostnader. 

Bakgrund 

Elpriserna har ökat rejält sedan sommaren 2021, vilket inneburit en betydande 
påfrestning på samhället och även så på elnätsbolagen som är stora användare av el för 
att driva näten så att el kan distribueras efter behov till användarna. Ett relevant 
högkostnadsskydd förväntas införas av samhället i närtid för att undvika stora skador. 
Pågående kraftfulla insatser för att spara elektricitet, såväl inom EU som nationellt som 
lokalt, är verkningsfulla och vi ser nu också stora svängningar i elpriset beroende på 
aktuellt omvärldsläge. I vårt elprisområde i södra Sverige, SE4, finns en obalans mellan 
efterfrågan och bristande egen produktionskapacitet att möta denna efterfrågan. Detta 
leder till att betydande mängder el förs över från andra svenska elprisområden för att 
möta behovet i södra Sverige, och stundtals även genom import. Detta betyder att den 
el som vi använder i södra Sverige till del får transporteras ganska långt genom stamnät 
över regionnät till lokalnätet för att så nå den enskilda användaren. Svenska kraftnät 
(SvK) har sedan något år tillbaka en nättariff med rörlig elöverföringsavgift/energiavgift. 
Denna rörliga elöverföringskostnad består i huvudsak av de överföringsförluster som 
uppstår vid varje enskild tidpunkt. SvK´s elöverföringskostnad tar utgångspunkt i 
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spotpriset/marknadspriset för el under den aktuella timmen. Kopplingen har för SvK 
inneburit en god följsamhet när det gäller kostnader och intäkter. SvK´s rörliga 
elöverföringskostnad/energiavgift träffar och belastar de olika regionnätsföretagen, typ 
E.ON, Vattenfall och Ellevio vilka i sin tur har överfört denna kostnad, tillsammans med 
kostnaden för egna elöverföringsförluster, baserat en, för fastlagd period och på 
förhand bestämd, fast överföringsavgift, till de lokala elnätsbolagen, som Växjö Energi 
Elnät, vilka i sin tur har fört denna kostnad samt kostnaden för egna 
elöverföringsförluster, vidare till användarna på samma sätt genom en fast avgift. När 
elpriserna är relativt stabila och/eller kan prognosticeras med god träffsäkerhet så är det 
ju möjligt att få denna på förhand bestämda fasta överföringsavgiften att återspegla den 
faktiska kostnaden för att distribuera ut el efter behov till användaren. Däremot är det 
svårt för användaren att förstå hur kostnaden uppstår samt hur användaren själv skulle 
kunna påverka sin kostnad. Särskilt svårt blir detta om elpriset varierar kraftigt och den 
på förhand bestämda avgiften inte återspeglar den verkliga kostnad som uppstår. Har 
avgiften satts för högt så ackumuleras medel hos nätbolaget som därefter behöver 
kompensera användaren för detta i efterföljande perioder. Likadant, fast omvänt, om 
avgiften har satts för lågt. Vi ser, på goda grunder och för flera år framåt, framför oss 
högre elpriser än före sommaren 2021, även om de exceptionella priser som uppstått i 
pågående energikrig förhoppningsvis snabbt försvinner, samt allt större volatilitet med 
rejält varierande priser. Det är därför av vikt att användaren kan förstå sina elkostnader 
bl a genom att priset reflekterar den aktuella kostnaden, i varje enskild tidsperiod, och 
av vikt att förstå hur användaren kan påverka sin totala kostnad. 
 
Kan detta sistnämnda realiseras så har det dubbla effekter genom att inte bara i stunden 
reflektera den aktuella elöverföringskostnaden, hur den uppstår och hur konsumenten 
kan påverka sin kostnad, utan även genom att ge en sådan prissignal att elnäten som 
resultat kommer att kunna användas effektivare. Bristande elproduktionskapacitet i 
södra Sverige men inte minst bristande elnätskapacitet till södra Sverige och fram till 
konsumenten är ju normalt den främsta orsaken till de särskiljande höga elpriserna i 
södra Sverige. Detta accentueras nu under rådande krig i än högre grad av 
bränslepriserna. En utjämnad belastning och en reducering av effekttoppar i elnäten 
motsvarar ökad överföringskapacitet och medför sänkta driftkostnader. På detta vis kan 
också vissa investeringar och marginalinvesteringar i elnätet skjutas upp eller tom 
undvikas.  
 
Dagens elnätstariffer är utformade efter de förutsättningar som rådde för tiotalet år 
sedan. De återspeglar inte på ett tydligt sätt hur de rörliga driftkostnaderna uppstår och 
ger därför heller inte kunderna nödvändiga prissignaler för att kunna ta bra informerade 
beslut om sin elanvändning. Genom nya föreskrifter från april i år förtydligas 
resonemangen ovan kring vad som är lämpligt och krävs av en elnätstariff för att främja 
ett effektivt nätutnyttjande, och kapitalutnyttjande, och ge kunderna incitament och 
bättre möjligheter att ta kostnadseffektiva beslut om sin nätanvändning. Därför är det 
lämpligt att prissätta de i huvudsak rörliga kostnaderna, främst kostnader direkt 
kopplade till elöverföringsförluster, med en rörlig energiavgift som differentieras efter 
de variationer som finns säsongsvis, ja ner på enskild månad och vecka och i 
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förlängningen även på timme och enskild kvart. Detta medges nu av regelverket samt 
den uppgradering av elnätet som pågår med bl a byte till smarta elmätare. 
 
Nuläge 
I södra Sverige finns flera regionnätsägare men E.ON är den dominanta och även den 
regionnätsägare som är aktuell för Växjö och ansvarig för att transportera fram det 
tämligen stora behov av el utifrån som vi har i Växjö stad med omnejd. E.ON har kraftigt, 
och med tämligen kort varsel, justerat sina regionnätspriser två gånger under året, 
senast i somras, vars effekter Växjö Energi Elnät inte fullt ut har kompenserat sig för. 
Detta återspeglas i en kraftigt vikande resultatutveckling så som framgår av aktuell 
prognos med kommentarer.  
 
E.ON har tidigare beslutat att införa en tariffmodell med rörlig överföringsavgift med 
utgångspunkt i aktuellt spotpris, inkluderande SvK´s motsvarande rörliga kostnad, redan 
från kommande årsskifte – 2023-01-01. Detta innebär i sin tur att lokalnätsbolagen 
måste agera för att hantera följsamheten, både i uppgång och i nedgång av elpriset. 
Detta kan ske på olika sätt. Vår avsikt är att införa en rörlig elöverföringsavgift, 
summerande stamnätets och regionnätets och det egna lokalnätets 
elöverföringsavgifter, från 2023-01-01, med de fördelar som följer av en sådan modern 
elnätstariff enligt ovan.  
 
Nyligen, 2022-10-21, beslutade Svenska Kraftnät att tillfälligt införa en takbegränsning 
för sin energiavgift vilket undanröjer exponeringen för tidvis mycket höga avgifter. E.ON 
har i sin tur nu därför bedömt att de bibehåller en fast elöverföringsavgift, vilken kan 
ändras efter behov från tid till annan, men samtidigt klargjort att avsikten kvarstår att i 
närtid, troligen till 2024, införa en fullt rörlig energiavgift/elöverföringsavgift.  
Växjö Energi Elnät ser fördelarna med att 1 januari 2023 implementera den nu 
framarbetade nya rörliga elöverföringsavgiften, i form av timpris (varierar timme för 
timme) eller rörligt pris (månadsbasis – varierar månad för månad). Denna inkluderar 
effekten av den nu takbegränsade energiavgiften för stamnätet. Detta medger också att 
kunderna tidigt kan lära känna och förstå den rörliga energiavgiften, hur de kan påverka 
den samt vilka eventuella anpassningar som kan behövas för att sänka sina kostnader i 
form av konsumtionsmönster, beteende, styrning eller tom vissa investeringar. 
Elöverföringsavgiften/energiavgiften är en del av den totala nätavgiften vid sidan av en 
fast abonnemangsavgift, samt i förekommande fall en effektavgift (för effektkunder). 

Förändrad modell för elöverföringsavgift kommande årsskifte 

En rörlig elöverföringsavgift införs from 1 januari 2023, med en priskomponent som har 
utgångspunkt i rådande elspotpris/elmarknadspris (aktuellt pris på elbörsen NordPool).  
Fram till nyligen har kunderna haft en på förhand bestämd fast överföringsavgift som 
har gällt en längre period, vanligen ett år, och fakturerats kvartalsvis till de allra flesta 
kunderna. 
VEAB kommer nu att, på Mina Sidor eller motsvarande, tillhandahålla en prognos för 
elprisutvecklingen för kommande månad kompletterat, vid större förändringar, med 
någon eller några kommentarer kring utvecklingen under innevarande månad. 
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Den rörliga överföringsavgiften debiteras för månaden genom månadsvis fakturering. 
Samtal med systemleverantören pågår redan nu för att realisera detta. 
Vi kommer att forcera de 40 000 mätarbyten som genomförs hos alla kunder sedan tre 
år tillbaka med god framdrift, så att alla kunder har elmätare med timavräkning i slutet 
av 2023 jämfört med tidigare avslut planerat till sommaren 2024. 
Redan till 1 januari 2023 planerar vi nu att överföra alla säkringskunder ner till och med 
50 Ampere och 35 Ampere säkring till att bli effektkunder genom tillgång till nya smarta 
elmätare som är bestyckade för timmättning. De senaste åren har säkringskunder med 
högre säkringsklass överförts till att bli effektkunder enligt en bra fungerande modell. 
Genom att bli effektkund så medges kunden att kunna förstå och fatta beslut kring sin 
användning av nätets kapacitet. Om man exempelvis har en kemtvätt eller en 
processindustri där man vant sig vid att starta alla sina stora maskiner vid ett och samma 
tillfälle så kräver detta en betydligt större del av tillgänglig nätkapacitet, en större effekt, 
än om man kan välja att starta de större maskinerna efter varandra. Topputnyttjandet 
eller toppeffekten under en månad kan då bli avsevärt lägre än om alla maskiner startar 
samtidigt. Debitering sker månadsvis baserat den toppeffekt man har använt. Du betalar 
för det högsta timvärdet som har registrerats varje månad. På Mina Sidor kan kunden se 
sina timvärden – och även effekten av hur kunden väljer att disponera sin 
effektanvändning.  
Redan från 2023-01-01 kommer effektkunder, inklusive alla säkringskunder med 50 A 
resp 35 A säkring som till dess kommer bli effektkunder, att timdebiteras den rörliga 
överföringsavgiften direkt och faktureras månadsvis. På Mina sidor, eller motsvarande, 
kan kunden se sina timvärden och därmed även effekten av sin totala användning under 
månaden samt effekten av sitt förbrukningsmönster. 
Övriga säkringskunder – 25, 20 resp 16 Ampere – vilka samtidigt, 2023-01-01, får en 
rörlig månadsavgift kommer senare under 2023 att också bli effektkunder med 
timdebitering av toppeffekten under månaden och timdebitering även av den rörliga 
effektavgiften, dock senast andra kvartalet 2024.  
En modern och vinnande prissättningsmodell för alla. 
Svenska kraftnäts takbegränsning av sin energiavgift samt E.ONs ambition att göra 
energiavgiften fast under 2023 innebär att VEAB:S elkunder kommer få en jämnare 
kostnad över året. 
 

Konsekvensanalys 

Under de senaste tre åren har Växjö Energi Elnät såväl höjt som sänkt elnätsavgiften. På 
det sätt som beskrivits ovan så har dessa prisändringar inte varit transparenta, inte på 
ett fullt rättvist sätt kunnat reflektera rörliga kostnader samt ej heller varit möjliga för 
kunden att direkt påverka annat än genom allmänt lägre elanvändning. El är en 
möjliggörare och med den nya moderna elnätstariffen som redovisas här så får kunden 
möjlighet att påverka och kostnadseffektivisera sin elnätsanvändning (och elanvändning) 
med koppling till aktuellt elspotpris. Med den här beskrivna rörliga elöverföringsavgiften 
som utgår från rådande elspotpris får man notera att den egentliga kostnaden att föra 
elen vidare till den som använder en viss mängd elektricitet inte skiljer sig åt. Är elpriset 
högt, som just nu, så blir kostnaden för nätförlusten hög och är elpriset lågt så blir 
kostnaden för nätförlusten i jämförelse också låg. Detta ska då jämföras med den 
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tidigare modellen där man får försöka prognosticera en förutbestämd fast avgift som, i 
den mån den inte riktigt motsvarar kostnaden, snabbt kan bli föremål för 
återkommande prisjusteringar, upp eller ned, i förhållande till faktiskt rådande elpris. 
 
Det finns ett behov att göra en allmän prisjustering av elnätspriset baserat andra 
kostnader än elöverföringsförluster men för detta avvaktar vi det förväntade 
högkostnadsskyddet eller hur dess namn blir för att se om detta disponeras vid sidan av 
elnätens kostnader eller om exempelvis energiskatt och moms och/eller 
flaskhalsintäkterna som ackumulerats hos SvK används till att helt ta bort 
stamnätsavgiften för ett år eller två eller liknande. Detta hanteras separat. 
 
Förslag till beslut 
Att införa här beskriven elöverföringsavgift 

- Från 1 januari 2023 för befintliga effektkunder – med timdebitering av under 
månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering 

- Från 1 januari 2023 för säkringskunder 50 A och 35 A vilka då samtidigt övergår 
till att bli effektkunder (effektkunder i enlighet med tidigare beslut) – med 
timdebitering av under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering 

- Från 1 januari 2023 för säkringskunder 25, 20 samt 16 A – med månadsdebitering 
av under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering. 

- I slutet av 2023, dock senast sommaren 2024, för säkringskunder 25, 20 samt  
16 A, vilka då samtidigt övergår till att bli effektkunder – med timdebitering av 
under månaden använd elektricitet, genom månadsfakturering.  
När den uttalade avsikten att införa avräkning av elanvändning på enskild kvart i 
stället för enskild timme så kommer den här beskrivna elnätstariffen att ändras 
på motsvarande sätt. 
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§ 364 Dnr 2022-00535 
 

Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos 
Wexnet AB 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om 
prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB. 
 
Bakgrund 
Växjö Kommunföretag AB har i § 118/2022 beslutat att notera 
prisjusteringen av nätavgifter för privatabonnemang hos Wexnet AB. 
Beslutet anmäls för kännedom till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 364/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om 
prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB. 
 
Växjö Energi Elnät AB har i en skrivelse den 7 oktober 2022 föreslagit att 
ordinarie nätavgift ska justeras med anledning av ökade kostnader för 
material, komponenter, logistik och energi i kombination av stigande 
räntor och som en följd av det rådande omvärldsläget. Den nya 
nätavgiften ska börja gälla från och med 1 januari 2023. 
 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-11-04 
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§ 118 Dnr 2022-00048 
 

Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos 
Wexnet AB 

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)s beslut 
1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB noterar informationen. 

 
2. Beslutet anmäls för kännedom till kommunfullmäktige.   

 
Bakgrund 
Växjö Energi AB har i § 46/2022 beslutat att nätavgiften från och med 
den 1 januari 2023 fastställs till 180 kronor per månad inklusive moms. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
 
Beslutsunderlag 
Växjö Energi AB har i en skrivelse, den 7 oktober 2022, redogjort för 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ordinarie nätavgift för 
privatabonnemang behöver justeras med anledning av ökade kostnader 
för material, komponenter, logistik och energi i kombination av stigande 
räntor och som en följd av det rådande omvärldsläget. Den nya 
nätavgiften börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 



Från: vkab@vaxjo.se 
Skickat: den 4 november 2022 10:28 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2022-11-01 § 118 Prisjustering av 

nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB 
Bifogade filer: Beslut-202200048-VKAB-§ 118.pdf; Ordförandes förslag till beslut - 

Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB.pdf 
 

Hej, 
 
Protokollet från VKAB:s styrelsesammanträde den 1 november 2022 är nu justerat. Se bifogat dokument 
för att ta del av VKAB:s beslut i rubricerat ärende. 
  

  

Med vänlig hälsning 

  

Sara Tiger 

kanslisekreterare 

KANSLIAVDELNINGEN 

Kommunledningsförvaltningen 

Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 

Besök: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö 

Tfn: 0470 – 73 46 80 

sara.tiger@vaxjo.se 

www.vaxjo.se 
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 Ärende 
Dnr VKAB 2022-00048 
2022-10-26 
  

 
 

 
Växjö Kommunföretag AB 

Ordförandes förslag till beslut - Prisjustering av 
nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB  
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB noterar informationen. 
 

2. Beslutet anmäls för kännedom till kommunfullmäktige.   

Bakgrund 

Växjö Energi AB har i § 46/2022 beslutat att nätavgiften från och med 
den 1 januari 2023 fastställs till 180 kronor per månad inklusive moms. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 

Växjö Energi AB har i en skrivelse, den 7 oktober 2022, redogjort för 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ordinarie nätavgift för 
privatabonnemang behöver justeras med anledning av ökade kostnader 
för material, komponenter, logistik och energi i kombination av stigande 
räntor och som en följd av det rådande omvärldsläget. Den nya 
nätavgiften börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 
 
 

 

  
 



 
 

 
 

 PM 
Utfärdare 

Mats Bildh 

 

Datum Ärende 

2022-10-07 Prisjustering nätavgift 

Godkännes 

 

Till 

Styrelsen 
 
Kopia till 

 

Sid: 1(1) Antal bilagor:  
 

 
 

Prisjustering nätavgift privatabonnemang 
Vid sammanträde med Wexnet AB:s styrelse 2022-05-18 samt vid styrelsens seminariedag 2022-
08-17 informerades styrelsen om att en justering av ordinarie nätavgift för privatabonnemang 
sannolikt kommer att behöva genomföras från och med 2023-01-01. 
 
Ordinarie nätavgift för privatabonnemang föreslås justeras till 180 kr per månad inklusive moms 
från och med 2023-01-01 med anledning av ökade kostnader för material, komponenter, logistik 
och energi i kombination av stigande räntor och som en följd av det rådande omvärldsläget. 
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§ 366 Dnr 2022-00452 
 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning 
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljö- och 

hälsoskyddsnämndens förslag om taxa för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av 
verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. 
Sedan 1 augusti 2022 gäller också lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 
för vilken nämnden i ändring av reglemente har begärt delegering av 
kommunfullmäktige vad gäller tillsynsansvar. 
 
Båda lagstiftningarna anger att en kommun får ta ut avgifter för 
prövning och tillsyn. För lag om tobak och liknande produkter finns taxa 
beslutade av kommunfullmäktige den 23 november § 215/2022. Gällande 
taxa för lag om tobaksfria nikotinprodukter saknas. Befintlig taxa 
revideras med tillägg för den nya lagen.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 365/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljö- och 
hälsoskyddsnämndens förslag om taxa för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-11-02 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 89/2022 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts förslag § 43/2022 
-Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2022-08-18  
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-Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter, daterad 2022-08-18. 

 

 



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Box 1222 351 12 Växjö

Dnr ALLM.2022.2837

2022-08-18

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN - Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 1 (2)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se www.vaxjo.se

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen
om tobak och liknande produkter och lag
om tobaksfria nikotinprodukter

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Växjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och lag (2022:1257) om
tobaksfria nikotinprodukter samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagar
eller med anledning av förordningar inom området.

2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som orsakas av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Tid för handläggning av överklagan.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

3 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd och anmälan ska betalas av sökande.

5 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten.

Timtaxa

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1017 kronor per hel timme nerlagd
handläggningstid.

7 § Fast avgift tas ut genom att den handläggningstid som anges i 12 § multipliceras
med timtaxan.

8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning
i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och annan tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2 (2)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se www.vaxjo.se

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla.

Miljö - och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta
att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV
som är publicerad på Sverige kommuners och regioners (SKR:s) webbplats för
oktober månad före avgiftsåret.

Avgifter för prövning av tillstånd och anmälan

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och anmälan tas ut som timavgift
för nedlagd tid som behövts för handläggningen.

11 § Avgift för prövning av tillstånd ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas
inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

Fast årlig avgift för inre tillsyn

12 § För detalj- och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning betalas fast årlig
avgift på en (1) timme. Denna avgift omfattar återkommande inre tillsyn, en
återkommande kontroll av den ekonomiska skötsamheten och vandel på företaget
och personerna bakom företaget.

13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften betalas
från och med det kalenderår som följer efter att beslut om tillstånd till verksamheten
har meddelats. För inre tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

Timavgift för övrig tillsyn

14 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan

Nedsättning av avgift

15 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Växjö kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

17 § Nämndens beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.

________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-09-06

§ 89 Dnr ALLM.2022.2837

Taxa tobak och tobaksfria nikotinprodukter 2022
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa

den föreslagna taxan för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om

tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria

nikotinprodukter och att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Motivering
Lagstiftningarna är båda kopplade till användningen av tobak och produkter

som kan jämföras med tobaksprodukter och syftar till att beakta hälsorisker

som har koppling till tobaks- och nikotinprodukter. Lagstiftningarna reglerar

bland annat försäljning och marknadsföring på ett liknande sätt och tillsynen

enligt dem kommer utföras samtidigt. Därför är det lämpligt att slå samman

avgiftsuttag för prövning och tillsyn enligt dessa i en och samma taxa så att

tidsåtgången i den administrativa delen av tillsynen inte blir onödigt stor.

Ingen höjning av timavgiften föreslås i denna taxa. Däremot kvarstår klausul

från tidigare taxa som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje

kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i taxan antagna timavgifterna

(timtaxa) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas

förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Klausulen möjliggör

att taxan kontinuerligt kan anpassas till rådande kostnadsläge utan att

grunderna för beräkningen av avgifterna behöver förändras. En

indexuppräkning innebär alltså en minskad administration, samtidigt som

avgifterna i taxan följer utvecklingen av de kommunala kostnaderna som

kommunen har för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande

produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Ändringar i taxan avser tillkommande delar enligt lag om tobaksfria

nikotinprodukter. Enda revideringen av taxan som har gjorts avseende lag om

tobak och liknande produkter gäller ett förtydligande att den fasta avgiften

avser inre tillsyn, en återkommande kontroll av den ekonomiska

skötsamheten och vandel på företaget och personerna bakom företaget.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av

verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. Sedan

1 augusti 2022 gäller också lagen om tobaksfria nikotinprodukter, för vilken

nämnden i ändring av reglemente har begärt delegering av

kommunfullmäktige vad gäller tillsynsansvar.

12(21)



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-09-06

Båda lagstiftningarna anger att en kommun får ta ut avgifter för prövning och

tillsyn. För lag om tobak och liknande produkter finns taxa beslutade av

kommunfullmäktige 23 november 2021 § 215. Gällande taxa för lag om

tobaksfria nikotinprodukter saknas. Befintlig taxa revideras med tillägg för

den nya lagen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-18

Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn

enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria

nikotinprodukter daterad 2022-08-18

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-08-30 § 43

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige

13(21)
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Rebecca G. Hallberg Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Enhetschef

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens

prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och

liknande produkter samt lagen om tobaksfria

nikotinprodukter

Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa

den föreslagna taxan för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om

tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria

nikotinprodukter och att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av

verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. Sedan

1 augusti 2022 gäller också lagen om tobaksfria nikotinprodukter, för vilken

nämnden i ändring av reglemente har begärt delegering av

kommunfullmäktige vad gäller tillsynsansvar.

Båda lagstiftningarna anger att en kommun får ta ut avgifter för prövning och

tillsyn. För lag om tobak och liknande produkter finns taxa beslutade av

kommunfullmäktige 23 november 2021 § 215. Gällande taxa för lag om

tobaksfria nikotinprodukter saknas. Befintlig taxa revideras med tillägg för

den nya lagen.

Motivering
Lagstiftningarna är båda kopplade till användningen av tobak och produkter

som kan jämföras med tobaksprodukter och syftar till att beakta hälsorisker

som har koppling till tobaks- och nikotinprodukter. Lagstiftningarna reglerar

bland annat försäljning och marknadsföring på ett liknande sätt och tillsynen

enligt dem kommer utföras samtidigt. Därför är det lämpligt att slå samman

avgiftsuttag för prövning och tillsyn enligt dessa i en och samma taxa så att

tidsåtgången i den administrativa delen av tillsynen inte blir onödigt stor.

Ingen höjning av timavgiften föreslås i denna taxa. Däremot kvarstår klausul

från tidigare taxa som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje

kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i taxan antagna timavgifterna

(timtaxa) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas

förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Klausulen möjliggör

att taxan kontinuerligt kan anpassas till rådande kostnadsläge utan att
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grunderna för beräkningen av avgifterna behöver förändras. En

indexuppräkning innebär alltså en minskad administration, samtidigt som

avgifterna i taxan följer utvecklingen av de kommunala kostnaderna som

kommunen har för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande

produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Ändringar i taxan avser tillkommande delar enligt lag om tobaksfria

nikotinprodukter. Enda revideringen av taxan som har gjorts avseende lag om

tobak och liknande produkter gäller ett förtydligande att den fasta avgiften

avser inre tillsyn, en återkommande kontroll av den ekonomiska

skötsamheten och vandel på företaget och personerna bakom företaget.

Konsekvensanalys
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utövar inte tillsyn inom området över

andra förvaltningar och bolag inom Växjö kommunkoncern. Tillsyn över

tillstånds- och anmälningspliktiga tobaksprodukter och tobaksfria

nikotinprodukter syftar till att beakta hälsorisker i samband med

användandet av tobak- och nikotinprodukter samt motverka att minderåriga

brukar dessa produkter.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn

enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria

nikotinprodukter

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kaisa Sandstedt

Avdelningschef



Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens  
arbetsutskott 
2022-08-30 

§ 43 Dnr ALLM.2022.2837 

Taxa tobak och tobaksfria nikotinprodukter 2022 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
den föreslagna taxan för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter och att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av 
verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. 
Sedan 1 augusti 2022 gäller också lagen om tobaksfria nikotinprodukter, för 
vilken nämnden i ändring av reglemente har begärt delegering av 
kommunfullmäktige vad gäller tillsynsansvar. 

Båda lagstiftningarna anger att en kommun får ta ut avgifter för prövning och 
tillsyn. För lag om tobak och liknande produkter finns taxa beslutade av 
kommunfullmäktige 23 november 2021 § 215. Gällande taxa för lag om 
tobaksfria nikotinprodukter saknas. Befintlig taxa revideras med tillägg för 
den nya lagen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-08-18 
Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-08 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 365 Dnr 2022-00510 
 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag som har kommit in före den 1 
september 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner 
och medborgarförslag. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av 
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige 
två gånger per år.       
  
Kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 366/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-10-28 

 

 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662  
E-post sara.tiger@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00510 
2022-10-28 
  

 
Sara Tiger 
kanslisekreterare 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Redovisning av obesvarade motioner och 

medborgarförslag som har kommit in före den 1 

september 2022     
    
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner 
och medborgarförslag. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av 
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige 
två gånger per år.       
  
Kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2022.  
 
 
 
 
 
 
Monica Skagne  Carina Elmefall 
Kommunchef  Kanslichef 
 

 



 

 

 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Obesvarade medborgarförslag - registrerade till och med 1 
september 2022 Sida 

1(3) 

Datum 

2022-10-28 
 

  

 
Diarienummer 
hos 
kommunstyrelsen 

Datum Ärendebeskrivning Status 

2020-00647 2020-10-27 Medborgarförslag om en broschyr över kulturhistoriska 
byggnader i Växjö kommun 

Överlämnat 
byggnadsnämnden 

2021-00653 2021-12-01 Medborgarförslag om nötkött som alternativ till fläskkött i skolan Överlämnat 
kommunstyrelsen. 
Remitterat till 
måltidschefen. 

2022-00155 2022-03-15 Medborgarförslag om cykelbana/bikepark i Tävelsås Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00167 2022-03-19 Medborgarförslag om miljösmart tak på parkeringar Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00182 2022-03-28 Medborgarförslag om servering av kött inom Växjö kommuns 
verksamheter 

Överlämnat 
kommunstyrelsen. 
Remitterat till 
måltidschefen. 

2022-00188 2022-03-31 Medborgarförslag om ett joggingvänligare underlag runt 
Trummen 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00279 2022-05-16 Medborgarförslag om klimatsmart snygg bänk för framtiden Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00298 2022-05-31 Medborgarförslag om övergångställe vid Öjabyvägen Överlämnat tekniska 
nämnden 



 

  Sida 

2(3) 
 

 

Diarienummer 
hos 
kommunstyrelsen 

Datum Ärendebeskrivning Status 

2022-00305 2022-06-06 Medborgarförslag om att sätta upp fotbollsmål i parken i 
Vikaholm   

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00321 2022-06-15 Medborgarförslag om vattenorgel vid Växjösjön Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00326 2022-06-17 Medborgarförslag om fest för att fira 100 000 medborgare Överlämnat 
kommunstyrelsen. 
Remitterat till KF 
presidium. 

2022-00333 2022-06-21 Medborgarförslag om att skapa en sjöväg mellan Helgasjön och 
Växjösjön 
 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00347 2022-08-15 Medborgarförslag om separat cykelbana mellan Teleborg och 
Tävelsås 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00354 2022-07-01 Medborgarförslag om utveckling av Rottne badplats Överlämnat kultur- och 
fritidsnämnden 

2022-00363 2022-07-06 Medborgarförslag om att satsa på sporten discogolf och bygga en 
bana med 18 hål i Växjö kommun 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00372 2022-07-13 Medborgarförslag om utomhusbad i Växjö Överlämnat kultur- och 
fritidsnämnden 

2022-00373 2022-07-14 Medborgarförslag om att ett vackert stortorg i Växjö önskas Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00374 2022-07-15 Medborgarförslag om att bygga ett Paddingtonland Överlämnat kultur- och 
fritidsnämnden 

2022-00375 2022-07-16 Medborgarförslag om bättre träningsmöjligheter utomhus Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00377 2022-07-20 Medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar Överlämnat 
kommunstyrelsen. 
Remitterat till VKAB. 

2022-00379 2022-07-26 Medborgarförslag om badbrygga vid Vallen Överlämnat tekniska 
nämnden 



 

  Sida 

3(3) 
 

 

Diarienummer 
hos 
kommunstyrelsen 

Datum Ärendebeskrivning Status 

2022-00381 2022-07-31 Medborgarförslag om 18 håls discogolfbana i Växjö Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00386 2022-08-09 Medborgarförslag om att riva slottsruinen på Hissö och bygga ett 
lekland 

Överlämnat 
kommunstyrelsen 

2022-00390 2022-08-15 Medborgarförslag om kommunal tömningsplats för latrin och 
gråvatten 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00394 2022-08-17 Medborgarförslag om discgolfbana Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00398 2022-08-19 Medborgarförslag om plantering av trädallé på Teleborgsvägen 
 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00400 2022-08-19 Medborgarförslag om släckt nattlig belysning vid elljusspår Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00401 2022-08-20 Medborgarförslag om en pollenmätstation i Växjö Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00402 2022-08-21 Medborgarförslag om övergångsställe över Södra Ringvägen, 
Växjö 

Överlämnat tekniska 
nämnden 

2022-00410 2022-08-30 Medborgarförslag om rundvandring på CLV Överlämnat 
kommunstyrelsen 

 



 

 

 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Obesvarade motioner - registrerade till och med 1 september 2022 Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-28 
 

  

 
Diarienummer Datum Ärendebeskrivning Status 
2022-00312 2022-06-09 Motion om klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som 

norm – Cheryl Jones Fur (MP), Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel 
Jansson (MP)  

Remitterad KSOP – KF 
november/december 2022 

2022-00281 2022-05-17 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg – 
Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)  

Remitterad ON – KF 
november 2022 

2022-00169 2022-03-21 Motion om att höja grundbemanningen i äldreomsorgen - Carin 
Högstedt (V) 

Remitterad ON – KF 
februari 2023 

2022-00096 2022-02-07 Motion om att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur - 
Johnny Werlöv (V), Maria Garmer (V) och Ann-Christin Eriksson 
(V) 

Remitterad VEAB 

 



 

 

Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00014 
2022-11-15 
  

  
Kommunfullmäktige 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag             
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   

Bakgrund 

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, 
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till 
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de 
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får 
beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 

Motioner 

2022-10-13 Motion om slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor - 
Gustav Petersson (-) 

 

Medborgarförslag 

2022-10-13 Medborgarförslag om förbättringar av Vikaholms sydvästra 
gång- och cykelväg överlämnas till tekniska nämnden 

2022-10-14 Medborgarförslag om inflyttarlots / universitetsstrateg 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-10-19  Medborgarförslag om tydligare information ur ett lättläst-
perspektiv på vaxjo.se överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-10-23 Medborgarförslag om gratis busskort för skolungdomar 
överlämnas till kommunstyrelsen 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00014 
2022-10-12 
  

 

 2 (2) 

2022-10-23 Medborgarförslag om fler lägenheter för unga vuxna 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-10-23 Medborgarförslag om drivmedel för ungdomar under 18 år 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-10-23 Medborgarförslag om Växjö DFF-flaggor på lokalbussar vid 
match överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-10-27 Medborgarförslag om gång- och cykelbro över väg 37 norr 
om Norremarks-rondellen överlämnas till tekniska 
nämnden 

2022-10-27 Medborgarförslag om julgranständning överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden 

2022-10-30 Medborgarförslag om grillplats vid Lugnets park 
överlämnas till tekniska nämnden. 

2022-11-01 Medborgarförslag om upphöjda cykelöverfarter i Öjaby 
överlämnas till tekniska nämnden 

 

 

 

Beslutet skickas till 
 

För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Ärendenummer: #189776 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-30 11:33

 Rubrik
Grillplats lugnets park

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
g

 Postnummer och ort 

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Hejsan!
Jag skulle vilja undersöka möjligheten kring att du sätts upp en grillplats vid lekparken i lugnets park.
Vi och även andra barnfamiljer i området utnyttjar parken året om. Bra stora ytor för barnen att leka och 
springa runt på. Även på vintern åker barnen mycket pulka i backen. Nu på vintern hade det vatt 
supermysigt med en grillplats på området så vi familjer kan spendera ännu mera tid i parken och barnen kan 
leka hela dagarna.



Ärendenummer: #189776 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-30 11:33

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #189465 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-27 19:44

 Rubrik
Julgranständning

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

  

 

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Att man, i samband med julskyltningen, anordnar ett evenemang med julgranständning av julgranen på 
Stortorget. Som exempelvis Lunds kommun gör. Med nedräkning, musikkår/orkester, kör etc.



Ärendenummer: #189465 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-27 19:44

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter





Sida
(1 2)

Ärendenummer: #188283 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 21:17

 Rubrik
DFF flaggor på lokalbussar vid match

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

  

 

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Jag anser att man bör flagga med DFF flaggor på lokalbussarna även när DFF har matcher.
Detta torde vara särskilt angeläget under kommande år då DFF kommer att spela i Allsvenskan!
Varför detta inte gjorts hittills kan man diskutera. Men vill man vara en kommun i framkant med ett perspektiv 
på jämlikhet är mitt förslag att man nu tar tillfället i akt att även införa flaggor på lokalbussarna när 
matcher spelas.
I nuläget flaggas det ju när två olika herrlag spelas men inget damlag. Dags att förändra anser jag och 
många med mig.



Ärendenummer: #188283 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 21:17

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #188276 | Inskickat  | Datum: 2022-10-23 17:34

 Rubrik
Bidra till drivmedel för ungdomar under 18

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort 

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Medborgarförslag från skolklass via VFU-student.
Klass 9 orange önskar kommunala bidrag för drivmedel till moped, mopedbil och epa-traktor för ungdomar 
under 18. Drivmedel är dyrt just nu och föräldrarna har inte alltid råd. Med bidrag för drivmedel från 
kommunen kan ungdomar exempelvis ta sig till skolan med sina fordon.



Ärendenummer: #188276 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 17:34

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #188275 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 17:11

 Rubrik
Fler lägenheter för unga vuxna

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Medborgarförslag från skolklass via VFU-student.
Klass 8 röd på Thorén Framtid önskar fler lägenheter för unga vuxna i Växjö. Det ska vara lägenheter i en 
prisklass som är rimlig för unga vuxna som precis slutat skolan. De lägenheter som finns har ofta en hög hyra 
och det kan vara svårt för en ung vuxen, som precis kommit ut på arbetsmarknaden och därför inte har så 
hög lön, att betala så höga hyror. Exempelvis skulle man kunna bygga lägenheterna vid stallet jämte 
universitetet där det finns plats för fler bostäder.



Ärendenummer: #188275 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 17:11

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
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Ärendenummer: #188272 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-23 16:29

 Rubrik
Gratis busskort för skolungdomar

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort 

 

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Medborgarförslag från skolklass via VFU-student.
Klass 8 orange från Thorén Framtid i Växjö önskar att kommunen ska ge skolungdomarna i Växjö gratis 
busskort. Detta för att de ska kunna ta sig smidigt till och från skolan utan att det kostar. Om kommunen 
bekostar skolungdomars busskort skulle fler ta bussen till skolan vilket är bättre för miljön samt att trafiken 
runt Växjös skolor skulle minska.



Ärendenummer: #188272 | Inskickat  | Datum: 2022-10-23 16:29

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #154656 | Inskickat av:  | Datum: 2022-06-05 11:05

 Rubrik
Fotbollsmål

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort 

 

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Parken mellan Sylvia Mang-Borenbergs väg och Attendo vårdboende på Vikaholm, var det som vi förstår 
tänkt med en Astrid Lindgrens park? Ingen park är upprättad och gräsytan står tom.
Vi hade önskat och vill gärna lämna förslag på att två fotbollsmål sätts upp. Då barn i området enkelt kan 
träffas och spela fotboll.



Ärendenummer: #154656 | Inskickat av:  | Datum: 2022-06-05 11:05

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter







Sida
(1 2)

 

 

 

  

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Hej,
Jag har tidigare jobbat många år som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i Växjö kommun 
samt snart fem år som studievägledare vid Linnéuniversitetet där jag har mött och möter nya Växjöbor från 
när och när och fjärran.
Som studievägledare för presumtiva studenter ser jag ofta ett behov / en önskan av att kommunen är lite 
mer proaktiva för att möta den här målgruppen och jag är lite avundsjuk på Kalmar kommun som både har 
en inflyttarlots och en universitetsstrateg:
https://kalmar.se/flytta-hit/inflyttarlots.html
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/universitetsstaden-kalmar/universitetslivet-i-kalmar/personportratt
/alexandra-petrakou.html
Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har tillsammans t ex tagit fram en handbok/guide för 
Kalmarstudenter. En svensk och en engelsk guide, som ett sätt att möta behovet av samlad information 
utifrån en undersökning om Ett gott studentliv i Kalmar som bl.a visade på just det behovet:
https://kalmar.se/studentguide
Mitt förslag är att inrätta dessa tjänster även i Växjö kommun och jag är den förste att ansöka om att få 
jobba med dessa frågor!
Med vänliga hälsningar
Emma Krig



Ärendenummer: #186609 | Inskickat  | Datum: 2022-10-14 13:39

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Ärendenummer: #186301 | Inskickat av:  | Datum: 2022-10-13 12:11

 Rubrik
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
m

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik
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Beskriv ditt förslag
Många av oss boende på Vikaholm med omnejd vill att Växjö kommun nu snarast färdigställer Vikaholms 
sydvästra gång- och cykelväg som går från Torpaskolan i norr till Torpa förskola i söder. Så hela gång- och 
cykelvägen kan användas året runt samt på dygnets mörka timmar.
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg är en mycket viktig del av Vikaholms gång- och cykelvägar då den 
är den enda gång- och cykelväg som kopplar samman Torpaskolan (plats för 350 elever), Vikaholms förskola 
(plats för 240 barn), Torpa förskola (plats för 150 barn), busshållplatsen på Ages väg och busshållplatsen på 
Edholmers väg.
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg är den enda väg där barn på ett säkert sätt kan ta sig till 
Torpaskolan, Vikaholms förskola, Torpa förskola, busshållplatserna på Ages väg och Edholmers väg utan att 
behöva korsa några gator med de risker för olyckor där barn skadas som detta kan medföra.
På Vikaholm finns det inga övergångsställen eller cykelöverfarter. Varken på gator med 
hastighetsbegränsning på 30km/h eller 40 km/h som även har tät busstrafik.
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg ansluter vid Torpaskolan även till Teleborgs huvudcykelvägnät för 
vidare kommunikation till Växjös övriga områden och centrum.
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg är en del av Växjö runt, ett gång- och cykelstråk runt Växjö stad.
Vi vill att kommunen:
- Kompletterar med belysning så hela gång- och cykelvägen blir belyst. Halva sträckan av gång- och 
cykelvägen har idag belysning.
- Belägger hela gång- och cykelvägen med asfalt.
- Tar bort eller täcker över farliga föremål, t.ex. vassa stenar vid gång- och cykelvägens kanter, som barn 
kan skada sig på.
- Lägger till Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg till kommande vinterunderhåll (snöröjning med plogning 
och sandning).
Se även bifogad karta (Vikaholm-sydvästra GC-väg.jpg). Kartan visar Vikaholms skolor, busshållplatser och 
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg samt vilka delar av gång- och cykelvägen som saknar belysning 
och asfalt.
Blå markering, belysning finns men asfalt saknas.
Röd markering, saknar både belysning och asfalt.
Grön markering, belysning och asfalt finns.
Enligt Kommunens avdelning för vinterunderhåll görs det inte något vinterunderhåll (snöröjning plogning och 
sandning) på grusbelagda gång- och cykelvägar eftersom dessa inte är belagda med asfalt.
Att inte färdigställa Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg innebär att kommunen tvingar gång- och 
cykeltrafikanter, speciellt förskole- och skolbarn, att istället för en säker gång- och cykelväg använda 
Vikaholms gator med de risker för olyckor där barn skadas som detta kan medföra.
Nedan några utdrag från Vikaholms detaljplan som visar att gång- och cykelvägarna på Vikaholm skall 
prioriteras.
Områdets miljöer, byggnader och användning skall utmärkas av mångfald och variation. Tillgänglighet skall 
vara ett ledord för såväl barnens möjlighet till lek i sin närmiljö och allas rätt till framkomlighet och 
upplevelser. Kollektivtrafik och cykeltrafiken ges en hög prioritet. Dessa skall vara attraktiva för att vara ett 
självklart val för transporter mellan området och centrum.
Särskild vikt måste läggas vid att gång- och cykelvägar skall uppfattas som säkra att röra sig på vid olika 
tidpunkter under dygnet. Särskild omsorg skall även läggas på de punkter där gång- och cykelväg korsar 
bilväg. Inom områdets gatu- och g/c-nät skall det vara säkert att röra sig mellan bostaden och skola
/förskola.
Om det finns några som eventuellt inte vill gå/springa/cykla/rida på en asfalterad gång- och cykelväg finns 
det en mycket bra gång- och cykelväg med grusbeläggning utmed Södra Bergundasjöns östra strand 
endast 200m från Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg. Med denna alternativa gång- och cykelväg kan 
man lätt ta sig mellan torpen Berlin, Petersburg, Sallhagen, Vikaholm och deras ängar och omgivningar.
Har varit i kontakt med och ställt våra krav till Växjö kommuns Trafikplaneringschef och Trafiksamordnare.
Nedan i korthet deras svar:
Vikaholms sydvästra gång- och cykelväg finns inte med på prioriteringslistan över Växjös gång- och 
cykelvägar. Och då deras nuvarande budget är begränsad, hänvisas vi till Tekniska nämnden och politikerna 
som sätter deras budget.
Vänliga hälsningar
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Bifoga filer
    (342 KB)Vikaholm-sydvästra GC-väg.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Fax  Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00527 
2022-11-15 
  

  
Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Anna Tenje (M) 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till länsstyrelsen i 
Kronobergs län för en ny sammanräkning.    

Bakgrund 

Anna Tenje (M) har i en skrivelse, den 24 oktober 2022, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Anna Tenje 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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 Datum
2022-10-24

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress
Anna.tenje@vaxjo.se

 Telefon

 Postnummer och ort
352 44 Växjö

 Adress
HARSÖVÄGEN 13

 För- och efternamn
Anna Tenje

Avsägelse uppdrag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Avsägelse uppdrag

Gäller från och med datum

Vill du avsäga dig alla dina uppdrag
Nej, jag vill avsäga mig vissa uppdrag

Jag avsäger mig följande uppdrag
Ordförande
Kommunstyrelsen
Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande
Krisledningsnämnden
Ordförande
Växjö kommunala pensionärsråd
Ersättare
Växjö Kommunföretag AB, styrelsen för
Ledamot
Kommunfullmäktige
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Fax  Org.nr 212000-0662  
E-post martin.fransson@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
 
2022-11-15 
  

 
Martin Fransson 
sekreterare 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

Val av kommunfullmäktiges valberedning   

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Magnus Folcker (MP) till ledamot i 
valberedningen i stället för Magnus Wåhlin (MP). 

2. Paragrafen justerar omedelbart. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige utsåg valberedning på sitt möte i oktober. I 
samband med det blev det fel i protokollet så att Magnus Wåhlin (MP) 
skrevs in som ledamot i stället för Magnus Folcker (MP).  
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§ 362 Dnr 2022-00137 
 

Växjö kommuns budget 2023, med plan för 2024-
2025  

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 

och Miljöpartiets förslag till Budget för Växjö kommun 2023 med 
plan 2024–2025 
 

2. Beslutet innebär att skattesatsen är oförändrad och uppgår till 
20.19 procent. 

 
Bakgrund 
Enligt 11 kap. § 5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta 
en budget för nästa kalenderår (budgetår). 
 
11 kap. § 6 i kommunallagen föreskriver vidare att i budgeten ska 
skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. 
 
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under 
budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan 
för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara 
periodens första år. Planen ska innehålla 
sådana finansiella mål som anges i första stycket. Budgeten ska enligt 11 
kap. § 10 i kommunallagen fastställas före november månads utgång. 
 
Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen, 
upprätta förslag till budget för kommunens revisorer. 
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten 
fastställas av nyvalda fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 355/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag till budget 2023 med verksamhetsplan för 2024-
2025. 
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- Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas (Allians för Växjö) 
förslag till budget 2023 med verksamhetsplan för 2024–2025. 
 
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till 
Budget för Växjö kommun 2023 med plan 2024–2025. 
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Julia Berg (S), Maria Garmer (V) 
och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Anton Olsson (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD) och Gunnar 
Nordmark (L): Kommunfullmäktige antar Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Liberalernas (Allians för Växjö) förslag till 
budget 2023 med verksamhetsplan för 2024-2025. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Andreas Olsson (C) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.  
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Inledning 
Växjö kommun är en bra plats att bo och leva på men mycket kan bli bättre. I 
Växjö ska alla invånare känna sig behövda och välkomna. Ingen ska vara 
rädd för att ens förälder inte får omsorg eller att ens barn inte får den 
utbildning de har rätt till. Vi ska leva gott men inte försämra förutsättningarna 
för kommande generationer.  
  
Klyftor och skillnader i livsvillkor skapar ojämlikhet mellan invånarna och 
undergräver tilliten och samhällsgemenskapen. En stark välfärd med bra 
skolor, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv, att människor har ett jobb att gå till 
och har en bostad, är helt grundläggande för att vi ska komma till bukt med 
segregationen och ojämlikheten. Vi vill satsa på välfärden, bryta segreg-
ationen och öka tryggheten. Det ska vara möjligt att bo, arbeta och leva i 
hela kommunen. Växjö kommun ska vara med och leda klimatomställningen 
och stå i framkant inom social hållbarhet. Näringslivsarbetet ska stärkas, ett 
starkt näringsliv skapar såväl jobb som utveckling. 
  
Under pandemi-åren visade samhället en god förmåga att ställa om för att 
skydda samhällets mest sköra. De kommande åren kan både Sverige och 
Växjö behöva ställa om för att ge skydd åt människor som tvingats fly från 
sina hem. Samtidigt ska arbetet med att stärka välfärden pågå. Det är därför 
självklart att kommunens medarbetare har god arbetsmiljö och de bästa 
förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete. De är kommunens viktigaste 
tillgång och resurs. 2023 kommer bli ett år med stora utmaningar. Det är oro 
såväl i omvärlden som i vår närhet. I oroliga tider behöver vi se breda 
politiska lösningar för att kunna ta oss igenom olika kriser. Flera partier måste 
tillsammans ta ansvar. Växjö kommun har en stark ekonomi, vilket är gynnsamt 
när vi nu går in i tuffare tider och även fortsättningsvis ska skattepengar 
användas med förnuft.  
  
I Växjö finns ingen plats för egoism och rasism.  Det behövs mer solidaritet och 
gemensamma lösningar. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma 
sina liv. I stora delar av världen och även i Sverige backar jämställdhets-
arbetet, vilket är oroande. I Växjö ska vi istället prioritera jämställdhets-
frågorna och återigen sätta dem högt upp på agendan.  
  
Politiken har det yttersta ansvaret men det är bara tillsammans med 
medarbetare och invånare som vi kan bygga ett Växjö som håller ihop. 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt en budget för 
en nystart. Budgeten beskriver vilka satsningar som ska göras och hur arbetet 
med våra prioriteringar ska ske. 
  
En stark välfärd, det jämlika, trygga och hållbara samhället tar Växjö framåt.  
  

Malin Lauber (S) 
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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? 

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  

vcMotsvarande 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). 
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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.  

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. 
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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

Inflyttande 5 820 5 926 6 030 5 987 5 913 5 846 5 846 5 846 5 846 5 846

Utflyttande 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. 

Arbetet är en del att nå visionen att Växjö är en fantastisk plats att bo leva 

och verkar för våra invånare, företag och besökare nu och i framtiden. 

 

 

 

 

 

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 all 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. Våra utsläpp minskar 

samtidigt som välfärden växer; fler inkluderas i samhället och på 

arbetsmarknaden, att tillvarata olikheter får såväl människor som välfärden 

att växa; klimatavtrycket blir mindre när företag ser att energieffektiva 

investeringar och innovationer ger resultat. Växjö ska visa att hållbar välfärd, 
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sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop. 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 minimera vår miljöpåverkan och göra vår 

värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden får 

det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan ska bäras av Växjö och vi ska 

nu ta stora steg för att vässa vårt arbete ytterligare. Klimatpåverkan måste 

begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck ska vi ta ansvar för att vi 

inte lever över jordens tillgångar.  

Hållbara Växjö 2030 ska genomsyra samtliga huvudprocesser och alla 

riktningsmål, samt såväl nämnders internbudget som bolagens affärsplaner. 

Uppdragen ska genomföras så att de bidrar till målbilderna i Hållbara Växjö. 
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Finanspolitisk inriktning 

Växjö kommuns ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning och varje 

generation ska ta ansvar för sina kostnader. Kommunens ekonomi är starkt 

beroende av konjunkturer. Det medför att vi behöver ha överskott i goda 

tider för att kunna möta de sämre tiderna utan drastiska åtgärder i 

verksamhet eller ekonomi. 

I november 2022 beslutade Växjö kommunfullmäktige att anta riktlinjer för en 

resultatutjämningsreserv (RUR) och del av 2022 års överskott föreslås därför 

läggas i RUR. Den ger oss möjlighet att möta tillfälliga förändringar på såväl 

intäktssidan som på kostnadssidan vilket skapar en större stabilitet för de 

kommunala verksamheterna. 2023, ett budgetår som kommer präglas av 

inflation, stigande räntor och minskade skatteintäkter, ger oss möjlighet att 

använda delar av denna reserv. 

Svagheter i regelverk och kontroll skapar utrymmen för stora och felaktiga 

utbetalningar av skattemedel. Ekonomiska brott mot välfärden skadar inte 

bara förtroendet, det riskerar också att finansiera organiserad kriminalitet. En 

säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott ska inrättas.  

Växjö kommun brottas idag med problem kopplade till segregation och 

ojämlikhet. Därför ska levnadsvillkoren för kommunens invånare kartläggas. 

Finanspolitiken ska vara såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbar. 

En hållbarhetschef i koncernledningen säkerställer att kommunen höjer 

ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet samt att hållbarhetsprogrammet 

genomsyrar kommunens verksamheter.  

Växjö kommun ska ha en aktiv roll i det svenska totalförsvaret. Arbetet med 

kontinuitetsplanering och implementering av krigsorganisation behöver 

intensifieras samtidigt som cybersäkerheten förstärks.  

Vid upphandling ska hänsyn tas till såväl social som ekologisk hållbarhet. Inom 

måltidsorganisationen har närproducerade och svenska råvaror, såväl 

vegetabilier som animalier samt vilt en självklar roll. Växjö kommun ska 

fortsätta arbeta med och utveckla sitt arbete för rättvis handel och 

konsumtion genom att köpa Fairtrade-märkta produkter. 

Upphandling i kommunen ska vara ett verktyg för att genomföra målen i 

hållbarhetsprogrammet, använda skattepengarna väl och göra det enkelt för 

både små och stora företag att lämna anbud.   
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Genom dynamiska inköpssystem förenklar vi även för mindre lokala företag 

och upphandlingarna blir mer flexibla. Smarta transporter gör inköp 

effektivare och mer klimatsmarta.  

God ekonomisk hushållning  

Den mest grundläggande tryggheten är att kommunens invånare erbjuds en 

stark och fungerade välfärd, oavsett var i kommunen man bor. Bra villkor för 

våra invånare och medarbetare, samt skola och omsorg av hög kvalitet, 

genererarar ekonomiska och sociala vinster på såväl kort som lång sikt.  

God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål samt ett antal 

nyckeltal för god ekonomisk hushållning. För att anse att kommunen har en 

god ekonomisk hushållning ska det finansiella målet vara uppfyllt och minst 

hälften av nyckeltalen gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara 

kommuner. 

1. Överskottsmål 

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent 

av summan av skatteintäkter och utjämning. 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

För att möjliggöra en mer jämlik 

kommun ska Växjöbornas livsvillkor 

kartläggas 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Stärk totalförsvaret genom ökad 

cybersäkerhet och 

processutveckling. Anställ 

tjänsteperson i beredskap 

5 mkr, tillskott  Kommunstyrelsen 

Förstärk och utveckla 

upphandlingsprocessen för att 

uppnå målen i 

hållbarhetsprogrammet 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Skapa en tjänst för en 

hållbarhetschef som är en del av 

koncernledningen 

1 mkr, tillskott Kommunstyrelsen 

Fler dynamiska inköpssystem (DIS) 

ska införas  

0,7 mkr, inom ram Kommunstyrelsen 

Effektivisera transporter för ett 

minskat klimatavtryck 

Inom ram Kommunstyrelsen 
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Personalpolitisk inriktning 

Makt och inflytande över arbete 
Växjö kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare dit många 

söker sig. Växjö kommuns medarbetare ska känna att de har makt och 

inflytande över sin arbetssituation. En tydlig och tillitsbaserad styrning och 

ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för medarbetarna, från 

undersköterskan till förvaltningschefen, att ägna sig åt kärnverksamheten.  

Goda arbetsvillkor och en möjlighet att utvecklas i sitt yrke är grundläggande 

för att välfärden ska hålla en hög kvalitet och en förutsättning för att 

kommunen ska klara av att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Den 

som väljer att ta en anställning i Växjö kommun ska ha schyssta 

anställningsvillkor och få arbetslivet att gå ihop med resten av livet. De 

ofrivilligt delade turerna, där anställda tvingas arbeta två arbetspass på en 

dag, ska på sikt bort utan att medarbetarna ska behöva kompensera det 

med arbete på fler helger. Fler ska erbjudas att jobba heltid. Om fler 

medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten 

öka och attraktiviteten som arbetsgivare stärkas. 

Andelen nöjda medarbetare ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska. 

Ett sätt att arbeta med detta är att höja friskvårdsbidraget. En förtroendefull 

samverkan mellan kommunen och de fackliga organisationerna ska 

prioriteras. De fackliga organisationernas synpunkter ska tas till vara och 

dialogen med dem fördjupas. 

Arbetet med jämställdhet på kommunens arbetsplatser genom fortbildning 

och samtal behöver uppdateras.  

På flera arbetsplatser kan det finnas behov av arbetskläder och därför ska 

en analys av var dessa behov finns genomföras.  

Rekryteringsbehovet till kommunala tjänster är stort och vi behöver 

säkerställa vår egen kompetensförsörjning. För att öka möjligheten för nya 

karriärvägar och ökad kvaliteten i arbetet behöver fler av våra anställda 

fortbildas i det svenska språket.  

Alla som deltar i daglig verksamhet utför ett viktigt och meningsfullt arbete, 

även de har rätt till ledighet under semesterperioden och ska ges möjlighet till 

betald ledighet. 
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Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Höjt friskvårdsbidrag 2 000 kronor  4 mkr, tillskott Alla nämnder och 

bolag 

Strukturerat arbete för ökad 

jämställdhet på kommunens 

arbetsplatser 

Inom ram KSOP 

Analysera var behov av 

arbetskläder finns  

Inom ram Alla nämnder och 

bolag 

Vid behov ska medarbetare 

erbjudas språkutveckling på 

arbetstid 

0,4 mkr, tillskott Omsorgsnämnden 

De som deltar i daglig verksamhet 

ska få sommarersättning 

motsvarande dagersättning under 

sina lediga sommarveckor, upp till 

fyra veckor  

0,4 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd, 

omsorgsnämnden  

Kompetensutveckling inom 

beställarfunktion i hela 

kommunkoncernen 

Inom ram Alla nämnder och 

bolag 

 

 

 

  

         Mål          Nyckeltal 

1. Växjö kommun säkrar 

kompetensförsörjningen genom att vara en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda 

arbetsvillkor 

a) Andel anställda som arbetar 

ofrivillig deltid 

b) Anställda utrikes födda, kommun, 

balanstal 

2. Medarbetare i Växjö kommun har tillgång 

till en god fortbildning och 

kompetensutveckling 

a) Fortbildning, timmar 

3. Växjö kommun har friska medarbetare a) Andelen med tidsbegränsad 

anställning 

b) Heltidsanställda månadsavlönade 

kommun, andel 

c) Andel delade turer 

d) Sjukfrånvaron, andel av den 

tillgängliga ordinarie arbetstiden 

(%) 

e) Andel anställda som nyttjar 

friskvårdsbidrag 
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Skapa förutsättningar för ett växande 

näringsliv och en fungerande 

arbetsmarknad 

Fler jobb skapar minskad segregation 

 

Hela vår gemensamma välfärd bygger på att alla människor bidrar efter 

förmåga och målet ska vara full sysselsättning. Den som inte har ett arbete 

ska mötas av en tydlig förväntan. Alla som kan arbeta ska arbeta. 

Arbetsmarknadsinsatserna ska stärkas och bli fler för att personer ska gå 

från ekonomiskt bistånd till självförsörjning och makt över sina egna liv genom 

arbete eller ett eget företag. Växjö kommun behöver en bättre fungerande 

arbetsmarknad där fler inkluderas, hittar sin plats och där företag kan växa 

och rekrytera kompetent personal.  

I företagen skapas viktiga arbetstillfällen och innovationer som tar oss längre 

fram i samhällsutvecklingen. Växjö kommun ska vara en bra och naturlig 

samarbetspartner för företagen. Genom att se till att företagsklimatet håller 

en hög nivå undanröjer kommunen onödiga hinder för företagande. En 

förutsättning för ett gott företagsklimat är att vi servicesäkrar vår 

myndighetsutövning och den tillsyn som kommunen utför.  

Med ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och 

näringslivet säkras rätt kompetens för företagen att anställa. Tillgänglig och 

bra verksamhetsmark tillsammans med smidiga processer, uppsökande arbete 

och ett gott samarbete leder dessutom till att företag med nya jobb vill 

etablera sig och att befintliga kan expandera. För att Växjö kommun ska 

fortsätta vara en attraktiv kommun är det viktigt med en väl fungerande 

infrastruktur. 

Den gröna omställningen av näringslivet behöver accelereras och många 

företag i Växjö kommun ligger redan i framkant. Fler behöver komma med i 

utvecklingen och de cirkulära affärsmodellerna lyftas.  

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag inköp för ungefär 3 

miljarder kronor. Genom ökad kunskap och god dialog med företagen skapar 

kommunen bättre förutsättningar för goda offentliga affärer. Upphandlingen 

ska användas som ett verktyg att ställa tydliga krav på hållbarhet kring de 

tjänster och varor som Växjö kommun köper in. Det ska bli enklare för små och 

medelstora företag att lämna anbud genom att, där det är möjligt, dela upp 
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upphandlingen i mindre delar. Uppföljning av avtal är viktigt. Företag som 

följer regler ska inte utkonkurreras av företag som medvetet bryter mot 

gällande avtal. 

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilda insatser för att 

komma in på arbetsmarknaden och därmed stärka sin självständighet. Genom 

att öka antalet praktikplatser och skapa en mötesplats för sociala företag 

kan mer göras för denna målgrupp. 

Matmässan i Växjö kommun har varit framgångsrik för Växjös lokala näringsliv 

och ska utvecklas. 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Förstärkta arbetsmarknadsinsatser 1 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd 

Extra satsning för att få ungdomar 

och utrikesfödda kvinnor i arbete 

Inom ram Nämnden för arbete 

och välfärd, 

kommunstyrelsen 

Sommarjobbsgaranti för ungdomar 

från årskurs 1 till 3 på gymnasiet  

Inom ram Nämnden för arbete 

och välfärd 

Servicesäkra myndighetsutövning, 

tillsyn och avgifter 

Inom ram Nämnden för miljö- 

och hälsa, 

byggnadsnämnden, 

nämnden för arbete 

och välfärd 

Tillskapa en mötesplats för sociala 

företag 

0,3 mkr, tillskott Kommunstyrelsen 

Öka antalet praktikplatser inom 

näringslivet och kommunen 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Främja näringslivets gröna 

omställning genom cirkulära 

affärsmodeller 

0,7 mkr, tillskott Kommunstyrelsen 

Förstärka det uppsökande arbetet 

för nya företagsetableringar och 

expansionsmöjligheter 

Inom ram Kommunstyrelsen 
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Samla resurser för affärsutveckling 

och inkubation 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

VKAB 

Starta planprogram för etapp 2 av 

Nylandaområdet.  

Inom ram Kommunstyrelsen 

 

       Mål         Nyckeltal 

1. I Växjö kommun gäller full 

sysselsättning 

a) Andel som studerar 20 - 24 år 

b) Andel förvärvsarbetande 20 - 64 år 

c) Andel förvärvsarbetande 20 - 24 år 

d) Andel hushåll som avslutas till egen 

försörjning från ekonomiskt bistånd % 

e) Kursdeltagare i gymnasialvuxenutbildning 

som vid årets slut slutförts kurs, andel % 

2. Fler jobb och växande företag bygger 

Växjö starkt 

a) Företagsklimat enligt öppna jämförelser, 

totalt NKI  

b) Nettoökning antalet arbetstillfällen i Växjö 

stad 

c) Nettoökning antalet arbetstillfällen 

utanför Växjö stad 

d) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4 - 9 

år i Sverige 

3. Vägen till jobb och etablering ska vara 

kort 

a) Andel som varken studerar eller arbetare 

20 - 24 år 

b) Elever på SFI som klarar högsta kurs på 

studievägen av nybörjare två år tidigare, 

andel % 

c) Avvikelser från förväntat värde, 

förvärvsarbetande, skyddsbehövande och 

anhöriga (flyktingar) 20 - 65 år, andel % 
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Utbilda för ett livslångt lärande 

En skola som ger rätt förutsättningar 
 

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning 

utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller 

ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till. För att dämpa 

skolsegregationens negativa effekter behöver resurserna i skolan få en 

tydligare socioekonomisk fördelning.   

Lärarna och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. 

Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en 

god arbetsmiljö för både medarbetare och elever.  

Alla skolor och förskolor ska ha en miljö där barn och elever med NPF-

problematik och andra funktionsnedsättningar ges rätt förutsättningar. 

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa 

likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i 

förskolan. På sikt ska tiden för allmän förskola utökas. För att föräldrar ska 

kunna arbeta även utanför kontorstid är tillgången till barnomsorg en 

förutsättning. Därför ska barnomsorg på natten utredas.  

Oavsett var i kommunen du bor ska det finnas tillgängliga och bra förskolor 

och skolor. Ett tydligare ansvar ska tas för att möta demografiförändringar 

och samtidigt säkerställa alla elevers rätt till en bra skolmiljö. 

Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan utvecklas för att möta framtidens 

behov. Skolorna i Växjö kommun ska ha hög kvalitet. Fritidshemmen ska vara 

en del av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till 

elevers utveckling.   

Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att genomföra Ungt Företagande och 

entreprenörskap ska uppmuntras även i grundskolan.  

Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en 

avgörande roll. Bemanningen och tillgängligheten inom elevhälsan ska därför 

öka. Elevhälsosamtal och goda möjligheter till fysisk aktivitet i skolan stärker 

ungas hälsa. Arbetet med skolsocionomer ska fördjupas.  

En återvändarskola ska nå elever som inte är i skolan eller elever med 

problematiskt hög frånvaro. Skolan ska bereda dem en möjlighet att komma 

tillbaka till skolan och fortsätta sin utbildning.  
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Kulturskolans verksamhet ska fortsätta utvecklas runt om i kommunen och 

göras tillgänglig för fler barn och unga. En översyn av kursavgiftens storlek 

ska göras.    

Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas i hela kommunen för att erbjuda ett 

mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar oavsett bostadsort.     

En vuxenutbildning med hög kvalitet är avgörande för att människor ska 

kunna byta riktning. Arbetet med att driva vuxenutbildning till viss del i 

kommunal regi ska påbörjas.   

Studie- och yrkesvägledning ska stärkas genom hela grundskolan. 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Minska skolsegregationens 

negativa effekter på elevers 

måluppfyllelse och förutsättningar  

Inom ny tilldelad ram Utbildningsnämnden 

Inrätta en återvändarskola  3 mkr, tillskott Utbildningsnämnden 

Utredning för ökad tillgänglighet i 

kulturskolans verksamhet 

tillsammans med en översyn av 

avgifterna 

Utredning samt 

översyn inom ram 

0,5 mkr, tillskott 

Utbildningsnämnden 

Utveckla fritidsgårdsverksamheten 

för ökad likvärdighet i hela 

kommunen  

1 mkr, tillskott Utbildningsnämnden 

Intensifiera arbetet med 

renovering och nybyggnation av 

skollokaler  

Inom ram Utbildningsnämnden, 

Vöfab 

Utreda behov av barnomsorg på 

natten 

Inom ram Utbildningsnämnden 

Ökad bemanning inom elevhälsan  4,3 mkr, tillskott Utbildningsnämnden 

Stärka elevhälsan och öka 

likvärdigheten 

3 mkr, tillskott Utbildningsnämnden 
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Förbered för vuxenutbildning också 

i kommunal regi 

Inom ram Nämnden för arbete 

och välfärd 

Möjlighet att varje dag välja både 

animaliskt och vegetariskt 

alternativ samt att klimatmålen ska 

bibehållas genom ytterligare 

åtgärder 

7 mkr, tillskott Kommunstyrelsen 

Förbered för utökning av 

lärlingsutbildning med anställning 

på fler yrkesprogram 

Inom ram Utbildningsnämnden 

Ökat stöd till studieförbunden 0,2 miljon, tillskott Kultur- och 

fritidsnämnden 
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       Mål         Nyckeltal 

1. Alla barn ska stimuleras i sitt lärande 

och alla elever ska nå kunskapsmålen 

a) Inskrivna barn per årsarbetare i 

förskolan  

b) Andel gymnasieelever med examen 

eller studiebevis inom 4 år, hemkommun 

andel %  

c) Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, hemkommun, andel % 

2. En jämlik och likvärdig skola där alla 

barn och unga får den hjälp de 

behöver 

a) Elever i åk 9 – avvikelsen från 

modellberäknat värde (SALSA) för 19 

andelen elever som uppnår 

kunskapskraven i alla ämnen  

b) Elever i åk 9 – avvikelsen från 

modellberäknat värde (SALSA) för 

genomsnittligt meritvärde  

c) Andel nyinvandrade elever som är 

behöriga till yrkesprogram 

3. Barn och elevers välbefinnande ska 

vara gott 

a) Andel elever per skolsköterska            

b) Andel elever per skolkurator 
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Utveckla och förvalta en växande och 

trygg stad, tätort och landsbygd 

 

Trygghet för kommande generationer 

 

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra 

förutsättningarna för kommande generationer. Arbetet med en hållbar 

stadsplanering, där ett stort ansvar tas för närmiljön ska fortgå. I Växjö växer 

nya stadsdelar fram och i tätorterna och på landsbygden runt om i 

kommunen byggs nya bostäder. De som behöver ett nytt boende ska kunna 

hitta en bostad, kommunala hyresrätter ska ha hyror som fler har råd att 

betala. 

Det ska finnas boendealternativ oavsett hur man vill bo. En ökad efterfrågan, 

på såväl byggbara tomter som hyresrätter utanför Växjö tätort, behöver 

mötas. Kommunen tar ansvar för att möjliggöra utvecklingen. En digital 

samhällsbyggnadsprocess ska underlätta planering och dialog med 

medborgare.  

Växjö kommun ska verka för att utjämna skillnader i livsvillkor. 

Boendesegregation ska brytas genom ökad attraktiviteten i mindre attraktiva 

bostadsområden och genom planering för blandade upplåtelseformer. Barn 

och ungas möjligheter till lek och rörelse ska ingå i planering av staden och 

tätorterna. Utemiljön på förskolor och skolgårdar ska inventeras för att 

säkerställa att alla barn har tillgång till likvärdiga och trygga lekmiljöer. 

Skolvägar ska vara trygga och säkra.  

Kommunen ska vara en förebild vid byggande och renovering och tar 

tillsammans med byggbranschen ett ansvar för ett mer klimatsmart och 

cirkulärt byggande. Växjö kommuns fastigheter håller en hög energistandard 

och kommunen ska eftersträva solceller på kommunala tak. 

Självförsörjningsgraden av elproduktion behöver öka i kommunen. Fortsatt 

utbyggnad av fibernätverk ska prioriteras för att sträva efter att uppnå 100 

procent fibertillgång. 

I Växjö kommun ska det vara lätt att leva hållbart och nya former för cirkulär 

ekonomi ska utvecklas i områden som byggs eller omvandlas. 

Laddinfrastruktur ska byggas för att fler ska kunna ladda sina elfordon 

oavsett var man bor. By 2030 är ett sätt att arbeta med hållbara 
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livsförutsättningar på landsbygden. Grön Stadsby är en brygga mellan land 

och stad. VEAB:s arbete med koldioxidinfångning ska utvärderas för att kunna 

möta framtida utmaningar. 

Växjö kommun ska utvecklas som cykelkommun. Gång- och cykeltrafikanter 

samt kollektivtrafik ska prioriteras vid investeringar och ges företräde i 

stadstrafiken. Tryggheten och säkerheten i den fysiska miljön ska utformas så 

att gång- och cykelvägar och andra utemiljöer känns trygga för de som 

vistas i kommunen.  

I Växjö kommun ska människor ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Vi ska 

värna vårt vatten och säkerställa att våra naturliga vatten på sikt uppnår 

god ekologisk status. Arbetet med att rena sjöarna ska fortgå. Gröna 

korridorer ska bidra till att säkra kommunens ekosystemtjänster. När staden 

växer ska vi säkerställa att det finns grönområden och platser för rekreation 

nära hemmet för alla kommuninvånare. Vi ska fortsätta skydda och utveckla 

värdefulla naturområden. Skogen är en långsiktig resurs för såväl ekologisk 

som ekonomisk hållbarhet. 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Ta fram modeller för att pressa 

kostnader och bidra till lägre hyror 

Inom ram VKAB, Vidingehem, 

Kommunstyrelsen, 

Ökad tillgång till gröna miljöer för 

skolor och förskolor 

Inom ram VöFAB, 

Utbildningsnämnden 

Trivselinvesteringar i de offentliga 

rummen i kommunens 

centrumkärnor 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Tekniska nämnden 

Utbyggnad av laddinfrastrukturen i 

hela kommunen 

Inom ram Tekniska nämnden, 

VEAB, Kommunstyrelsen 

Genomför fysiska 

trygghetsåtgärder 

Inom ram Tekniska nämnden, 

VKAB 

Översyn av parkeringssystem i hela 

kommunen 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Vöfab, tekniska 

nämnden 
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Utveckla fler trygghets- och 

seniorbostäder i tätorter och på 

landsbygd 

Inom ram VKAB 

Öka antalet solcellsanläggningar 

på kommunala tak 

Inom ram  VKAB 

Utveckla Växjö som cykelkommun 2 mkr, tillskott Tekniska nämnden 

Utveckla pendlarparkeringar 0,5 mkr, tillskott Tekniska nämnden 

Ta fram fler villatomter och 

möjliggör för fler flerfamiljsbostäder 

i tätorterna och på landsbygden 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

byggnadsnämnden, 

tekniska nämnden, 

VKAB 

Förstudie för exempelstadsdel 

enligt konceptet Grön stadsby 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Utveckla invånardialog om 

samhällsbyggnadsfrågor med 

digitala tjänster, exempelvis 3D-

modellering och VR 

0,7 mkr, tillskott Kommunstyrelsen, 

byggnadsnämnden 

Ökad produktion av förnyelsebar 

energi 

Inom ram VEAB, kommunstyrelsen 

Utredning om kommunen kan ta 

över ansvaret för gatubelysning 

på landsbygden 

Inom ram Tekniska nämnden 
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       Mål         Nyckeltal 

1. Bättre fungerande och mer miljösmart 

samhällsplanering 

a) Tillgång till bredband om minst 

100Mbit/s andel (%) 

b) Andel av kommunal nybyggnation som 

är träbaserad (%) 

c) Energianvändning per invånare, 

kWh/inv  

d) Genomsnittlig körsträcka med 

personbil, mil/inv 

e) Fossila koldioxidutsläpp från 

kommunkoncernen, ton 

f) Andel av VA-ledningsnätet som lagts 

om eller renoverats under året (%) 

g) Andel av hushåll och verksamheter som 

sorterar sitt matavfall (%) 

h) Medborgarundersökningen - Skötsel av 

gång- och cykelvägar fungerar bra i 

kommunen, andel (%) 

i) Medborgarundersökningen - Skötsel av 

gator och vägar fungerar bra i 

kommunen, andel (%) 

j) Medborgarundersökningen - 

Hämtningen av hushållsavfall fungerar 

bra, andel (%) 

k) Antal laddstolpar i kommunen 

2. Fler bostäder och minskad segregation 

bygger Växjö hållbart och helt 

a) Andelen av kommunal nybyggnation 

som är träbaserad  

b) Antalet färdigställda bostäder i 

småhus  

c) Antalet färdigställda lägenheter i 

flerbostadshus: andel i hyresrätt  

d) Antalet färdigställda lägenheter i 

flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller 

äganderätt   

e) Antalet färdigställda bostäder utanför 

Växjö stad  

f) Antalet byggrätter i antagna 

detaljplaner 

3. Alla kommuninvånare ska känna sig 

trygga 

a) Nöjd regionindex – trygghet 

b) Anmälda brott om skadegörelse, 

antal/1000 invånare 

c) Responstid (tid från 112-samtal till 

första resurs är på plats) för 

räddningstjänst (mediantid i minuter) 

d) Andelen invånare som upplever att de 

utsätts för diskriminering 

e) Konkret känsla av otrygghet 
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Stödja individer och främja ett tryggt 

och självständigt liv  

 Trygghet genom hela livet  

En stark välfärd med god omsorg är vägen till trygghet. Alla ska ha rätt till 

bra stöd och omvårdnad. Kommunens invånare ska kunna förvänta sig en 

god omsorg. I samarbete med Region Kronoberg ska den nära vården 

utvecklas.    

Valfriheten inom omsorgen ska i högre utsträckning handla om att få välja 

var man ska bo, hur och när man vill ha sin hjälp. Lagen om valfrihetssystem i 

dess nuvarande form bibehålls. Den som är i behov av omsorg ska ges både 

inflytande och möjlighet över sin vardag. Kriterierna för särskilt boende ska 

ses över.  

Runtom i kommunen behövs fler boendealternativ för äldre. Trygghets- och 

seniorbostäder kan tillskapas genom såväl nybyggnation som ombyggnation. 

Seniorlotsen fyller en viktig funktion för våra äldre, bland annat genom 

information om hur hushållsnära tjänster kan underlätta i vardagen.  

Schyssta villkor för de som arbetar går hand i hand med nöjda äldre och en 

hög kvalitet i omsorgen. Samtidigt behöver många fler tycka att 

undersköterskeyrket är tillräckligt attraktivt för att både utbilda sig och 

stanna kvar i yrket. Resurser tillförs för att höja bemanningen inom 

äldreomsorgen och ge personalen rätt förutsättningar under dagen. 

Kontinuitet inom hemtjänsten skapar trygghet för de i behov av omsorg. 

I Växjö kommun ska alla barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning 

garanteras det stöd de har rätt till. En tolkning av LSS som går i linje med 

lagstiftarens intentioner om frihet ska värnas. Därför behöver LSS-

verksamheten stärkas.  

Missbruksvården ska ha hög kvalitet. Det förebyggande arbetet för att färre 

ska hamna i missbruk ska utvecklas och insatser sättas in tidigt.  

Samverkan mellan polisen och kommunen är helt avgörande för att Växjö 

kommuns invånare ska känna sig trygga. Alla insatser som kan öka 

tryggheten ska övervägas och prioriteras.  

Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det klassas som ett strukturellt 

samhällsproblem. Kvinnojourerna ska ha en självklar roll i det här arbetet. Ett 
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övergångsboende för kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden kan 

vara ett steg för ökad självbestämmande och frihet och ska därför utredas. 

Hedersvåld ska bekämpas med förebyggande insatser och den som utsätts 

ska veta var det finns hjälp att få. I samverkan med Region Kronoberg ska 

arbetet med Resurscentrum Heder fortsätta.   

Växjö kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser. Arbetet med 

familjecentraler på fler platser ska intensifieras. Vid beslut om sociala insatser 

ska barnets bästa alltid vara avgörande.  

Stöd och avlastning till anhöriga är en viktig del av såväl det sociala som det 

förebyggande arbetet och behöver stärkas till fler målgrupper. 

Fältverksamheten ska stärkas och de mobila teamen utvecklas för närvaro i 

fler kommundelar. Nattvandring med vuxennärvaro ska fortsatt utvecklas 

tillsammans med civilsamhället i fler delar av kommunen.  

Växjö kommun ska finnas för den som vill lämna det kriminella livet. Därför ska 

en samordningsfunktion för avhopparverksamhet inrättas.  

Mångfaldsarbetet i kommunkoncernen ska stärkas genom systematiskt 

arbete. 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Satsning på utbildning och 

personal för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 

15 mkr, tillskott Omsorgsnämnden 

Utveckla möjligheten för fler 

aktivitetsledare på särskilt boende 

för äldre 

0,5 mkr, tillskott Omsorgsnämnden 

Utred möjligheten för ett 

övergångsboende för kvinnor som 

vill lämna destruktiva förhållanden  

Inom ram Nämnden för arbete 

och välfärd 

Påbörja mångfaldsarbete i 

kommunens verksamheter 

0,2 mkr, tillskott  Kommunstyrelsen 

Trygghetsskapande åtgärder 

genom satsning på̊ fältarbete och 

mobila team i hela kommunen 

2 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd 
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Planera för fler familjecentraler 

 

Inom ram Nämnden för arbete 

och välfärd, 

utbildningsnämnden 

Påbörja arbetet med 

avhopparverksamhet 

0,5 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd 

Avgiftsfria enkla hjälpmedel 0,3 mkr, tillskott Omsorgsnämnden 

Ökad möjlighet till fritidsaktiviteter 

och fysisk aktivitet för personer 

inom LSS 

0,5 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd, 

omsorgsnämnden, 

kommunstyrelsen 

Utveckling av måltider för ökat 

välmående 

Inom ram Omsorgsnämnden, 

kommunstyrelsen 

Implementera Resurscentrum heder 

i samverkan med Region 

Kronoberg 

1 mkr, tillskott Nämnden för arbete 

och välfärd 

Fördjupa samarbetet med Region 

Kronoberg för god och nära vård 

Inom ram Omsorgsnämnden 

 

       Mål         Nyckeltal 

1. Alla Växjöbor ska ha tillgång till en 

trygg och god välfärd med stöd, vård 

och omsorg efter behov 

a) Andel som upplever måltiden som en 

trevlig stund 

b) Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg – helhetssyn, andel % 

c) Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg – helhetssyn, andel % 

d) Brukarbedömning LSS. helhet, andel 

2. Fattigdom och social utsatthet ska 

bekämpas 

a) Vuxna biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % 

b) Ej återaktualiserade 

biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel % 

c) Ej återaktualiserade barn 0 - 12 år ett 

år efter avslutad utredning eller insats, 

andel % 

d) Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem 21+ ett år efter avslutat 

utredning 

e) Andel barn i ekonomiskt utsatta 

familjer 
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Möjliggöra en aktiv fritid 

 

Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid 

Mötesplatser där människor från olika delar av samhället träffas skapar 

gemenskap. Genom satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter skapas 

förutsättningar för ett jämlikt samhälle. 

Ett aktivt liv höjer livskvaliteten. Föreningslivet i Växjö kommun ska stimuleras 

och föreningsstödet stärkas. Många föreningar lider fortfarande av färre 

föreningsaktiva efter Coronapandemin, därför behövs en omstart.  

Idrottsföreningarna i Växjö kommun utgör en stor del av människors vardag, 

oavsett om du är aktiv utövare, ideellt engagerad eller åskådare. Såväl 

elitidrott som breddidrott har en självklar plats i Växjö kommun.  

Genom sommarlovskort får fler gymnasieungdomar möjlighet att ta sig mellan 

aktiviteter och mötesplatser. Det underlättar också för ungdomar att ta sig till 

ett sommarjobb.  

Växjö kommun ska utvecklas som en friluftskommun med ett starkt 

folkhälsoarbete. Planering av spontan- eller näridrottsplatser ska finnas med i 

planering när nya områden byggs. Badplatser och friluftsområden ska stärkas 

i hela kommunen samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av Arenastaden i 

takt med idrottens behov. Evedalsområdet utvecklas genom särskilda 

satsningar. 

En fritidsbank ska inrättas för att ge fler ska få en chans till en aktiv fritid 

genom att låna sport- och friluftsutrustning och bidra till ett hållbart 

samhälle.  

Ringsbergsområdet är en del av staden med stor potential och utvecklingen 

av området ska påbörjas. Här ska det skapas en plats för rekreation och 

kreativitet.  

Kultur är en del av välfärden och ska finnas tillgänglig och samverkan med 

regionala kulturinstitutioner är en viktig del. Biblioteken är centrala 

mötesplatser vars verksamhet ska utvecklas. Meröppna bibliotek kan vara en 

möjlig väg för ökad tillgänglighet till biblioteken. Arbetet med att stärka Växjö 

som evenemangs- och besökskommun ska fortsätta.  

Planeringen för simhallen ska fortsätta och breda samtal krävs för att lösa 

frågan om såväl nuvarande som kommande simhall. 
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Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 

Aktivt verka för att slottsruinen ska 

vara tillgänglig för invånare och 

turister i samverkan med Statens 

fastighetsverk och Region 

Kronoberg 

Inom ram Kommunstyrelsen, 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

Inrätta Fritidsbanken 1 mkr, tillskott Kultur- och 

fritidsnämnden, 

nämnden för arbete 

och välfärd 

Utveckla Evedalsområdet 1 mkr, tillskott Kultur- och 

fritidsnämnden 

Omstart för kultur- och 

föreningslivet 

1 mkr, tillskott Kultur- och 

fritidsnämnden 

Arenastaden 2.0 0,5 mkr, tillskott Tekniska nämnden 

Införa sommarlovskort för 

gymnasieungdomar i 

kollektivtrafiken 

1,4 mkr, tillskott Kommunstyrelsen 

Starta utvecklingsarbetet med 

Ringsbergsområdet 

Inom ram  Kommunstyrelsen 

Inventera och utveckla friluftsliv 

och mötesplatser i hela kommunen 

1 mkr, tillskott Kultur- och 

fritidsnämnden, 

Tekniska nämnden 
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       Mål         Nyckeltal 

1. Växjöbor ska kunna delta i och 

uppleva en kultur- och 

fritidsverksamhet av hög kvalitet 

a) Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/inv 7 - 20 år                           

b) Medborgarundersökningen - Det 

lokala kultur- och nöjeslivet i 

kommunen är bra, andel (%)            

c) Medborgarundersökningen - Bra 

möjlighet att nyttja kommunens 

idrotts- och motions-anläggningar, 

andel (%) 

2. I Växjö ska föreningar och 

civilsamhälle ges goda 

förutsättningar 

a) Medborgarundersökningen - Det 

lokala kultur- och nöjeslivet i 

kommunen är bra, andel (%)        
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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 april 
2022.  

Gemensam finansiering och 

kommunövergripande poster
Utfall Budget Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 4 319 4 460 4 739 5 005 5 218

Inkomstutjämning 927 958 1 096 1 154 1 212

Kostnadsutjämning -186 -200 -210 -216 -236

Regleringsbidrag 282 222 152 155 127

LSS-utjämning 55 54 56 56 57

Fastighetsavgift 176 179 197 197 197

Generellt statsbidrag välfärd 0 0 0 0 0

Generella statsbidrag, tillfälliga tillskott 0 0 0 0 0

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning
5 573 5 673 6 030 6 351 6 575

Pensioner netto (inkl finanskostnad och löneskatt) 1) -118 -51 -159 -115 -12

Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 1) 171 193 381 363 353

Löneavtal med mera 2) 0 -239 -578 -770 -971

Internränta 3) 26 35 35 35 35

Värends räddningstjänst -77 -69 -69 -68 -68

Övriga poster -64 -1 0 -1 -1

Summa kommunövergripande poster -62 -132 -391 -557 -664

Exploateringsverksamhet 2 0 63 13 104

SUMMA TOTALT 5 513 5 541 5 702 5 807 6 015

1) Finansiell kostnad pensioner ingår ovan inte i posten Finansnetto utan i posten Pensioner. Pensionsbeloppet är ett netto av 

bruttokostnad och intäkt kalkylerad del av nämndernas PO-pålägg som avser pensionerna.

2) Lönerevisionen år 2022 är ännu ej utfördelad till nämnderna, avtal ej klara. I Budget 2023 ingår både ej utfördelad lönerevision 

år 2022 och ny lönerevision år 2023. Posten ackumuleras på samma sätt för år 2024 och 2025.

3) Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. För år 2023 är 

internräntesatsen 2,5 procent. 
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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 och 2025. 

Mot bakgrund av det ekonomiska läget skjuts den planerade inlösen för den 
försäkringsbara delen i pensionsskulden som fastställts i tidigare budget upp 
till 2025.  Detsamma gäller för 2024. Det fastställda målet ska vara uppfyllt 
2040 och bedömningen är att Växjö kommun kommer att uppfylla målet. 

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.  

 

 

 

  

Finansnetto 1) Utfall Budget Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Utdelning bolagen 123 104 246 223 213

Borgensavgifter bolagen 66 72 77 82 82

Återbäring kommuninvest 3 3 3 3 3

Ränteintäkter 23 22 63 63 63

Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa finansiella intäkter 215 201 389 371 361

Finansiell kostnad pensioner (inkl löneskatt) -26 -43 -125 -100 -69

Aktieägartillskott Wexnet via VKAB -28 0 0 0 0

Räntekostnader -8 -7 -7 -7 -7

Övriga finansiella kostnader -8 -1 -1 -1 -1

Summa finansiella kostnader -70 -51 -133 -108 -77

SUMMA TOTALT FINANSNETTO 145 150 256 263 284

1) Finansiell kostnad pensioner ingår i finansnettot i denna uppställning.
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Nämndernas nettokostnadsökning och förändring ramar 

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2023 till 219 miljoner kronor. 
Under kommande två år tillförs enligt plan ytterligare 109 respektive 95 
miljoner kronor till nämnderna. Nämnderna tillförs för demografi samt ökade 
lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott för flera prioriteringar inom olika 
områden för en starkare välfärd och ett starkt hållbarhetsarbete. 
Effektiviseringsåtgärder planeras för 2023 avseende förväntad 
effekthemtagning av redan beslutade åtgärder. 

 

 

Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört 

med föregående budgetår
Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2023 2024 2025

Byggnadsnämnd

Resurstillskott -1,6 0,0 0,0

Effektivisering 1,0

Summa -0,6 0,0 0,0

Kommunfullmäktige

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 -39,6 -7,7 -4,0

Effektivisering 4,3

Summa -35,3 -7,7 -4,0

Kultur- och fritidsnämnd

Resurstillskott -14,3 -2,7 -0,8

Effektivisering 2,1

Summa -12,2 -2,7 -0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Resurstillskott -0,1 0,0 0,0

Effektivisering 1,2

Summa 1,1 0,0 0,0

Nämnd för arbete och välfärd

Resurstillskott -13,8 -8,5 -8,0

Effektivisering 2,0

Summa -11,8 -8,5 -8,0

Omsorgsnämnd

Resurstillskott -59,2 -32,0 -33,0

Effektivisering 14,2

Summa -45,0 -32,0 -33,0

Teknisk nämnd

Resurstillskott -14,7 -7,7 -2,5

Effektivisering 5,2

Summa -9,5 -7,7 -2,5

Utbildningsnämnd

Resurstillskott -120,0 -50,6 -46,6

Effektivisering 12,5

Summa -107,5 -50,6 -46,6

Valnämnd

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 2,0

Summa 2,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd 

Resurstillskott 0,0 0,0 0,0

Effektivisering 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Ej nämndstilldelad effektivisering 2023-2024 0,0

SUMMA TOTALT -219 -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. 

Utdelning från bolagen inom VKAB  

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet. 

Nämndernas driftbudgetramar, 

nettokostnad
Utfall Budget Budget Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2021 2022 2023 2024 2025

Byggnadsnämnd -15 -14 -14 -15 -15 -15

Kommunfullmäktige -11 -11 -11 -11 -11 -11

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

Kommunstyrelsen -562 -556 -567 -602 -610 -614

Kultur- och fritidsnämnd -188 -187 -191 -203 -206 -207

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -14 -13 -13 -12 -12 -12

Nämnd för arbete och välfärd -689 -678 -679 -691 -699 -707

Omsorgsnämnd -1 466 -1 441 -1 441 -1 486 -1 518 -1 551

Teknisk nämnd -146 -145 -152 -161 -169 -172

Utbildningsnämnd -2 412 -2 372 -2 381 -2 489 -2 539 -2 586

Valnämnd 0 0 -2 0 0 0

Överförmyndarnämnd -5 -5 -5 -5 -5 -5

Ej nämndstilldelad effektivisering 0 0

SUMMA TOTALT -5 511 -5 426 -5 460 -5 678 -5 787 -5 882
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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 

Koncernövergripande investeringsplan 1) Plan Plan Plan Plan 

miljoner kronor 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierade investeringar

Tekniska nämnden, löpande 45 35 45 45

Tekniska nämnden, tillväxt 20 25 40 15

Övriga nämnder 55 55 50 45

Summa 120 115 135 105

Taxefinansierade investeringar

Vatten och avlopp (tekniska nämnden) 115 90 60 65

Summa 115 90 60 65

VKAB-koncernan

Verksamhetslokaler 650 550 505 365

Bostäder 495 595 380 150

Övriga kommersiella investeringar 320 360 320 210

Summa 1 465 1 505 1 205 725

SUMMA Växjö 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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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.  

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 Utfall  Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnader verksamheten 1) -5 332 -5 601 -6 111 -6 439 -6 566

Avskrivningar -150 -141 -150 -155 -160

Verksamhetens netttokostnader -5 482 -5 742 -6 261 -6 594 -6 726

Skatteintäkter 4 318 4 460 4 739 5 005 5 218

Generella statsbidrag och utjämning 1 253 1 213 1 291 1 346 1 357

Verksamhetens resultat 89 -69 -231 -243 -151

Finansiella intäkter 215 201 389 371 361

Finansiella kostnader -70 -51 -133 -108 -77

Årets resultat 234 81 25 20 133

Nettokostnadsutveckling Utfall  Budget Budget Plan Plan

Procent 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader dividerat med 

summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning.

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

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, 

avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets 

utgång.  

 

 

 

 

  

  

Balansbudget Utfall  Budget Budget Plan Plan

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Anläggningstillgångar 4 281 4 463 4 598 4 698 4 803

Immateriella anläggningstillgångar 13 12 9 6 3

Materiella anläggningstillgångar 2 572 2 742 2 880 2 983 3 091

Finansiella anläggningstillgångar 1 696 1 709 1 709 1 709 1 709

Omsättningstillgångar 2 676 2 413 2 331 2 262 2 323

Förråd med mera 6 6 6 6 6

Exploateringsmark 396 301 301 301 301

Fordringar 556 703 703 703 703

Kassa och bank 1 718 1 403 1 321 1 252 1 313

Summa tillgångar 6 957 6 876 6 929 6 960 7 126

Eget kapital 2 111 2 192 2 217 2 237 2 370

varav årets resultat 234 81 25 20 133

Avsättningar pensioner 1 625 1 622 1 600 1 561 1 544

Andra avsättningar 113 89 89 89 89

Långfristiga 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 kapital, avsättningar, skulder 6 957 6 876 6 929 6 960 7 126

Panter och ansvarsförbindelser

Borgen och ställda säkerheter 7 565 6 734 7 305 6 737 6 189

Pensionsförpliktelser 28 24 13 12 10
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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.  

 

Indikator Påverkan på god ekonomisk hushållning 

Över en rullande 

femårsperiod ska 

kommunens överskott vara 

en procent av summan av 

skatteintäkter och 

utjämning 

För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång 

sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en 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. 
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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 åk 8 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, %

2 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

3 Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

4 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)

5 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)

6 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)

7 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)

1 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

2 Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)

3 Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

4 Demografisk försörjningskvot

5 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

7 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)

8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

9 Unga (17-24 år) som varken arbetar eller studerar eller finns i annan sysselsättning, andel %

10 Nettoökning av antal företag, antal

11 Befolkningsutveckling utanför Växjö tätort, antal

12 Tillgång till samhällsservice (antal tätorter med minst 3 av förskola, skola, vårdcentral, dagligvaruhandel och 

paketutlämning i orten)

13 Utsläpp av växthusgaser i relation till bruttoregionalprodukt, kg/tkr

14 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, 

andel (%)

15 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 

andraspråk, hemkommun, andel (%)

16 Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%)

17 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.

1 Areal åkermark, hektar

2 Fosforhalt i Åsnens utlopp, µg/liter

3 Andel förnybar energi, %

4 Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik) per kommuninvånare och år

5 Kadmium i inkommande avloppsvatten till Sundet, kg/år

6 Utsläpp av växthusgaser, kg CO2e/inv

7 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

8 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

9 Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

10 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

11 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

12 Energianvändning per invånare, kWh/inv

1 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv

2 Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv

3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

4 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

5 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

6 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

7 Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

8 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)

1 Invånare med fetma, andel (%)

2 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

3 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)

4 Skyddad natur totalt, andel (%)

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

6 Årsmedelvärde av partiklar PM10 µg/m3 luft

7 Andel elever i klass F-6 som cyklar och går till skolan, %

8 Total betesmark, hektar

9 Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)

Rättvist och 

ansvarstagande

Växande och 

inkluderande

Klimat- och 

miljösmart

Trygg och tillitsfullt

Grönt och hälsosamt
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Inledning 
Växjö kommun har genomgått stora omställningar. Det gör att vi nu står 
bättre rustade att möta framtidens utmaningar. Tack vare ett stabilt 
ledarskap och en tydlig ekonomisk politik har vi haft 18 år av överskott, som nu 
ger oss robusta skyddsvallar.  

Vi fortsätter frigöra ekonomiska resurser till förmån för välfärdens kärna, 
stärkt krisberedskap och ökad trygghet i hela kommunen. Hushållen pressas 
av reallöneminskningar, ränteökningar och inflation. Medborgarna                      
ska inte beskattas mer än vad som krävs för att klara välfärdsuppdraget. För 
att stärka hushållens ekonomi ska Växjö kommun sänka skatten när 
förutsättningarna åter tillåter. 

Fler friska och välmående medarbetare är en förutsättning för en stark och 
hållbar organisation över tid. Fokus fortsätter därför riktas mot 
verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser, en ny höjning av 
friskvårdsbidraget till 2000 kronor per medarbetare och fler 
kompetensutvecklingssatsningar för att främja personlig utveckling.  

Växjö byggs starkt av hårt arbetande människor och växande företag. Den 
fossilfria energiförsörjningen behöver utökas för fortsatt god tillväxt i vår 
kommun och för att nå målet om ett fossilfritt Växjö. Förberedelser för ny 
verksamhetsmark, införande av servicegaranti och sänkta bygglovs- och 
tillsynsavgifter ska förenkla för företagen. Tryggheten behöver fortsätta öka 
och är central i både näringslivsarbete och samhällsbyggnadsprocessen. Nya 
och sjönära villatomter är särskilt prioriterat för nybyggnation i hela 
kommunen. 

Växjös offensiva arbetslinje ska bidra till fler i arbete så att utanförskap och 
segregation pressas tillbaka. Det skapar trygghet på riktigt. Insatserna 
förstärks med fler trygghetskameror, avhopparverksamhet och samverkan 
mellan myndigheter, polis, skola och socialtjänst fortsätter. Fler ska familjer 
vars barn och unga befinner sig i riskzonen för kriminalitet ska få rätt stöd. 
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Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever goda förutsättningar 
utvecklas till sitt bästa jag. Storsatsningar görs därför för att stärka 
elevhälsan, NPF-säkra skolstadieövergångarna och ge särskilt stöd-garanti, 
samt säkerställa undervisningstiden för moderna språk.  Fler elever ska ha 
tillgång till läxhjälp och tidiga insatser. Tillgång till lovskolan utökas till fler 
årskurser och lov. Valfriheten i skolmaten stärks med införandet av både 
vegetariskt och animaliskt alternativ varje dag. 

Ingen ska behöva kämpa för att få det stöd deras barn har rätt till, därför 
införs en särskilt stöd-garanti även i omsorgen. Föräldrastödsprogram och 
ökad fysisk aktivitet inom LSS ska även underlätta för de i behov av stöd och 
hjälp. Samverkan med regionen för en god nära vård fördjupas och 
kompetensen om våra äldres psykiska ohälsa stärkas. Seniorlotsens 
vägledning fortsätter bidra till ökad självständighet bland kommunens äldre. 

Växjö ska vara en kultur- och idrottskommun att räkna med och attrahera 
fler. Våra föreningar ska fortsatt stöttas i verksamhetsutveckling och arbetet 
med att energieffektivisera verksamheterna. Arbetet med att utveckla och 
tillgängliggöra Arenastaden och Evedal fortsätter. Runt om i kommunen 
utvecklas, leder, badplatser, utegym och mötesplatser för att öka 
attraktiviteten i hela kommunen.  

Allians för Växjö 
 
Pernilla Tornéus (M), Jon Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L) 
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Fem år i sammandrag 
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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 
avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc. 
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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).  
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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.   

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. Denna åldersgrupp har målet att 
utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan också från Växjö efter 
avslutade studier. Normalt sett innebär en hög andel i åldrarna 20-64 en 
lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i 
universitetsstäder i och med den stora inflyttningen av universitetsstudenter.  
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Prognos befolkningsförändring  
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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. 
Arbetet är en del i att nå visionen; Växjö är en fantastisk plats att bo, leva 
och verka på för våra invånare, företag och besökare nu och i framtiden.   
 

 

 

 

 

Kommuner och regioner har en avgörande roll och ett stort ansvar när det 
gäller 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 att 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. Våra utsläpp minskar 
samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och 
jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; fler har råd 
med klimatsmarta val när lön ersätter bidrag; att tillvarata olikheter får såväl 
människor som ekonomi att växa; klimatavtrycket blir mindre när företag ser 
att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. Växjö ska visa att 
växande ekonomi, sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop. 
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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 minimera vår miljöpåverkan och göra vår 
värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden får 
det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många 
andra kommuner runt om i världen i flera internationella samarbeten. 
Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska 
fotavtryck tar vi ansvar för att inte leva över jordens tillgångar.  
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Finanspolitisk inriktning 

Ordnad ekonomi i en ovanlig tid 

Krig i närområdet och sanktioner avlöste pandemin och vi vet ännu inte hur 
den utvecklas på lång sikt, med betydande påverkan på det ekonomiska 
läget. Hushållen får mindre i plånboken och pressas av stigande priser. 
Osäkerheten för kommunens ekonomi är stor. 

Den genomgripande omställning som pågår – från byråkrati och byggnader 
till välfärdens kärna och med ökad produktivitet i stödprocesserna – har i 
kombination med många år av ordning och reda lagt grunden för att Växjö 
har en robust ekonomi. Tillfälliga statliga bidrag läggs ovanpå, men är just 
tillfälliga och förpliktigar därför försiktighet. 

Efter 18 år i rad med överskott står Växjö väl rustat. Under den senaste 
rullande femårsperioden (2017-2021) överträffades överskottsmålet på 1 
procent med 463 miljoner kronor eller 1,8 procentenheter, och var därmed 2,8 
procent. Totalt finns ett överskott på 2,1 miljarder kronor. Överskottsmålet höjs 
till 1,5 procent för att långsiktigt säkra tillväxt och stabilitet. 

Ordnad ekonomi med uthålligt överskott långt över målet tryggar 
investeringstakten och ger skyddsvallar för osäkerheter i omvärlden. Växjö 
kommun ska inte ta ut mer skatt av medborgarna än vad som behövs för att 
klara välfärdsuppdraget. Hushållens utsatta situation med 
reallöneminskningar, ränteökningar och inflation motiverar att stärka 
hushållen med sänkt skatt. Inom ramen för ordning och reda i kommunens 
ekonomi är det vår avsikt är att genomföra skattesänkningar då det är 
möjligt.  
 

1. Överskottsmål 
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5 procent 
av summan av skatteintäkter och utjämning. 
 

Varsamhet med Växjöbornas skattepengar och fokus på 
kärnuppdraget 

Det starka resultatet för 2021 kan lätt uppfattas som en signal om att faran 
är över. Drar vi ut prognosen för kommande år ser vi dock att utan åtgärder 
är ekonomin i skadliga underskott redan om två år. Det är i linje med 
prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som visar att 
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skatteintäkterna urholkas av stigande pensionskostnader, lönekostnader och 
prisökningar. 

Denna budget är en fortsättning på vårt arbete med att sätta Välfärden 
först. Flera åtgärder från föregående år förstärks och nya ska genomföras. 
Växjöborna ska få mer välfärd för varje skattekrona. Utgiftstrycket växer 
snabbare än demografin i Sveriges kommuner, vilket understryker behovet av 
att ompröva utgifter som inte tjänar Växjöborna i deras vardag. Beprövad 
erfarenhet från andra kommuner eller internationella exempel ska användas 
och förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. Digitaliseringen ska i första 
hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv 
kommunkoncern. E-tjänster till Växjöborna kan vara en konsekvens av digitala 
flöden och ska samlas i en Mina sidor för Växjöborna. Åtgärder som ökar 
produktiviteten prioriteras. 

Utgångspunkten för kommunens alla verksamheter ska vara att minskade 
kostnader till följd av egen omställning inte garanterat skapar utrymme för 
höjda ambitioner i den egna verksamheten, utan frigjorda resurser ska riktas 
mot de områden som gör mest nytta för Växjöborna. Effektivitetsmålet följs 
upp för hela koncernen och för varje process. 

2. Effektivitetsmål 
Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i 
kommungruppen större städer. 
 

Ansvar för pensioner och effektiv planering av en växande 
kommun 

Pensionsåtagandet har synliggjorts i balansräkningen och tryggats med det 
långsiktigt upparbetade egna kapitalet. Samtidigt kräver 
fullfonderingsmodellen en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik.  

Försäkringsinlösen av pensionerna innebär att varje generation får bära sina 
egna kostnader och att pensionsskulden inte skjuts på framtiden. Det säkrar 
samtidigt medel för utbetalningarna och minskar de finansiella kostnaderna. 
Eventuella överskott hos försäkringsbolaget som förvaltar skulden tillfaller 
kommunen. För att nå målet budgeteras årlig inlösen om 20 miljoner kronor av 
IPR (den intjänade pensionsrätten fram till och med 1997). Om det finns 
ekonomiskt utrymme kan en större avsättning antingen budgeteras året före 
eller genomföras under innevarande år förutsatt att överskottsmålet medger 
det. I en mer begränsande ekonomisk situation kan avsättningen vara lägre. 
Vi började 2020 med byte av tryggandeform för den förmånsbestämda 
ålderspensionen. Hittills har vi genomfört inlösen om 115 miljoner kronor, 75 
miljoner kronor mer än de 40 miljoner kronor som motsvarar plan. I budget 
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2023 och i planperioden för 2024 och 2025 pausas inlösen för att frigöra 20 
miljoner kronor årligen till finansiering av tillfället ökade kostnader. 

Växjö kommuns anställda får ett nytt pensionsavtal från och med 2023. Det 
innebär att pensionskostnaderna ökar med 85 miljoner kronor och det utgör 
därmed en särskild belastning på årets budget.  

Växjö har förbättrat soliditeten och har en god likviditet, men behöver 
förstärka långsiktigheten i planering och styrning av investeringarna. 
Samhällsplaneringen blir mer effektiv med en mer samlad bolagskoncern och 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

3. Pensionsmål 
Den försäkringsbara delen av pensionsskulden ska försäkras och vara helt 
försäkrad senast 2040.  
 

 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 
Välfärdens långsiktiga 
finansiering ska tryggas med 
minskad administration och 
ökade samordningsvinster hos 
stödjande funktioner 

32,5 mkr 
(effektivisering) 

Alla nämnder och 
styrelser 

Fler dynamiska inköpssystem (DIS) 
ska införas 

0,7 mkr (inom ram Kommunstyrelsen 

Måltidsorganisationen ska 
effektivisera transporter för ett 
minskat klimatavtryck 

Inom ram Kommunstyrelsen 
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Personalpolitisk inriktning 
Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning 

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på Sveriges 
kommuner. Fram till 2029 behöver antalet sysselsatta i välfärden, inklusive 
privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000. Utöver det 
tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period. Av de 13 200 
personer som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften 
av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen.   

Det är inte realistiskt att andelen skulle fördubblas vilket ställer en rad krav 
på omställning. Digitaliseringen kan underlätta kompetensförsörjningen och 
befria medarbetare från vissa arbetsuppgifter. Det är därför särskilt 
prioriterat att stötta digitaliseringen där rekryteringen är svårast och 
pensionsavgångarna är störst. Rekrytering blir oaktat det en nyckelfråga för 
att klara Växjöbornas välfärd. Växjö kommun ska genomföra riktade 
åtgärder för att rekrytera till våra bristyrken och behålla befintlig personal. 

Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav 
på kommunkoncernen som arbetsgivare. En sammanhållen personalpolitik 
leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, 
gemensamma kompetensförsörjningsplaner och bättre kompetensutveckling. 
Förhandling, internutbildning, prestation, personalförsörjning och 
successionsplanering ska ses som en helhet. Alla yrken i Växjö kommun ska 
möjliggöra karriärvägar och den oförklarade löneskillnaden ska vara noll (0). 

Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Individuell 
lönesättning ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela 
organisationen. Avslutssamtal är en viktig del i att utveckla kommunkoncernen 
som arbetsgivare. Mångfald och öppenhet ska genomsyra personalpolitiken. 
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen 
inför utmaningar. Välfungerande ledarskap i hela kommunkoncernen är en 
nyckel till goda resultat och förutsätter tydlighet i uppdrag och avtal. 

 

1.  Arbetsgivarmål 
Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara 
minst 4,7 
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Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

Om fler fortsätter att gå upp till heltid i samma utsträckning som tidigare år, 
minskar den årliga behovsökningen med 4 500 personer, från 13 200 till 8 700. 
Förändrat arbetssätt och nya lösningar som ger en årlig effektivisering på 0,5 
procent har en potential att minska behovsökningen med ytterligare 1100 
personer. År 2019 var den genomsnittliga pensionsåldern knappt 64 år. Om 
avgångsåldern istället gradvis ökar till 67 år fram till 2029 minskar antalet årliga 
pensionsavgångar från 33 600 till 24 000. För att klara fler arbetade timmar och 
förlängt arbetsliv krävs bättre hälsa och ökad trivsel i arbetet. Det ska vara 
utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Samtidigt som vi 
arbetar med kompetensförsörjning och nyrekrytering, behöver 
kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas 
tillvara. Medarbetarna ska också upplysas om effekterna på pensionen av 
ett förlängt arbetsliv.  

Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer 
ska utvärderas centralt. Resultatet från temperaturmätningarna ska 
tillvaratas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet och förvaltning. 

Sjukfrånvaron ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. 
Vård, skola och omsorg är särskilt drabbade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål 
om att till slutet av mandatperioden sänka sjukfrånvaron med en 
procentenhet kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. 
Låg sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas välmående, 
men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska 
väsentligt. Detta är resurser som istället kan gå till Växjöbornas välfärd. 

De förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska fortsätta 
för att minska antalet sjukdagar med minst en dag per snittanställd. Aktuell 
forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad ohälsa senare utan 
istället riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett 
hållbart arbetsliv. Vi höjer därför friskvårdsbidraget med 500 kronor per 
medarbetare till 2000 kronor, öppnar för att det kan användas för att 
finansiera hälsosamtal och uppdrar åt respektive förvaltning att använda 
outnyttjade friskvårdsresurser till verksamhetsinriktade hälsofrämjande 
insatser.  

2.  Arbetsmiljömål 
Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2023 
vara högst 5 procent 

 

 



 

15 

Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 
Kompetensutveckling inom 
beställarfunktion i hela 
kommunkoncernen 

Inom ram Alla styrelser och 
nämnder 

Införa rutiner för att uppmuntra 
medarbetare att förlänga sitt 
arbetsliv, exempelvis 
utbildningsinsatser om 
pensionseffekter 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Kommungemensamt 
välkomstpaket till alla 
nyanställda 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Höja friskvårdsbidraget till 2000 
kronor 

4 mkr (tillskott) Alla nämnder och 
styrelser 
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Skapa förutsättningar för ett växande 
näringsliv och en fungerande 
arbetsmarknad 
 

Strategisk riktning 

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och Sverige har haft sämst utveckling 
av arbetslösheten i Europa sedan 2014. Växjö kommun är motorn för vår egen 
region samt en förebild för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik. Integrationen 
är en av vår tids ödesfrågor. Fler i egen försörjning och färre med bidrag är i 
första hand betydelsefullt för att fler ska vara självständiga och kunna växa 
som människor. Det är också en förutsättning för att finansiera en trygg 
välfärd. Därför är nya steg mot full sysselsättning ett överordnat mål. 

Växjölöftet är Växjös samlade svar för fler i arbete, bättre 
kompetensförsörjning och ett starkt näringsliv. Med rätt stöd och tydliga krav 
på varje Växjöbo kan bidragen fortsätta minska samtidigt som 
kompetensförsörjningen säkras. Arbetet behöver göras tillsammans med 
Region Kronoberg, näringslivet och Linnéuniversitetet. 

Genom att fortsätta investera i Växjöbornas arbetskraft och stärka 
matchningen till både näringsliv och offentlig sektor förbättrar vi 
näringslivsklimatet och får fler Växjöbor i jobb. Växjölöftet Vuxenutbildning ska 
inkluderas i yrkesprogrammens programråd på gymnasiet. Växjölöftets 
jobbvecka ska ha en årlig mässa med inspiration från yrkes-SM, för att lyfta 
fram yrkesutbildningar. 

Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till 
arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap med exempelvis praktikplatser 
eller subventionerade anställningar. Växjö kommun ska gå före i att tillvarata 
kompetensen hos personer med funktionsvariation. 

Fler jobb förutsätter växande och nya företag. Mer resurser till välfärden 
förutsätter att fler arbetar och att företagsklimatet blir bättre. Kommunen 
arbetar aktivt, uppsökande och med en väg in för att nya företag ska 
etablera sig här. Näringslivsavdelningen ska fokusera på att identifiera och 
minimera hindren kommunen skapar för näringslivet. Servicesäkringen av 
myndighetsutövningen ska fortsätta, bland annat genom kompetensutveckling 
i service och bemötande. En avgiftsreform ska genomföras med sänkta 
avgifter för bygglov och miljö- och hälsotillsyn och en servicegaranti. Alla 
tillsynsavgifter ska vara baserade på faktisk handläggningskostnad, med 
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timtak för skötsamma tillståndshavare. Inga avgifter ska tas ut om det inte 
kan matchas med nedlagt arbete. 

 

Mål 

1. Nya steg mot full sysselsättning 
2. Växande näringsliv 
3. Snabbare etablering för nyanlända 

 
Uppdrag 2023 Finansiering Ansvarig 
Inkludera Växjölöftet 
Vuxenutbildning i gymnasiets 
programråd 

Inom ram Arbete och välfärd, 
Utbildningsnämnden 

Utveckla Växjölöftets jobbvecka 
med årlig mässa för 
yrkesutbildningar 

1 mkr (inom ram) Utbildningsnämnden, 
Arbete och välfärd 

Förstärka det uppsökande 
arbetet för nya 
företagsetableringar och 
expansionsmöjligheter 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Genomför förändring av avgifter 
för tillstånd och tillsyn, bl.a. med 
servicegaranti 

6 mkr (minskad 
intäkt) 

Byggnadsnämnden, 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, 
Arbete och välfärd 

Samla resurser för 
affärsutveckling och inkubation 

Inom ram Kommunstyrelsen, 
VKAB 

Starta planprogram för etapp 2 
av Nylandaområdet 

Inom ram Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden 

Utveckla flygplatsen för att 
förbereda för framtidens 
fossilfria flyg 

Inom ram Kommunstyrelsen 

Höjd ambitionsnivå för 
Matmässan 

0,5 mkr (inom 
ram) 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 



 

18 

Utvärdering 

Riktningsmål Nyckeltal för resultat och 
kvalitet 

Nyckeltal för effektivitet 

Nya steg mot full 

sysselsättning 

1. Förvärvsarbetande invånare 
20-64 år, andel (%) 

2. Andel hushåll som avslutas till 
egen försörjning från 
ekonomiskt bistånd (%) 

3. Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

4. Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets 
slut slutfört kurs, andel (%) 

 

a) Kostnad utbetalt ekonomiskt 
bistånd, kr/inv. 

b) Nettokostnad 
arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. 

c) Kostnad Komvux, 
kr/heltidsstuderande 

Växande näringsliv 1. Nettoökning av antal företag, 
antal 

2. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI 

3. Bruttoregionalprodukt (BRP), 
kr/inv. 
 

a) Nettokostnad näringslivsfrämjande 
åtgärder, kr/inv. 

Snabbare etablering 

för nyanlända 

1. Lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 
dagar), andel (%) 

2. Elever på SFI som klarat minst 
två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 

3. Förvärvsarbetande 
skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 
vistelsetid 4-6 år, andel (%) 
 

b) Kostnad svenska för invandrare, 
kr/inv. 
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Utbilda för ett livslångt lärande 
 

Strategisk riktning 

Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. Vi ska ha tydligt 
kunskapsfokus där lärarnas och ledarskapets kompetens och engagemang är 
avgörande. Utbildningsnämnden ska prioritera att elevpengen går till 
undervisning. 

Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och elevernas 
företagsamhet ska uppmuntras. Studie- och yrkesvägledning är viktigt genom 
hela skolgången och skolan ska upplysa om bristyrken och arbetsmarknadens 
förutsättningar. Att driva UF-företag ska vara praktiskt möjligt för alla 
gymnasieelever och fler grundskolor ska arbeta med företagande. 
Lärlingssatsningen på yrkesutbildningarna ska utökas. Programråden ska bli 
kommungemensamma och fristående skolor ska erbjudas att delta. 

Fler unga upplever psykisk ohälsa. För att motverka denna allvarliga 
utveckling behöver tillgängligheten till elevhälsan fortsätta öka, tryggheten 
stärkas och elevernas psykosociala arbetsmiljö förbättras. Skolan ska främja 
kreativitet och välbefinnande genom fysisk aktivitet. För att fler elever ska ha 
energi att lära sig ska det varje dag serveras både animaliska och 
vegetariska alternativ, samt fler måltidskomplement, Mer mat ska vara svensk 
eller närproducerad. 

I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för 
att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Växjös beslutsamma arbete med 
tidiga insatser och individuell anpassning förstärks med en särskilt stöd-
garanti. Klassrumsstöd, resursskola och flera andra delar ska ingå. Föräldrar 
ska inte känna att de måste kämpa i motvind för att barnen ska få stöd. 
Åtgärder för att nå full närvaro är viktigt för att alla elever ska nå 
kunskapsmålen.  

Ledarskapet i skolan är av stor betydelse för de pedagogiska 
förutsättningarna och arbetsmiljön. Allt börjar med en bra lärare och vi måste 
därför hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Rektorernas 
pedagogiska ledarskap är centralt för en fungerande skola. Fler ska ges 
möjlighet att gå rektorsutbildningen. Lärarbehörighet, lärarnas 
kompetensutveckling och undervisningstid ska säkerställas för moderna språk, 
där exempelvis fjärrundervisning kan komma till användning. 

Skolval och fler skolor med olika profiler gör att fler elever kan hitta en skola 
som passar dem. Skolvalet kan vara ett redskap mot skolsegregation, 
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samtidigt som alla skolor ska vara tillräckligt bra för att ge goda livschanser. 
Utökat studiestöd, mer språkstöd och lovskola ska hjälpa fler. Sommarskola 
ska erbjudas även på mellanstadiet. Det ska vara möjligt att läsa 
gymnasiekurser redan på högstadiet. 

 

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 2022 Finansiering Ansvarig 
Höj undervisningsdelen i 
skolpengen 

5 mkr (tillskott) Utbildningsnämnden 

Förstärk studie- och 
yrkesvägledningen genom hela 
grundskolan 

Inom ram Utbildningsnämnden 

Utöka lärlingsutbildning med 
anställning på fler yrkesprogram 

Inom ram Utbildningsnämnden 

Förstärkt elevhälsa 5 mkr (tillskott) Utbildningsnämnden 
Möjlighet att varje dag välja 
både animaliskt och vegetariskt 
alternativ 

7 mkr (tillskott) Kommunstyrelsen 

Särskilt stöd-garanti och NPF-
säkring av stadieövergång, 
schema, lokalutformning och 
elevstöd 

5 mkr (tillskott) Utbildningsnämnden 

Fler ska erbjudas möjlighet att 
gå rektorsutbildning 

Inom ram Utbildningsnämnden 

Minska utbildningsförvaltningens 
centraladministration 

5 mkr (besparing) Utbildningsnämnden 

Utred utvecklingen av hela 
kommunens skolor avseende 
demografi och skollokaler 

Inom ram Utbildningsnämnden 
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Utvärdering 

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 (%) 

2. Gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

b) Nettokostnad gymnasieskola, 
kr/elev 

En mer likvärdig skola 

som ger goda 

möjligheter att lyckas 

oavsett bakgrund 

1. Andel nyinvandrade elever 
som är behöriga till 
yrkesutbildning 

2. Elever i åk. 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, avvikelse 
från modellberäknat värde, 
lägeskommun, procentenheter 

3. Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
avvikelse från modellberäknat 
värde, lägeskommun, 
procentenheter 

4. Elever i åk. 9. genomsnittligt 
meritvärde avvikelse från 
modellberäknat värde, 
lägeskommun, 
meritvärdespoäng 

5. Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal 
 

a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

b) Nettokostnad gymnasieskola, 
kr/elev 
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Utveckla och förvalta en växande och 
trygg stad, tätort och landsbygd 
 

Strategisk riktning 

Välfärd och service ska säkras för både tätorter och landsbygd. I bolagens 
nya ägardirektiv finns tydligt ansvar för att öka bostadsbyggandet och 
främja utvecklingen utanför Växjö tätort. Fler villatomter, särskilt i sjönära 
läge, ska planeras i hela Växjö kommun och byggprocessen ska förenklas. 
Enskilda markägare som vill stycka av för bostadsbebyggelse ska få 
vägledning. 

Befintliga och nya park-, spontan- och grönytor ska framhävas och 
tillgängliggöras. I samarbete med näringsidkarna och fastighetsägarna vill vi 
öka attraktiviteten för Växjö centrum med fler mötesplatser och 
uteserveringar. Foodtrucks ska tillåtas på fler platser. Förtätning med 
träpåbyggnader ska möjliggöras. Lasarettsområdet ska utvecklas gemensamt 
med allmänheten så att det gagnar ett levande centrum.  

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för 
hållbar tillväxt. Modern pendling underlättas med såväl lokala och regionala 
tåg och bussar, som med pendlarparkering och cykelvägar. Den regionala 
infrastrukturen behöver förbättras med dubbelspår till Alvesta och Norrleden 
som särskilt prioriterat. Växjö kommun ligger i det nationella toppskiktet för 
fibertillgång med 97 procents bredbandstäckning med 100 Mbit/s, men en 
fortsatt utbyggnad är särskilt prioriterat utanför tätorten och på 
landsbygden.  

Växjö ska fortsätta vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av 
växthusgaser. Kommunens samlade verksamhet ska vara miljösmart och 
fastigheterna ska vara energieffektiva, exempelvis med solceller på taken på 
kommunala fastigheter. En fossilbränslefri kommunkoncern ska fortsätta 
arbeta mot målet om ett fossilbränslefritt Växjö 2030, bland annat med 
investeringar i fossilfri elproduktion. Arbetet för koldioxidinfångning ska 
fortsätta. Skogen är en långsiktig resurs för såväl ekologisk som ekonomisk 
hållbarhet. 

En hållbar kommun kräver att segregationen pressas tillbaka. Nya områden 
bör planeras med blandad bebyggelse och majoriteten av nyproduktionen 
ska vara ägda bostäder där det idag inte är så. I områden som idag 
domineras av hyresrätter behövs en förändring av befintligt bestånd med 
omvandlingar till bostadsrätter, hyrköp eller liknande åtgärder. Utvecklingen 
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ska stärkas av en kunskapshöjande insats om hur ombildning sker och hur det 
kan påverka den egna ekonomin. 

Tryggheten – såväl den faktiska som den upplevda – ska öka i hela Växjö 
kommun. Befintliga trygghetsskapande åtgärder fortsätter och förstärks av 
en satsning på kameror. Trygghetsåtgärderna kompletterar det breda 
förebyggande arbetet som sker inom skola och socialtjänst. Ett 
beredskapspaket prioriteras, med bland annat cybersäkerhet, tjänsteperson i 
beredskap, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och 
måltidsorganisationen. 

Underhålls- och hyreskostnader förväntas öka när skolor byggs, byggs ut och 
byggs om. Lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras, nya 
verksamhetslokaler fylla fler funktioner, underhållet förbättras för att öka den 
långsiktiga hållbarheten och beläggningsgraden i befintliga lokaler ska öka. 
Ökade lokalkostnader får inte pressa undan satsningar på välfärdens kärna. 
Befintliga lokaler utanför Växjö tätort bör kunna tillvaratas som hubbar med 
arbetsplatser eller studiemiljöer, samt för mobila medborgarkontor. 

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 
Fler villatomter, särskilt sjönära, i 
hela kommunen 

Inom ram Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden 

Inför guidetjänst för att underlätta 
för privata markägare på 
landsbygden som vill skapa 
bostadstomter 

Inom ram Byggnadsnämnden 

Mer fossilfri elproduktion Inom budget VEAB 
Utred möjligheten till 
koldioxidinfångning vid 
biogasproduktionen 

Inom ram Tekniska nämnden 

Cybersäkerhet 2 mkr (tillskott) Kommunstyrelsen 
Tjänsteperson i beredskap och 
kontinuitetsplanering 

3 mkr (tillskott) Kommunstyrelsen 

Implementera affärsmodellen för 
laddinfrastruktur i hela kommunen 

Inom budget VEAB 
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Utredning om kommunen kan ta 
över ansvaret för gatubelysning 
på landsbygden 

Inom ram Tekniska nämnden 

Utveckla rutin för att använda 
kringliggande gröna miljöer för 
skola och förskola 

Inom ram Tekniska nämnden, 
Utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen, 
VöFAB 

Utveckla dialog om 
samhällsbyggnadsfrågor med 
digitala tjänster, exempelvis 3D-
modellering och VR 

0,7 mkr (inom 
ram) 

Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden 

 

Utvärdering 
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 (%) 

2. Nöjd Medborgar-Index - 
Gång- och cykelvägar 

3. Nöjd Medborgar-Index - 
Gator och vägar 

4. Nöjd Medborgar-Index - 
Renhållning och sophämtning 

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

6. Andel av kommunal 
nybyggnation som är 
träbaserad (%) 

7. Energianvändning per 
invånare, kWh/inv. 

8. Genomsnittlig körsträcka med 
personbil, mil/inv. 

9. Fossila koldioxidutsläpp från 
kommunkoncernen, ton 

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

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

a) Kostnad väg- och järnvägsnät, 
parkering, kr/inv. 

b) Fjärrvärmepris inkl. moms för 
typfastighet enligt Nils Holgersson-
modellen, kr/kvm 

c) Kostnad vattenförsörjning och 
avloppshantering, kr/inv. 

d) Kostnad avfallshantering, kr/inv. 
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Fler bostäder och 

minskad segregation 

1. Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv. 

2. Färdigställda bostäder i 
småhus under året, antal/1000 
inv. 

3. FOKUS Här är det bäst att 
leva, plats i ranking 

4. Mått för segregation under 
utveckling. Publiceras i 
delårsrapport augusti 2021.  

a) Kostnad fysisk o. teknisk planering, 
bostadsförbättringar, kr/inv. 

Ökad trygghet i hela 

kommunen 

 

1. Nöjd Region-Index - Trygghet 
2. Responstid (tid från 112-samtal 

till första resurs är på plats) 
för räddningstjänst, mediantid 
i minuter 

a) Kostnad för olyckor totalt, kr/inv. 
b) Nettokostnad räddningstjänst, 

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

Strategisk riktning 

Trygg välfärd att lita på ska tillhandahållas varje Växjöbo. En robust grund 
för såväl mellanmänsklig tillit som tilliten i samhället läggs med en god 
samhällsservice som möter varje människa efter behov. Omsorg om Växjöbor 
som på grund av ålder, funktionsvariation eller andra förutsättningar behöver 
särskilt stöd från det gemensamma är ett huvuduppdrag för kommunen. 

Växjö kommun ska vara en förebild för mångfald och kännetecknas för sin 
öppenhet, inkludering och sammanhållning. Här bemöter vi alla lika och tar 
tillvara alla människors förmågor och drivkrafter. Alla Växjöbor ska ha 
möjlighet att göra egna val i alla livets skeden. Anhöriga ska få bättre stöd i 
sin viktiga uppgift, exempelvis med ökad flexibilitet i användandet av tid och 
evidensbaserad utbildning om nära vård. En särskilt stöd-garanti införs så 
föräldrar inte känner att de behöver kämpa för att få stödet deras barn har 
rätt till. 

Vi blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Behovet av 
fördjupat stöd ökar samtidigt som rekrytering av rätt kompetens är svår. 
Omsorgen behöver trygga den långsiktiga personalförsörjningen och att 
pressa tillbaka en hög sjukfrånvaro. Arbetet för att minska oönskade delade 
turer fortsätter. Omsorgens resurser ska finnas i mötet med Växjöbor i behov 
av stöd och stöttning. Administrationen behöver därför fortsätta att 
effektiviseras och insatserna utvecklas. För att behålla fler medarbetare 
behövs karriärvägar. 

Växjöbornas omsorg och vardagsmakt ska stå i centrum. Den nära vården 
ska utvecklas i samverkan med Region Kronoberg. Kompetens när det gäller 
äldres psykiska ohälsa ska stärkas. Förebyggande insatser för tryggt 
åldrande och ökad valfrihet ska genomföras. Möjlighet att ombilda fler 
befintliga lokaler till senior- och trygghetsboende i hela kommunen är ett 
viktigt steg innan omsorgsinsatser, där äldre blir mer självständiga och kan 
bestämma mer över sitt eget boende. Seniorlotsen informerar om hur 
hushållsnära tjänster kan spara pengar jämfört med hemtjänstavgiften. 

Växjö ska vara en förebild för tidiga insatser. Föräldrastödsprogram och 
andra förebyggande insatser ska stärka föräldrarnas möjligheter att stödja 
sina barn att utvecklas. De mest träffsäkra metoderna för att förebygga 
kriminalitet ska prioriteras och kompetenser inom olika områden är viktigt för 
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att minska utanförskap och öka trygghet. Vuxennärvaron på helger och lov 
ska stärkas. Avhopparverksamhet ska utvecklas av relevanta verksamheter i 
samarbete med erfarna externa aktörer. Resurscentrum Heder ska ges 
förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. 

Mål 

1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 
2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

 
Uppdrag 2022 Finansiering Ansvarig 
Särskilt stöd-garanti 2 mkr 

(tillskott) 
Omsorgsnämnden 

Insatser för 
kompetensförsörjning 
med fokus på bristyrken 
inom omsorgen 

1,5 mkr (inom 
ram) 

Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden 

Fördjupa samarbetet för 
god och nära vård i 
samarbete med regionen 

Inom ram Omsorgsnämnden, Nämnden för 
arbete och välfärd 

Ombilda fler befintliga 
fastigheter till trygghets- 
och seniorbostäder i 
tätorter och på 
landsbygd 

Inom budget Vidingehem 

Ökad möjlighet till 
fritidsaktiviteter och fysisk 
aktivitet för personer 
inom LSS 

Inom ram Omsorgsnämnden, Nämnden för 
arbete och välfärd 

Utveckla arbetet med 
hemmaplanslösningar 

1,5 mkr (inom 
ram) 

Nämnden för arbete och välfärd 

Utveckling av måltider för 
omsorgstagare för ökat 
välmående 

Inom ram Omsorgsnämnden, 
Kommunstyrelsen 

Implementera 
Resurscentrum heder i 
samverkan med Region 
Kronoberg 

1 mkr 
(tillskott) 

Nämnden för arbete och välfärd 
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Utvärdering 

Riktningsmål Nyckeltal för resultat och 
kvalitet 

Nyckeltal för effektivitet 

Tryggare välfärd med 

stöd, vård och 

omsorg efter behov 

1. Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

2. Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

a) Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 
b) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 

kr/hemtjänsttagare 
c) Kostnad särskilt boende 

äldreomsorg, kr/brukare 

Pressa tillbaka 

utanförskap och 

minska social 

utsatthet 

1. Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

2. Ej återaktualiserade barn 0-12 
år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 
(%) 

3. Ej återaktualiserade vuxna 
med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

a) Nettokostnad ekonomiskt bistånd, 
kr/inv. 

b) Nettokostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv. 
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Möjliggöra en aktiv fritid 
Strategisk riktning 

Föreningslivet ska vara inkluderande och främja integration samt barn och 
ungas utveckling. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var 
för sig demokratin. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället 
och tilliten mellan människor. 

Vi arbetar för att alla medborgare ska ges goda möjligheter att ta del av 
kreativa och rekreativa kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Satsningarna på 
ungas fria tid på lov och utflyttningen av kulturskolans verksamhet till skolorna 
är två exempel. Tydligt regelverk för föreningsstöd ökar rättssäkerheten och 
förutsägbarheten samtidigt som ”En väg in” underlättar för föreningar som 
söker stöd. 

Växjö behöver fortsätta utveckla och stärka attraktiviteten för invånare och 
besökare. Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter gör Växjö kommun till en 
bättre plats att leva och arbeta på. Fler meröppna bibliotek är ett tydligt 
uttryck för hur vi ökar tillgången till kulturutbudet i hela kommunen. Höstlovet 
ska utvecklas till ett kulturlov. Fler samarbeten mellan det professionella 
kulturlivet och amatörverksamheter bör utvecklas.  

En växande befolkning, särskilt i de yngre åldrarna, skapar behov av nya 
mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. 
Extern finansiering och nya finansieringslösningar bör och behöver 
eftersträvas. Arbetet med att säkra en långsiktig lösning för regionteatern 
och kulturskolan fortsätter. Det är prioriterat att Kronobergs slottsruin kan 
fortsätta vara öppen för allmänheten. Beslut om ny simhall ska fattas så snart 
utredningen om placeringens laglighet är gjord, för att det ska vara möjligt 
att färdigställa byggnationen under nästa mandatperiod. 

Gröna mötesplatser och spontanidrottsytor är exempel på hur vi vill erbjuda 
Växjöborna en aktiv, grön, fritid. Vi utvecklar badplatser, gångstråk och leder 
för att möta den ökande efterfrågan på att vara i naturen. Vi investerar 
ytterligare 10 miljoner kronor för att lyfta Evedalsområdet. 

 

Mål 

1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 
2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 
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Uppdrag 2022 Finansiering Ansvarig 
Utveckla Växjö som evenemangs- 
och besökskommun 

Inom ram, inom 
budget 

Kultur- och 
fritidsnämnden, 
Växjö & Co 

Utveckla Arenastadens offentliga 
miljöer 

0,5 mkr (tillskott) Tekniska nämnden 

Omstarta kultur- och 
föreningslivet i hela kommunen 
efter pandemin 

Inom ram Kultur- och 
fritidsnämnden, 
Utbildningsnämnden 

Utökning av meröppna bibliotek Inom ram Kultur- och 
fritidsnämnden 

Fortsatt satsning på badplatser, 
gångstråk och leder 

1 mkr (tillskott) Tekniska nämnden 

Investera i Evedal som en 
tillgänglig och attraktiv 
mötesplats och ett besöksmål 

1 mkr (tillskott) Kultur- och 
fritidsnämnden, 
VöFAB 

 

 

Utvärdering 

Riktningsmål Nyckeltal för resultat och 
kvalitet 

Nyckeltal för effektivitet 

Ett kultur- och 

fritidsutbud med mer 

bredd och spets 

1. Nöjd Region-Index - 
Fritidsaktiviteter 

2. Nöjd Medborgar-Index - 
Kultur 

a) Kostnad kulturverksamhet, kr/inv. 
b) Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv. 

Ett engagerat 

civilsamhälle och 

starkare föreningsliv 

1. Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 7-
20 år 

2. Nöjd Inflytande-Index - 
Helheten 

a) Totalt utbetalt bidrag för 
deltagartillfällen i idrottsföreningar 
(7-20 år), kr/inv. 
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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 2022 är 20,67 procent.   
 
Beräkningen av budgeten för skatteintäkter, kommunal utjämning och 
generella statsbidrag bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos per augusti 
2022.  

Gemensam finansiering och 
kommunövergripande poster Utfall Budget Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025
Skatteintäkter 4 319 4 460 4 739 5 005 5 218
Inkomstutjämning 927 958 1 096 1 154 1 212
Kostnadsutjämning -186 -200 -210 -216 -236
Regleringsbidrag 282 222 152 155 127
LSS-utjämning 55 54 56 56 57
Fastighetsavgift 176 179 197 197 197
Generellt statsbidrag välfärd 0 0 0 0 0
Generella statsbidrag, tillfälliga tillskott 0 0 0 0 0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 5 573 5 673 6 030 6 351 6 575

Pensioner netto (inkl finanskostnad och löneskatt) 1) -118 -51 -159 -135 -12
Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 1) 171 193 389 349 349
Löneavtal med mera 2) 0 -239 -641 -834 -1 034
Internränta 3) 26 35 35 35 35
Värends räddningstjänst -77 -69 -69 -68 -68
Övriga poster -64 -1 0 -1 -1
Summa kommunövergripande poster -62 -132 -444 -655 -731
Exploateringsverksamhet 2 0 63 13 104
SUMMA TOTALT 5 513 5 541 5 649 5 710 5 948

1) Finansiell kostnad pensioner ingår ovan inte i posten Finansnetto utan i posten Pensioner. Pensionsbeloppet är ett netto av 
bruttokostnad och intäkt kalkylerad del av nämndernas PO-pålägg som avser pensionerna.

2) Lönerevisionen år 2022 är ännu ej utfördelad till nämnderna, avtal ej klara. I Budget 2023 ingår både ej utfördelad lönerevision 
år 2022 och ny lönerevision år 2023. Posten ackumuleras på samma sätt för år 2024 och 2025.

4) Kompensation för tillfälligt ökade kostnader samt inflation hanteras i gemensam finansiering, istället för att fördelas som 
ramökning till respektive nämnd, bland annat på grund av prognososäkerhet

3) Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. För år 2023 är 
internräntesatsen 2,5 procent. 
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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. 
För 2023 till 2025 ingick motsvarande kostnad om 20 miljoner kronor per år. 
Kommande år beräknas de ekonomiska förutsättningarna bli kraftigt 
försämrade jämfört med den plan som lades i budgetarbetet 2022. Mot 
bakgrund av detta har den planerade inlösen skjutits fram. Det fastställda 
målet för inlösen av den försäkringsbara delen av pensionsskuld löper fram till 
2040 och bedömningen är att målet, trots en förskjutning av inlösen, fortsatt 
är möjligt att uppnå.  
 
Finansnetto 

 

 

  

Finansnetto 1) Utfall Budget Budget Plan Plan 
miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025
Utdelning bolagen 123 104 255 217 217
Borgensavgifter bolagen 66 72 77 82 82
Återbäring kommuninvest 3 3 3 3 3
Ränteintäkter 23 22 63 55 53
Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0
Summa finansiella intäkter 215 201 397 357 355
Finansiell kostnad pensioner (inkl löneskatt) -26 -43 -125 -100 -69
Aktieägartillskott Wexnet via VKAB -28 0 0 0 0
Räntekostnader -8 -7 -7 -7 -7
Övriga finansiella kostnader -8 -1 -1 -1 -1
Summa finansiella kostnader -70 -51 -133 -108 -77

SUMMA TOTALT FINANSNETTO 145 150 264 249 278
1) Finansiell kostnad pensioner ingår i finansnettot i denna uppställning.
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Nämndernas nettokostnader och förändring ramar 

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2023 till 141 miljoner kronor. 
Under kommande två år tillförs enligt plan ytterligare 109 respektive 95 
miljoner kronor till nämnderna. Nämnderna tillförs medel för demografi samt 
ökade lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott för flera prioriteringar 
inom olika områden. Effektiviseringsåtgärder planeras för 2023, i första hand 
avseende förväntad effekthemtagning av redan beslutade åtgärder. 
 

 

Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört 
med föregående budgetår Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2023 2024 2025
Byggnadsnämnd
Resurstillskott -0,7 0,0 0,0
Effektivisering 6,0
Summa 5,3 0,0 0,0
Kommunfullmäktige
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 -34,3 -7,7 -4,0
Effektivisering 4,3
Summa -30,0 -7,7 -4,0
Kultur- och fritidsnämnd
Resurstillskott -7,2 -2,7 -0,8
Effektivisering 2,1
Summa -5,1 -2,7 -0,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Resurstillskott 0,0 0,0 0,0
Effektivisering 2,2
Summa 2,2 0,0 0,0
Nämnd för arbete och välfärd
Resurstillskott -10,3 -8,5 -8,0
Effektivisering 2,0
Summa -8,3 -8,5 -8,0
Omsorgsnämnd
Resurstillskott -41,2 -32,0 -33,0
Effektivisering 4,2
Summa -37,0 -32,0 -33,0
Teknisk nämnd
Resurstillskott -12,1 -7,7 -2,5
Effektivisering 5,2
Summa -6,9 -7,7 -2,5
Utbildningsnämnd
Resurstillskott -80,7 -50,6 -46,6
Effektivisering 17,5
Summa -63,2 -50,6 -46,6
Valnämnd
Resurstillskott 0,0 0,0 0,0
Effektivisering 2,0
Summa 2,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 
Resurstillskott 0,0 0,0 0,0
Effektivisering 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0
Ej nämndstilldelad effektivisering 2023-2024 0,0
SUMMA TOTALT -141 -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. 

 

Utdelning från bolagen inom VKAB  

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet.  

Nämndernas driftbudgetramar, 
nettokostnad Utfall Budget Budget Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2021 2022 2023 2024 2025
Byggnadsnämnd -15 -14 -14 -9 -9 -9
Kommunfullmäktige -11 -11 -11 -11 -11 -11
Kommunens revisorer -3 -3 -3 -3 -3 -3
Kommunstyrelsen -562 -556 -567 -597 -605 -609
Kultur- och fritidsnämnd -188 -187 -191 -196 -199 -200
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -14 -13 -13 -11 -11 -11
Nämnd för arbete och välfärd -689 -678 -679 -687 -696 -704
Omsorgsnämnd -1 466 -1 441 -1 441 -1 478 -1 510 -1 543
Teknisk nämnd -146 -145 -152 -159 -167 -169
Utbildningsnämnd -2 412 -2 372 -2 381 -2 444 -2 495 -2 541
Valnämnd 0 0 -2 0 0 0
Överförmyndarnämnd -5 -5 -5 -5 -5 -5
Ej nämndstilldelad effektivisering 0 0

SUMMA TOTALT -5 511 -5 426 -5 460 -5 600 -5 709 -5 804
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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 

Utdelning från bolagen *) Utfall Budget Budget Plan Plan 
Miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Växjö Kommunföretag AB, VKAB 12,0 0,0 16,0 23,0 23,0
Växjö Energi AB, VEAB koncernen 1) 4,9 4,9 84,9 74,9 74,9

Videum AB 3,2 0,0 - - -
Vidingehem AB 2) 0,1 0,0 98,9 98,9 98,9
Växjöbostäder AB 2) 100,3 98,9 - - -
Växjö fastighetsförvaltning AB, Vöfab 2,8 0,0 55,0 20,0 20,0

SUMMA TOTALT 123,3 103,8 254,8 216,8 216,8

*) År 2021 och 2022 i ovanstående tabell omfattar den gamla bolagsstrukturen. Från och med 2023 tas utdelningen utifrån den nya strukturen. Där 
byter Växjöbostäder namn till Vidingehem och Videum försvinner

1) I Veabs nya ägardirektiv uppdras bolaget planera för en långsiktig utdelning till ägaren om 75 miljoner kronor årligen. Höga 
elpriser har medfört högre vinster än planerat. Efter skatt och exklusive minoritetsägarandel  i Wexnet uppgår utdelningsbart 
kapital över budget för 2021 och 2022 till 143 miljoner kronor. 2023 genomförs därför en extra utdelning, utöver långsiktigt 
fastställd nivå, på 10 miljoner kronor. Det ska användas som del i finansieringen för välfärdens kostnader från de höga elpriser 
som skapat vinsterna hos Veab. 
2) Växjöbostäder AB/Vidingehem AB lämnar utdelning till VKAB för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser 
finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag.

Koncernövergripande investeringsplan 1) Plan Plan Plan Plan 
miljoner kronor 2022 2023 2024 2025
Skattefinansierade investeringar
Tekniska nämnden, löpande 45 35 45 45
Tekniska nämnden, tillväxt 20 25 40 15
Övriga nämnder 55 55 50 45
Summa 120 115 135 105
Taxefinansierade investeringar
Vatten och avlopp (tekniska nämnden) 115 90 60 65
Summa 115 90 60 65
VKAB-koncernan
Verksamhetslokaler 650 550 505 365
Bostäder 495 595 380 150
Övriga kommersiella investeringar 320 360 320 210
Summa 1 465 1 505 1 205 725
SUMMA Växjö 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)



 

36 

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.   
 

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. 

 

  

Resultatbudget Utfall  Budget Budget Plan Plan
miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025
Nettokostnader verksamheten 1) -5 332 -5 601 -6 090 -6 438 -6 545
Avskrivningar -150 -141 -150 -155 -160
Verksamhetens netttokostnader -5 482 -5 742 -6 240 -6 593 -6 705

Skatteintäkter 4 318 4 460 4 739 5 005 5 218
Generella statsbidrag och utjämning 1 253 1 213 1 291 1 346 1 357
Verksamhetens resultat 89 -69 -210 -242 -130

Finansiella intäkter 215 201 397 357 357
Finansiella kostnader -70 -51 -133 -108 -77
Årets resultat 234 81 54 7 150

Nettokostnadsutveckling Utfall  Budget Budget Plan Plan
Procent 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnader dividerat med 
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning.

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

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets 
utgång.   

 

  

Balansbudget Utfall  Budget Budget Plan Plan
miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025

Anläggningstillgångar 4 281 4 463 4 598 4 698 4 803
Immateriella anläggningstillgångar 13 12 9 6 3
Materiella anläggningstillgångar 2 572 2 742 2 880 2 983 3 091
Finansiella anläggningstillgångar 1 696 1 709 1 709 1 709 1 709

Omsättningstillgångar 2 676 2 413 2 360 2 278 2 356
Förråd med mera 6 6 6 6 6
Exploateringsmark 396 301 301 301 301
Fordringar 556 703 703 703 703
Kassa och bank 1 718 1 403 1 350 1 268 1 346
Summa tillgångar 6 957 6 876 6 958 6 976 7 159

Eget kapital 2 111 2 192 2 246 2 253 2 403
varav årets resultat 234 81 54 7 150
Avsättningar pensioner 1 625 1 622 1 600 1 561 1 544
Andra avsättningar 113 89 89 89 89
Långfristiga 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 kapital, avsättningar, skulder 6 957 6 876 6 958 6 976 7 159

Panter och ansvarsförbindelser
Borgen och ställda säkerheter 7 565 6 734 7 305 6 737 6 189
Pensionsförpliktelser 28 24 13 12 10
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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. Indikatorerna för god ekonomisk 
hushållning belyser både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. God 
ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun 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 indikatorerna anses ha betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning bygger 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 av indikatorer 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 finansiella mål som fungerar som indikatorer för god 
ekonomisk hushållning. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska 
anses ha god ekonomisk hushållning.  

Indikator Påverkan på god ekonomisk hushållning 
Över en rullande femårsperiod 
ska kommunens överskott vara 
en procent av summan av 
skatteintäkter och utjämning 

För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte 
ska försvagas sätts resultatmålet på en procent.  

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. 

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. 

Förvärvsarbetande invånare 
20–64 år (%) 
 

Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för 
kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. 

Andel hushåll 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, (%) 

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. 
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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  
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 dels för resultat och 
kvalitet, dels för 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.  

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning 
till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke 
acceptabel måluppfyllelse, gul indikerar en tillfredsställande måluppfyllelse 
och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse 
kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och 
prestation.  

Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende på 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 

Rättvist och ansvarstagande Andel elever i åk 8 som vill vara med och påverka i 
frågor som rör kommunen, % 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel 
(%) 

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av 
män, andel av antal dagar (%) 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel 
(%) 

Växande och inkluderande Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 

Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%) 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. 

Demografisk försörjningskvot 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 
år, hemkommun, andel (%) 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

Unga (18-24 år) som varken arbetar eller studerar 
eller finns i annan sysselsättning, andel % 

Nettoökning av antal företag, antal 

Befolkningsutveckling utanför Växjö tätort, antal 

Tillgång till samhällsservice (antal tätorter med minst 
3 av förskola, skola, vårdcentral, dagligvaruhandel 
och paketutlämning i orten) 

Utsläpp av växthusgaser i relation till 
bruttoregionalprodukt, kg/tkr 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
hemkommun, andel (%) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska 
som andraspråk, hemkommun, andel (%) 

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under 
året, antal/1000 inv. 

Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från 
ekonomiskt bistånd (%) 

Klimat- och miljösmart Areal åkermark, hektar 
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Målbild Nyckeltal 

Fosforhalt i Åsnens utlopp, µg/liter 

Energianvändning per invånare, kWh/inv. 

Andel förnybar energi, % 

Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik) per 
kommuninvånare och år 

Kadmium i inkommande avloppsvatten till Sundet, 
kg/år 

Utsläpp av växthusgaser, kg CO2e/inv. 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%) 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. 

Tryggt och tillitsfullt Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv. 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i 
kommunen, antal/100 000 inv. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras 
av ensamhet kommun, andel (%) 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%) 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. 

Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel 
(%) 

Grönt och hälsosamt Invånare med fetma, andel (%) 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
(%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- hälsotillstånd, andel (%) 

Skyddad natur totalt, andel (%) 

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

Årsmedelvärde av partiklar PM10 µg/m3 luft 

Andel elever i klass F-6 som cyklar och går till 
skolan, % 

Total betesmark, hektar 

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, 
andel (%) 
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Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
 
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress  
Tel. 0470-410 00 Fax  Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00016 
2022-11-15 
  

  
 
Kommunfullmäktige 

Meddelanden till kommunfullmäktige             
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.   

Bakgrund 

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
 
-Rapportering från nämnden och arbete och välfärd av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för första och andra kvartalet 2022. 
 
-Kommunens revisorers beslut om remiss av fördjupad granskning av 
kommunens uppföljning av frånvaro i grundskola. 
 
-Kommunens revisorers beslut om remiss av granskning av kommunens 
gatuunderhåll. 
 
-Rättelse från länsstyrelsen angående Slutlig rösträkning och 
mandatfördelning – val till kommunfullmäktige Växjö. 
 
-Delårsredovisning  januari-augusti 2022 för Samordningsförbundet 
Värend. 
 
 

































Från: Ann-Sofie Jonsson <Ann-sofie.jonsson@sfvarend.se> 
Skickat: den 2 november 2022 11:18 
Till: kristina.ding@arbetsformedlingen.se; Svartling Almqvist Anne (0780); Alvesta; 

ks@uppvidinge.se; Kommunstyrelsen; TK mail Kommun; Info Lessebo 
kommun; ulrika.joelsson-gustafsson@kronoberg.se; Region Syd 
Arbetssökande; Petersson Kerstin; region@kronoberg.se 

Ämne: Delårsredovisning 
Bifogade filer: Delårsredovisning 2022.pdf 
 

 
 
Hej 
 
Här kommer delårsredovisningen för Samordningsförbundet Värend. 
 
Ha en fin dag! 
 
Med vänlig hälsning  

   

Ann-Sofie Jönsson  
Administratör  
Sunnerbo Samordningsförbund och Samordningsförbundet Värend  
ann-sofie.jonsson@sfvarend.se 
Telefon: 010-488 00 70  
 

 
 

mailto:ann-sofie.jonsson@sfvarend.se


Från: Kommunstyrelsen 
Skickat: den 21 oktober 2022 13:38 
Till: Valnämnden; Elmefall Carina; Fransson Martin 
Ämne: VB: rättat protokoll 
Bifogade filer: Protokoll vid slutlig rösträkning rättelse Växjö 

kommunfullmäktige(22307928).pdf 
 
 

Från: Jonasson Ann <Ann.Jonasson@lansstyrelsen.se>  
Skickat: den 21 oktober 2022 12:50 
Till: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@vaxjo.se> 
Ämne: rättat protokoll 
 
Hej! 

Översänder länsstyrelsens rättade protokoll gällande slutlig rösträkning kommunfullmäktige i 

Växjö. 

 

Vi har gjort en rättelse enligt 36 § förvaltningslagen. 

Rättelsen påverkar inget gällande mandatfördelning eller kandidater. 

Det handlar om tre röster på Partiet Nyans som räknats och registrerats men inte kommit med i 

protokollsbilagorna. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ann Jonasson        
Länsjurist 

Telefon: 010 223 74 41      

Länsstyrelsen i Kronobergs län/County Administrative Board of Kronoberg 

Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö 

Så hanterar vi dina personuppgifter  

 

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. 
 

 

mailto:Ann.Jonasson@lansstyrelsen.se
mailto:Kommunstyrelsen@vaxjo.se
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Slutlig rösträkning och mandatfördelning – 
val till kommunfullmäktige Växjö 

Beslut 
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar att fastställa utgången av valet 
till kommunfullmäktige i Växjö kommun efter val den 11 september 
2022 i enlighet med bilagorna 1–2.  

Rättelse den 21 oktober 2022 
Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 36 § förvaltningslagen att göra 
följande rättelse. Röster på övriga partier som anmält deltagande i val 
men inte beställt valsedlar ska rättas i antal så att de överensstämmer 
med det antal sådana röster som registrerats av länsstyrelsen i samband 
med den slutliga rösträkningen. Rättelsen påverkar inte 
mandatfördelningen mellan partier eller kandidater eller utseende av 
ledamöter eller ersättare vid eventuella avgångar. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum i Residenset i Växjö under 
perioden 14 september 2022 – 21 september 2022.  

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 
kommunfullmäktige i Växjö kommun. Därefter har länsstyrelsen 
fördelat mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har 
valts till ledamöter och ersättare.  

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 
länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3–5.   

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 
som framgår av bilagorna 6–7.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 
13 och 14 kapitlen vallagen (2005:837). 

 

Beslut  
 

Datum 

2022-09-22  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5073-2022  
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201-5073-2022  

 
 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av valansvarig Louise Jeppsson med valhandläggare 
Ann Jonasson som föredragande. 

 

 

Bilagor 
1. Röster och mandat för partierna  
2. Valda ledamöter och ersättare  
3. Förteckning över antalet röster per parti och lista  
4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat  
5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal  
6. Fördelning av mandat  
7. Ordning av namn för inval av ledamöter  
8. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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201-5073-2022  

 
 

 

Ni kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 
Stockholm tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att 
sammanräkningen avslutades. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för överklagande, 
www.valprovningsnamnden.se, genom att överklagandet sänds till 
valprovningsnämnden@riksdagen.se eller skickas till Valprövningsnämnden, 
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen 
efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att sammanräkningen 
avslutades. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Valprövningsnämnden i förväg om ni behöver bifoga filer som är 
större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 
diarienummer. 
 
  

 
Bilaga 8 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt 
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av 
rösterna i kommunen. 

VÄXJÖ, Hela kommunen: 61 mandat

Parti
Röster

antal %
Personröster
antal % Mandat

Moderaterna 16 541 27,30 5 586 33,77 17

Centerpartiet 3 410 5,63 986 28,91 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 193 3,62 458 20,88 2

Kristdemokraterna 3 167 5,23 874 27,60 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 148 34,90 5 177 24,48 22

Vänsterpartiet 4 962 8,19 1 405 28,32 5

Miljöpartiet de gröna 1 905 3,14 494 25,93 2

Sverigedemokraterna 6 727 11,10 1 732 25,75 7

Övriga anmälda partier 542 0,89 125 23,06

Summa giltiga röster 60 595 16 837 27,79

Ogiltiga röster 968 1,57

varav ej anmälda partier 29 0,05

varav blanka 875 1,42

varav övriga ogiltiga 64 0,10

Summa avgivna röster 61 563

Röstberättigade 74 353 Valdeltagande 82,80%
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Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Anna Tenje

Oliver Rosengren

Pernilla Tornéus

Anton Olsson

Sofia Stynsberg

Irene Bladh

Rene Jaramillo

Bo Frank

Ida Eriksson

Glenn Nilsson

Ulf Hedin

Suzanne Frank

Sigvard Jakobsson

Lena Wibroe

Evelina Steinwall

Thomas Lars-Göran Svensson

Benjamin Stynsberg

1 Denice Brewer
2 Roland Gustbée
3 Simon Borup Swalander
4 Pia Philipsson
5 Björn Torvald Svensson
6 Agneta Nordlund Gustavsson
7 Johnny Lindman
8 Ingrid Stålne
9 Martin Elovsson

Centerpartiet

Andreas Olsson

Tina Sturesson

Thomas Magnusson

1 Annika Nilsson
2 Claes Bromander

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Gunnar Nordmark

Christina Rosén

1 Michael Färdig
2 Rickard Karlsson

Kristdemokraterna

Anna Zelvin

Jon Malmqvist

Patrik Åkesson

1 Malin Stadig Lundgren
2 Ricardo Chavez Avelar
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Malin Lauber

Tomas Thornell

Julia Berg

Martin Edberg

Rose-Marie Holmqvist

Otto Lindlöf

Martina Forsberg

Per Jodenius

Arijeta Reci

Hugo Hermansson

Lisa Larsson

Gunnar Storbjörk

Marie-Louise Gustafsson

Tony Lundstedt

Gisele Iskandar

Marko Kosonen

Ann-Kristin Lindquist

Alf Skogmalm

Tajma Sisic

Kjell Olsson

Karin Tjäder

Yusuf Isik

1 Jenny Sjöström
2 Michael Sjöö
3 Sara Gille
4 Anders Lindoff
5 Anette Nerlie Anderberg
6 Henrik Vahldiek
7 Agna Beslija
8 Anders Westin
9 Erika Lagergren
10 Johan Jakobsson
11 Eva Gustafsson

Vänsterpartiet

Maria Karolina Garmer

Johnny Werlöv

Frida Sandstedt

Björn Kleinhenz

Pia Rönn Johansson

1 Kristian Rappner
2 Kulla Persson Kraft
3 Håkan Frizén

Miljöpartiet de gröna

Pernilla Bodin

Magnus Wåhlin

1 Magnus Folcker
2 Cheryl Jones Fur

Sverigedemokraterna

Pernilla Wikelund

Christer Svensson

Conny Lindahl

Alexander Harréns

Sara Iranshahi

Romeo Pettersson

Michel Bergendorff

1 Christina Garpenstedt
2 Martin Landelius
3 Simon Johansson
4 Peter Backlund
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Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti Listnummer Röster per lista Summa

Moderaterna 16 541

0001-01858 11 723

0001-90000 4 818

Centerpartiet 3 410

0004-02476 2 459

0004-90000 951

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 193

0003-03748 1 486

0003-90000 707

Kristdemokraterna 3 167

0068-03444 2 107

0068-90000 1 060

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 148

0002-03824 13 833

0002-90000 7 315

Vänsterpartiet 4 962

0005-04053 3 204

0005-90000 1 758

Miljöpartiet de gröna 1 905

0055-01776 1 171

0055-90000 734

Sverigedemokraterna 6 727

0110-01380 4 706

0110-90000 2 021

Alternativ för Sverige 8

1325-90000 8

Basinkomstpartiet 1

1525-90000 1
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Direktdemokraterna 11

1150-90000 11

Enhet 9

0189-90000 9

Feministiskt initiativ 22

0532-90000 22

Kalle ankapartiet 1

1579-90000 1

Klassiskt liberala partiet 3

0638-90000 3

Knapptryckarna 6

1505-90000 6

Kristna Värdepartiet 7

1551-90000 7

Landsbygdspartiet Oberoende 3

1011-90000 3

MoD 9

1568-90000 9

Partiet Frihet

1599-90000

Partiet Nyans 132

1439-90000 132

Piratpartiet 8

0524-90000 8

SKP 2

1586-90000 2

Valsamverkanspartiet 3

1526-90000 3

Medborgerlig Samling 160

1296-02720 7

1296-05723 134

1296-90000 19

Partiet Vändpunkt 14

1430-02735 12

1430-90000 2
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Växjölistan 143

1611-05979 135

1611-90000 8

Summa giltiga röster 60 595

Ogiltiga röster 968

varav ej anmälda partier 29

varav blanka 875

varav övriga ogiltiga 64

Summa avgivna röster 61 563
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Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Växjö

Moderaterna

Listnummer: 0001-01858 Antal personröster

1 Anna Tenje 2 282

2 Pernilla Tornéus 225

3 Anton Olsson 293

4 Sofia Stynsberg 178

5 Irene Bladh 62

6 Rene Jaramillo 47

7 Bo Frank 290

8 Ida Eriksson 93

9 Glenn Nilsson 177

10 Ulf Hedin 74

11 Suzanne Frank 14

12 Oliver Rosengren 1 115

13 Sigvard Jakobsson 36

14 Lena Wibroe 48

15 Evelina Steinwall 37

16 Lars-Göran Svensson 38

17 Benjamin Stynsberg 45

18 Denice Brewer 29

19 Roland Gustbée 24

20 Simon Borup Swalander 48

21 Pia Philipsson 20

22 Björn Svensson 17

23 Agneta Nordlund-Gustavsson 6

24 Johnny Lindman 31

25 Ingrid Stålne 5

26 Martin Elovsson 60

27 Ove Löfqvist 6

28 Nora Lindqvist 15

29 Viktor Klar 26

30 Hans-Eric Fransson 16

31 Sophia Wikström 14

32 Tomas Jansson 4

33 Alexander Bengtsson 24

34 Cenneth Quick 2

35 Ewa Bergström 2

36 Stina Smedberg 1

37 Scott Goodwin 50



Sida 2 (7)
V

A
L

00
04

01
08

38 Agneta Skoglund

39 Patrik Andersson 7

40 Samuel W. Falk 4

41 Johan Gunnarsson 13

42 Alma Svensson 4

43 William Rosengren 9

44 Margareta Frejd-Merbom 3

45 Mattias Bengtsson 6

46 Monica Lindfors 18

47 Dan Boson 2

48 Håkan Belin 2

49 Martha Elena Arciniega Sandberg 4

50 Marcus Clarin 3

51 Eva Christensen 1

52 Pernilla Sjöberg 1

53 Emma Falkbacken 13

54 Sonja Carmelin Hjelm

55 Kristina Dahl

56 Mats Fransson 9

57 Malin Falkström 6

58 Robert Nordmark 4

59 Jard Larsson

60 Bengt Wellermark 1

61 Anton Altgård 11

62 Hannington Lubwama

63 Torsten Grundström

64 Alexander Elmtoft 1

65 Ingemar Swalander 3

66 [Ej valbar]

67 Anna Gustbée 2

68 [Ej valbar] 3

69 Christer Wånehed 2

Summa 5 586

Centerpartiet

Listnummer: 0004-02476 Antal personröster

1 Andreas Olsson 269

2 Tina Sturesson 86

3 Thomas Magnusson 167

4 Annika Nilsson 37

5 Claes Bromander 17

6 Melinda Prick 51

7 Martina Svensson 26

8 Yaman Masri 41

9 Andreas Håkansson 41

10 Fanny Battistutta 18

11 Gudrun Holmberg 18

12 Anders Haggren 14

13 Thomas Karlsson 13

14 Mariana Gomez Johannesson 10

15 Anders Franzén 4

16 Cecilia Birgersson 7

17 Jacob Samuelsson 9
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18 Mirjam Rito 5

19 Per Schöldberg 20

20 Ingrid Johansson 5

21 Anders Bengtsson 14

22 Birger Jonsson 12

23 Majja Almqvist Rieger 32

24 Tomas Johansson 11

25 Amanda Johannesson 6

26 Emil Leijon 5

27 Kerstin Vinnersten 1

28 Hodhan Abdirahman Ali 16

29 [Ej valbar] 1

30 Joakim Hedvall 2

31 Margareta Jonsson

32 Thomas Johansson

33 Yvonne Ekaremål 3

34 Kjell Gustafsson 1

35 Gunnar Petersson

36 Bengt Olofsson 3

37 Siv Lindh 1

38 Sture Andersson 2

39 Yngve Lindh 1

40 Ingrid Salomonsson 3

41 Göran Johansson 1

42 Tommy Claesson 2

43 Sven Johansson 2

44 Dankha Younan 9

Summa 986

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Listnummer: 0003-03748 Antal personröster

1 Gunnar Nordmark 130

2 Christina Rosén 100

3 Michael Färdig 70

4 Rickard Karlsson 10

5 Eva R Ericsson 19

6 Anders Landin 36

7 Susanna Blad Röing 5

8 Torgny Klasson 5

9 Victoria Hagberg 5

10 Lars Rejdnell 9

11 Ola Sennehed 10

12 Annika Schilling 7

13 Bo Bergsjö 4

14 [Ej valbar] 4

15 Erik Persson Timm 28

16 Annika Stacke 5

17 Charlotte Post Sennehed 1

18 Stanley Ståhl 3

19 Sven Sandberg 5

20 [Ej valbar] 2

Summa 458
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Kristdemokraterna

Listnummer: 0068-03444 Antal personröster

1 Jon Malmqvist 157

2 Anna Zelvin 219

3 Patrik Åkesson 120

4 Malin Stadig Lundgren 19

5 Ricardo Chavez 109

6 Kaj-Mikael Petersson 21

7 Åsa Björkman 11

8 Per-Olof Hjälmefjord 12

9 Gitten Öholm 14

10 Suzanne Strigelius 4

11 Gustaf Bergström 21

12 Miriam Parkkinen 12

13 Stanley Källner 35

14 Vincent Hammarstedt 18

15 Fanny Svensson 12

16 Lars Nyberg 13

17 Staffan Lind

18 Lennart Johnsson 6

19 Daniel Jäderberg 14

20 Tommy Danielsson 7

21 Daniel Ekerot 6

22 Bertil Olsson 9

23 Martina Allvin 14

24 Stefan Zelvin 3

25 Rosa Chavez Hernandez 6

26 Larsåke Brinkner 5

27 Mikaela Lindau 2

28 Samuel Naumovski Vickius 3

29 [Ej valbar] 2

Summa 874

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Listnummer: 0002-03824 Antal personröster

1 Malin Lauber 1 878

2 Tomas Thornell 221

3 Julia Berg 333

4 Martin Edberg 168

5 Rose-Marie Holmqvist 39

6 Otto Lindlöf 133

7 Martina Forsberg 268

8 Per Jodenius 97

9 Arijeta Reci 300

10 Hugo Hermansson 63

11 Lisa Larsson 109

12 Gunnar Storbjörk 84

13 Marie-Louise Gustafsson 33

14 Tony Lundstedt 28

15 Giselle Iskandar 69

16 Marko Kosonen 154

17 Ann-Kristin Lindquist 28

18 Alf Skogmalm 25
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19 Tajma Sisic 328

20 Kjell Olsson 27

21 Karin Tjäder 33

22 Yusuf Isik 108

23 Jenny Sjöström 126

24 Michael Sjöö 15

25 Sara Gille 59

26 Anders Lindoff 12

27 Anette Nerlie Anderberg 23

28 Henrik Vahldiek 20

29 Agna Beslija 39

30 Anders Westin 9

31 Erika Lagergren 4

32 Johan Jakobsson 8

33 Eva Gustafsson 8

34 Lars-Ove Hedman 5

35 Alije Mikullovic Kera 13

36 José-Miguel Guzman Soriano 13

37 Sara Löfqvist 20

38 Michael Gustafsson 1

39 [Ej valbar] 3

40 Domingo Paine 24

41 Ann-Mari Häggsgård 2

42 Ludvig Malmquist 7

43 Cecilia Lindblom 14

44 Jonas Ek 12

45 Ingrid Bengtsson

46 Valon Rama 28

47 Jane Lundh 7

48 Dennis Borglin 4

49 Malin Franca 3

50 Gustav Caligari Berger 1

51 Patricia Aguilera 19

52 Jonas Danielsson 2

53 Gunilla Dahlgren 3

54 Dusan Jovicic 8

55 Monica Bernholtz 3

56 Daniel Liffner 5

57 Isabel Lewin 6

58 Wladimir Valdebenito 91

59 Olja Pekusic 16

60 Alexander Soto Runewall 4

61 Johanna Karlén 14

Summa 5 177

Vänsterpartiet

Listnummer: 0005-04053 Antal personröster

1 Maria Garmer 502

2 Johnny Werlöv 61

3 Frida Sandstedt 75

4 Björn Kleinhenz 61

5 Pia Rönn Johansson 41

6 Kristian Rappner 82
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7 Kulla Persson Kraft 57

8 Håkan Frizén 29

9 Jonna Ahlqvist 43

10 Max Hansson 13

11 Ann-Christin Eriksson 5

12 Mohammad Farhad Khaghani 55

13 Ylva Jönsson 30

14 Tomas Blad Lindahl 15

15 Tensaye Lindquist 41

16 Samuel Schelin 28

17 Elisabet Flennemo 6

18 Mikael Karlsson 20

19 Ulrika Schön 24

20 Eiad Aldroubi 39

21 Karolina Allgulin 17

22 Anders Göransson 7

23 Nicole Fuentes 34

24 Ida Qvarnström 21

25 [Ej valbar] 33

26 Dalala Abdel Gani Pettersson 5

27 Jonas Wanér 4

28 Gertrud "Atti" Andersson 1

29 Pernilla Ramström 1

30 Karin Green

31 Kjell Jönsson 2

32 Carin Högstedt 29

33 Jarl Björkman

34 Maria Svartberg 10

35 [Ej valbar] 2

36 Anna Bertland 1

37 Staffan Sandström

38 Lena Blomquist 2

39 Svante Crona 3

40 Elwy Löwall 3

41 Annika Karlsson Ströberg 1

42 Barbro Holmgren Lange 2

Summa 1 405

Miljöpartiet de gröna

Listnummer: 0055-01776 Antal personröster

1 Magnus Wåhlin 138

2 Pernilla Bodin 142

3 Magnus Folcker 10

4 Cheryl Jones Fur 36

5 Gunnel Jansson 7

6 Edvin Arnby-Machata 16

7 Erik Lagerlöf 20

8 Lena Johansson 4

9 Isak Folcker 12

10 Marita Bengtsson 5

11 Peter Holmgren 5

12 Veronica Wihman 11

13 Erik Jansson 2
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14 Katinka Schartau 7

15 Lennart Adell Kind 12

16 Guje Larsson 3

17 Edgar Weibull

18 Birgitta Josefsson 6

19 Jonatan Rundqvist 3

20 Åse Aronsson 19

21 Jona Wåhlin 11

22 Lotta Svensson 4

23 Jan Alldén 1

24 Agneta Carlsson 2

25 Kerstin Axén Krag 2

26 Emilia Nordgren 2

27 Maria Unell 5

28 Per Stille 3

29 Daniel Albertsson 1

30 Jesserina Flores 2

31 Hélène Svenberg 3

Summa 494

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-01380 Antal personröster

1 Pernilla Wikelund 778

2 Christer Svensson 166

3 Conny Lindahl 123

4 Alexander Harréns 77

5 Sara Iranshahi 90

6 Romeo Pettersson 11

7 Michel Bergendorff 51

8 Christina Garpenstedt 24

9 Martin Landelius 22

10 Simon Johansson 57

11 [Ej valbar] 15

12 Peter Backlund 44

13 Ingvar Mohlin 20

14 Alexander Strand 28

15 Ulrika Månsson 27

16 Anders Magnusson 41

17 Ulf Täck 21

18 Anna Gyllensten 63

19 Ulrika Davidsson 12

20 Hans Davidsson 7

21 Stefan Fransson 17

22 Bernice Nieminen 23

23 Börje Ivarsson 15

Summa 1 732
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Bilaga 5

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 
personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 
valkretsen.

Personröster 
antal

% av partiets 
röster i valkretsen

Moderaterna

Anna Tenje 2 282 13,80

Oliver Rosengren 1 115 6,74

Centerpartiet

Andreas Olsson 269 7,89

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Gunnar Nordmark 130 5,93

Kristdemokraterna

Anna Zelvin 219 6,92

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Malin Lauber 1 878 8,88

Vänsterpartiet

Maria Karolina Garmer 502 10,12

Miljöpartiet de gröna

Pernilla Bodin 142 7,45

Magnus Wåhlin 138 7,24

Sverigedemokraterna

Pernilla Wikelund 778 11,57
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Bilaga 6

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har 
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har 
beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 17 623,33

2 Moderaterna 1,2 13 784,17

3 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 7 049,33

4 Sverigedemokraterna 1,2 5 605,83

5 Moderaterna 3 5 513,67

6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 4 229,60

7 Vänsterpartiet 1,2 4 135,00

8 Moderaterna 5 3 308,20

9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 3 021,14

10 Centerpartiet 1,2 2 841,67

11 Kristdemokraterna 1,2 2 639,17

12 Moderaterna 7 2 363,00

13 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 2 349,78

14 Sverigedemokraterna 3 2 242,33

15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 1 922,55

16 Moderaterna 9 1 837,89

17 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 1 827,50

18 Vänsterpartiet 3 1 654,00

19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 1 626,77

20 Miljöpartiet de gröna 1,2 1 587,50

21 Moderaterna 11 1 503,73

22 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 1 409,87

23 Sverigedemokraterna 5 1 345,40

24 Moderaterna 13 1 272,38

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 1 244,00

26 Centerpartiet 3 1 136,67

27 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 1 113,05

28 Moderaterna 15 1 102,73

29 Kristdemokraterna 3 1 055,67

30 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 1 007,05

31 Vänsterpartiet 5 992,40

32 Moderaterna 17 973,00

33 Sverigedemokraterna 7 961,00

34 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 919,48

35 Moderaterna 19 870,58

36 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 845,92
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37 Moderaterna 21 787,67

38 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 783,26

39 Sverigedemokraterna 9 747,44

40 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 731,00

41 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 729,24

42 Moderaterna 23 719,17

43 Vänsterpartiet 7 708,86

44 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 682,19

45 Centerpartiet 5 682,00

46 Moderaterna 25 661,64

47 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 640,85

48 Miljöpartiet de gröna 3 635,00

49 Kristdemokraterna 5 633,40

50 Moderaterna 27 612,63

51 Sverigedemokraterna 11 611,55

52 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 35 604,23

53 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 37 571,57

54 Moderaterna 29 570,38

55 Vänsterpartiet 9 551,33

56 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 39 542,26

57 Moderaterna 31 533,58

58 Sverigedemokraterna 13 517,46

59 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 41 515,80

60 Moderaterna 33 501,24

61 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 43 491,81
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Bilaga 7

Val till kommunfullmäktige i Växjö kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 
hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster
antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Anna Tenje 2 282 13,80

2 Oliver Rosengren 1 115 6,74

3 Pernilla Tornéus 11 723,00

4 Anton Olsson 5 861,50

5 Sofia Stynsberg 3 907,66

6 Irene Bladh 2 930,75

7 Rene Jaramillo 2 344,60

8 Bo Frank 1 953,83

9 Ida Eriksson 1 674,71

10 Glenn Nilsson 1 465,37

11 Ulf Hedin 1 302,55

12 Suzanne Frank 1 172,30

13 Sigvard Jakobsson 1 065,72

14 Lena Wibroe 976,91

15 Evelina Steinwall 901,76

16 Thomas Lars-Göran Svensson 837,35

17 Benjamin Stynsberg 781,53

Centerpartiet

1 Andreas Olsson 269 7,89

2 Tina Sturesson 2 459,00

3 Thomas Magnusson 1 229,50

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1 Gunnar Nordmark 130 5,93

2 Christina Rosén 1 486,00

Kristdemokraterna

1 Anna Zelvin 219 6,92

2 Jon Malmqvist 2 107,00

3 Patrik Åkesson 1 053,50
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Malin Lauber 1 878 8,88

2 Tomas Thornell 13 833,00

3 Julia Berg 6 916,50

4 Martin Edberg 4 611,00

5 Rose-Marie Holmqvist 3 458,25

6 Otto Lindlöf 2 766,60

7 Martina Forsberg 2 305,50

8 Per Jodenius 1 976,14

9 Arijeta Reci 1 729,12

10 Hugo Hermansson 1 537,00

11 Lisa Larsson 1 383,30

12 Gunnar Storbjörk 1 257,54

13 Marie-Louise Gustafsson 1 152,75

14 Tony Lundstedt 1 064,07

15 Gisele Iskandar 988,07

16 Marko Kosonen 922,20

17 Ann-Kristin Lindquist 864,56

18 Alf Skogmalm 813,70

19 Tajma Sisic 768,50

20 Kjell Olsson 728,05

21 Karin Tjäder 691,65

22 Yusuf Isik 658,71

Vänsterpartiet

1 Maria Karolina Garmer 502 10,12

2 Johnny Werlöv 3 204,00

3 Frida Sandstedt 1 602,00

4 Björn Kleinhenz 1 068,00

5 Pia Rönn Johansson 801,00

Miljöpartiet de gröna

1 Pernilla Bodin 142 7,45

2 Magnus Wåhlin 138 7,24

Sverigedemokraterna

1 Pernilla Wikelund 778 11,57

2 Christer Svensson 4 706,00

3 Conny Lindahl 2 353,00

4 Alexander Harréns 1 568,66

5 Sara Iranshahi 1 176,50

6 Romeo Pettersson 941,20

7 Michel Bergendorff 784,33
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§ 121 Dnr 2022-00090 
 

Beslut gällande ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av redovisningen av 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första 
kvartalet 2022 och överlämnar redovisningen till Kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. 
 
Bakgrund 
Nämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige rapportera beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte har verkställts 
tre månader efter beslut. Till IVO och kommunens revisorer ska 
nämnden rapportera beslut som inte har verkställts tre månader efter 
beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på nytt 
inom tre månader. För varje beslut ska nämnden ange beslutsdatum, 
vilken typ av bistånd beslutet gäller och kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet. Nämnden ska även anmäla när nämnden har verkställt ett 
gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt och ange datum 
för verkställigheten. Till fullmäktige ska nämnden lämna en 
statistikrapport över  

- hur många beslut som inte har verkställts tre månader efter 
beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på 
nytt inom tre månader,  

- vilka typer av bistånd besluten gäller,  
- hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 
Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det av redovisningen till 
fullmäktige inte ska gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skäl till 
varför besluten inte är verkställda ska heller inte anges, eftersom 
redovisningen inte är avsedd att skapa en diskussion kring enskilda 
ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller insatser till kvinnor respektive män.  
Nämnden har önskat att det av redovisningen framgår antal beslut där 
den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
 
Ändrad rapportering till IVO 
IVO har reviderad rapportering av ej verkställda beslut från och med år 
2022. I samband med detta har förvaltningen valt att göra en annan 
uppställning i tabellformat.  
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Summering av redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 
Antal rapporterade ej verkställda beslut: 12 
Antal verkställda beslut: 1 
Antal avslutade beslut utan verkställighet: 7 
Antal beslut som kvarstår: 4 
 
Beslutsunderlag 

- Bilaga: ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 167 Dnr 2022-00090 
 

Beslut gällande ej verkställda beslut kvartal 2 2022 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av redovisningen av 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra 
kvartalet 2022 och överlämnar redovisningen till Kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. 
 
Bakgrund 
Nämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige rapportera beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte har verkställts 
tre månader efter beslut. Till IVO och kommunens revisorer ska 
nämnden rapportera beslut som inte har verkställts tre månader efter 
beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på nytt 
inom tre månader. För varje beslut ska nämnden ange beslutsdatum, 
vilken typ av bistånd beslutet gäller och kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet. Nämnden ska även anmäla när nämnden har verkställt ett 
gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt och ange datum 
för verkställigheten. Till fullmäktige ska nämnden lämna en 
statistikrapport över  

- hur många beslut som inte har verkställts tre månader efter 
beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på 
nytt inom tre månader,  

- vilka typer av bistånd besluten gäller,  
- hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 
Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det av redovisningen till 
fullmäktige inte ska gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skäl till 
varför besluten inte är verkställda ska heller inte anges, eftersom 
redovisningen inte är avsedd att skapa en diskussion kring enskilda 
ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller insatser till kvinnor respektive män.  
Nämnden har önskat att det av redovisningen framgår antal beslut där 
den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
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Summering av redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 
2022 
Antal rapporterade ej verkställda beslut: 7 
Antal verkställda beslut: 3 
Antal avslutade beslut utan verkställighet: 1 
Antal beslut som kvarstår: 3 
 
Förslaget till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska 
konsekvenser eller medföra konsekvenser för ett hållbart samhälle, då 
beslutet i sig innebär att nämnden tar del av rapporteringen. Att 
besluten inte har verkställts kan däremot medföra konsekvenser för den 
enskilde. Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få 
den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Om IVO bedömer att 
insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 
Beslutsunderlag 

- Bilaga: ej verkställda beslut kvartal 2 2022 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 158 Dnr 2022-00021 
 

Avrapportering för granskning av kommunens 
gatuunderhåll 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer tillstyrker revsionsrapport samt missiv. 

 
2. Kommunens revisorer beslutar att översända revisionsrapport 

samt missiv till tekniska nämnden för yttrande.  
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har i § 103/2022 beslutat att ge KPMG i uppdrag 
att granska om tekniska nämnden har säkerställt ett tillräckligt 
gatuunderhåll.  
 
Beslutsunderlag 
Kristian Gunnarsson från KPMG föredrar ärendet och redovisar utfallet 
av granskningen under dagens sammanträde.   
 
I revisionsrapporten framgår att det ej finns en tillräcklig styrning för 
gatuunderhåll och att det krävs ökade ambitioner för att nå högre 
omläggningstakt på toppbeläggningen på gatunätet.  
Kommunens revisorer ställer sig bakom de bedömningar som 
tillkännages i revisionsrapporten. 
 
I missivet presenteras rekommendationer tillägnat tekniska nämnden 
mot bakgrund av granskningen.  
 

 Revisionsrapport för granskning av kommunens gatuunderhåll 
 Missiv för granskning av kommunens gatuunderhåll 

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige 



Från: revisionskontoret@vaxjo.se 
Skickat: den 19 oktober 2022 12:36 
Till: Tekniska nämnden; Kommunstyrelsen 
Ämne: Kommunens revisorers granskning av kommunens gatuunderhåll 
Bifogade filer: Beslut-202200021-KR-§ 158.pdf; Missiv för granskning av kommunens 

gatuunderhåll.pdf; Revisionsrapport för granskning av kommunens 
gatuunderhåll.pdf 

 

Hej! 

Kommunens revisorer önskar yttrande från nämnden gällande granskning av kommunens 
gatuundergåll. Underlag till revisionen senast 19 december, meddela om mer tid behövs. 

  

Hälsningar 

  

Johanna Sjöberg 
Kanslisekreterare 
KANSLIAVDELNINGEN 
Kommunledningsförvaltningen 
Växjö kommun, Box 1222, 351 12  VÄXJÖ 
Tel: 072-9924799, 0470-796014 
E-post: johanna.sjoberg@vaxjo.se 
Hemsida: www.vaxjo.se 

mailto:johanna.sjoberg@vaxjo.se
http://www.vaxjo.se/
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Missiv – Kommunens revisorers granskning av 
kommunens gatuunderhåll 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning om 
kommunens gatuunderhåll. 
 
Den sammanfattande bedömning är att det krävs ökade ambitioner för 
att nå en högre omläggningstakt på toppbeläggningen på gatunätet. I 
dagsläget är därför inte underhållet tillräckligt men vi noterar också att 
budgeten ökat något enskilt år under den studerade perioden vilket är 
ett sätt att ”hämta hem” underhållsskulden. Givet att nuvarande 
budgetnivåer etableras under en längre tid riskerar skattekollektivet 
fördyrade kostnader i framtiden. Vi anser att budgeten för 
gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som 
ligger kring 4–5 % ny toppbeläggning per år. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi tekniska nämnden 
att: 
 

• Fastställa ambitioner och målsättningar för långsiktig nivå på 
omläggningstakten på toppbeläggning. 

 
• Prioritera arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan 

för gatunätet då detta också blir ett tydligare underlag för 
finansieringsbehovet. 

 
Revisorerna ställer sig bakom de bedömningar som görs i 
revisionsrapporten och önskar svar på dessa från nämnden senast den 
19 december 2022. 
 
Bilaga: 
Revisionsrapport – granskning av kommunens gatuunderhåll, september 
2022 
 

 
Örjan Mossberg   Nils Fransson 
ordförande    vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 
underhåller sina gator genom beläggning. Syftet med granskningen är att bedöma om 
tekniska nämnden har säkerställt ett tillräckligt underhåll eller om det finns risker som 
kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. 
 
Vår huvudsakliga slutsats är att det krävs ökade ambitioner för att nå en högre 
omläggningstakt på toppbeläggningen på gatunätet. I dagsläget är därför inte 
underhållet tillräckligt men vi noterar också att budgeten ökat något enskilt år under 
den studerade perioden vilket är ett sätt att ”hämta hem” underhållsskulden. Givet att 
nuvarande budgetnivåer etableras under en längre tid riskerar skattekollektivet 
fördyrade kostnader i framtiden. Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt 
bör anpassas till en omläggningstakt som ligger kring 4–5 % ny toppbeläggning per år. 

Med anledning av denna slutsats rekommenderar vi tekniska nämnden att: 

 Fastställa ambitioner och målsättningar för långsiktig nivå på 
omläggningstakten på toppbeläggning. 

 Prioritera arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet då 
detta också blir ett tydligare underlag för finansieringsbehovet. 
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2 Bakgrund 

Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur, tex. i gator. Det finns en 
risk för att underhåll av gator som skjuts på framtiden orsakar mycket högre kostnader i 
ett senare skede. Under 1960- och 70-talen byggdes mycket gator som nu med 
marginal passerat sin tekniska livslängd och utgör en puckel i det kommunala 
underhållsbehovet. Nationellt talas det om en så kallad underhållsskuld i den 
kommunala infrastrukturen. 

Att gator underhålls och har en god standard är också en del i att skapa en attraktiv, 
trygg och fungerande livsmiljö. Det är också en förutsättning för att skapa en säker 
trafikmiljö. 

Utifrån ovanstående har kommunens revisorer beslutat att genomföra en granskning 
av gatuunderhållet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

2.1 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om tekniska nämnden har säkerställt ett 
tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt 
resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. 

För att uppnå ovanstående syfte kommer följande revisionsfrågor att besvaras: 

• Har nämnden en tillräcklig övergripande styrning för gatuunderhållet (mål, 
direktiv mm) 

• Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur 
har utfallet sett ut (omläggningstakt)? Svarar budgeten mot behovet av 
underhåll?  

• Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det bedömda behovet? 

• Finns erforderliga beslutsunderlag för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)? 
Hur långa är planerna? 

• Finns en god samordning och planering tillsammans med andra aktörer kring 
insatser? 

2.2 Revisionskriterier, avgränsning och metod 

Revisionskriterier och bedömningar görs utifrån: 

• Kommunallag 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.  

 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 
dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer skett med avdelningschef för trafik 
och gator, gatuingenjör (beställare av underhållsbeläggningar och tunga fordon). 



 

 3 
 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Public 

Granskningen omfattar tekniska nämnden. 

Föreliggande rapport har faktakontrollerats av funktionerna som intervjuats. 

3 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning 

3.1 Bakgrund 

Gatan består ytligt av en beläggning och därunder en gatukropp, som förutom 
uppgiften att stabilisera gatan även har ett antal ledningar som ”hyresgäster” 
(elledningar, VA-ledningar, tele- och dataledningar, kabel-TV, fjärrvärme m.m.). 
Beläggningen skall skydda det större kapitalet, gatukroppen, samt skapa driftsäkerhet i 
ledningsnätet. Dessutom skall beläggningen givetvis vara ändamålsenlig för trafikens 
framkomlighet. 

Underhållet av gatunätet omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla gatunätets 
funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels 
avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer 
behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt 
underhåll. 

Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring även ökade 
samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för 
gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider. 

3.2 Organisation och verksamhet 

Från årsskiftet 2022/23 skapas en samhällsbyggnadsförvaltning. Intervjuade inom 
gatuenheten menar att för deras del blir det en sammanslagning av gata och park vilket 
enligt uppgift borde kunna ge en del synergier med planering och maskiner mm. I övrigt 
räknas intervjuade med att det inte blir några större förändringar i det operativa arbetet. 

Det kommunala vägnätet i Växjö kommun uppgår till cirka 55 mil gator och 19 mil 
cykelvägar. 

Gatuunderhåll och skötsel av gator, torg och broar ombesörjs av personal i egen regi 
och privata utförare anlitade av trafik- och gatuavdelningen inom tekniska 
förvaltningen. Totalt finns för gatudriften 22 tillsvidareanställda indelade i tre arbetslag. 
Av den totala driftverksamheten är cirka 60 % utlagd på upphandlade entreprenörer via 
ramavtal. 

Intervjuade framhåller att det i huvudsak finns en bra balans mellan 
egenregiverksamheten och externa utförare. Från 2019 finns ett nytt ramavtal för asfalt 
och asfalteringsarbeten vilket minskat egenregiverksamheten till i det närmaste 0 inom 
asfalteringsarbeten. 

Vissa arbeten framhålls vara av vikt att hålla i egen regi då uppfattningen är att detta är 
kostnadseffektiv. 
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Inom avdelningen utförs en stor variation av arbetsuppgifter: lövsopning, linjemålningar 
och vägmarkeringar, underhållsbeläggning med tillhörande beläggningsprogram, 
förstärkningsarbeten av överbyggnad, återställning efter grävning, plogning, 
bortforsling av snö, skötsel dagvattenbrunnar, renhållning, underhållsopning, mindre 
anläggningsarbeten vid trafikskador, kantskärning, stödkanter, renovering plattor sten 
och farthinder, åtgärder för att förhindra personskador, klottersanering, skötsel 
busskurer, broar och hissar, fundament och vägmärken, sopning av stortorget och 
kontroll av fri sikt och fri höjd. 
 
Gatudriften utför vissa ny, ändring och tilläggsarbeten mellan högsäsonger. 
Vidare ansvarar avdelningen för kommunens 24 000 belysningspunkter samt 
trafiksignalerna, trafikräkningsutsättningar, skyltning vid trafikavstängningar, 
utplacering av avstängningsmaterial vid arrangemang och transporter. Bemanning sker 
av anläggningen i Ekeberg där olika typer av material och massor mellanlagras och 
transporteras ut och in för diverse små och stora projekt både internt och externt. 
 
Gatudriften präglas av väder samt säsongsvariationer. Det finns enligt uppgift en 
flexibilitet i avdelningen som innebär att personal kan flyttas runt och som kan utföra 
uppdrag åt andra delar av förvaltningen. Gatudriften har under en längre tid haft som 
mål att samtlig personal skall inneha en bredd i sin kompetens och behörighet för både 
maskiner och fordon. Så när beläggningen är låg hos gatuenheten är personalen 
tillräckligt mångsidig för att kunna användas på andra platser inom organisationen. Vid 
akut anmälda skador som kan vara till fara för allmänheten till exempel sönderslagna 
busskurer, glaskross i tunnlar, nedfallna träd och otäta brunnslock finns i avdelningen 
enligt uppgift alltid personal som kan rycka ut för omedelbara åtgärder. 

Inom avdelningen finns tjänsteman i beredskap (TiB) för krishantering. Beredskapen 
och bemanning av såväl tjänstemän som yrkesarbetare är enligt uppgift schemalagd. 

Avdelningens maskinpark består av de tunga fordon som krävs för att kunna utföra 
gatudrift i egen regi. När det gäller snöröjning och halkbekämpning är intresset från 
marknaden enligt uppgift svag varför kommunen har dessa fordon i egen regi till 50 %. 
Maskinparken servas och underhålls genom egen verkstad. 

Tekniska förvaltningens fordonspark drivs på fossilfri diesel (HVO100). Det finns även 
fordon som är eldrivna. 

Intervjuade framhåller att det finns en tydlig policy kring användandet av maskiner och 
utrustning utanför arbetstid. Policyn innebär att det inte är tillåtet att låna utrustning. Det 
finns inga kända problem kring detta men det framhålls också att det historiskt kan ha 
varit mer diffust kring regelverk och tillämpning inom detta område. När det gäller 
bilanvändning i beredskap finns i enheten skriftlig rutin för användandet. 

3.3 Planering och resurser till underhållet 

Sveriges kommuner och landsting beräknar att en asfaltbeläggning i genomsnitt kan 
ligga i 20 år innan gatan måste läggas om. Spännvidden mellan hög- lågtrafikerade 
gator har i en utredning bedömts till mellan 15 - 25 år och i en annan till 10 - 30 år. Det 
innebär att underhållscykeln för omläggning av gatornas beläggning inom hela 
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kommunen bör omfatta cirka 20 år. Det innebär att 5 % av ytan bör omläggas varje år 
för att motsvara den normala förslitningen. Effekten av att långsiktigt ha en lägre 
omläggningstakt än den rekommenderade är att underhållet skjuts upp och riskerar att 
bli en fördyrad kostnad för kommunen. När beläggningen inte längre förmår att skydda 
gatukroppen riskerar denna att skadas. Ombyggnad av gatukroppen bedöms kosta 
väsentligt mycket mer per kvm i jämförelse med kostnaden per kvm för det planerade 
underhållet. 

I granskningen framkommer att det inte finns några politiskt fastställda mål eller 
beslutade ambitioner för vilken nivå gatuunderhållet ska uppnå. Intervjuade framhåller 
dock att det från nämnden och dess ledamöter finns ett stort intresse för beläggning 
och belysningsfrågor. Nämnden har enligt uppgift nyligen ställt frågor om beläggning 
och status på gatunätet och krävt information om detta. Tjänstepersoner framhåller 
också att nämnden vissa år ökat anslagen för beläggning efter att de fått del av 
redovisningar gällande inventeringar om gatustatusen.  

Intervjuade menar att gator och dess status är något som också särskilt bevakas av 
medborgare som hör av sig till verksamheten vid brister och skador som behöver 
åtgärdas. 

Kommunens ansvar för beläggningsunderhåll uppgår till cirka 3 850 000 m2 för gator 
(55 mil gånger cirka 7 m bredd), dvs befintlig gatuyta. 
 

Enligt underlag som vi har delgivits, framgår följande genomförd toppbeläggning för 
respektive år: 
 

År m2 

2016  51 734 m2 

2017   91 858 m2 

2018   98 539 m2 

2019  114 710 m2 

2020   50 367 m2 

2021  65 014 m2 

 

 

Ett genomsnitt för perioden blir därmed cirka 78 703 m2/år. Detta motsvarar i sin tur 
cirka 2 % omläggningstakt vilket i sin tur är en omläggningstakt på cirka 50 år jämfört 
med rekommenderade 20 år. 

Ny toppbeläggning räknas som reinvestering och resurser till detta finns därför avsatt i 
investeringsbudgeten (se nedan). Gatuunderhåll kan också utgöras av akut underhåll 
och lagning mm. vilket ingår i driften. 
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  2016 2017–2019     2020     2021 

Budget 
beläggning 
(tkr) 

8 390 37 000 8 000 8 000 

Utfall 8 296 35 392 7 790 7 910 

  

Inför 2023 har enligt uppgift verksamheten signalerat behov av tillskott av resurser för 
beläggningsunderhållet. Vid tidpunkten för denna granskning har inte förvaltningen 
färdigställt sitt äskande inför 2023. 

Intervjuade menar att det under 2023 kommer fokuseras på att ta fram en uppdaterad  
underhållsplan. Under senare år har budgeten enligt uppgift urholkats genom 
kostnadsökningar och intervjuade menar att det borde finnas en mer relevant modell 
för indexhöjning av budgeten. Under 2022 har aktuell entreprenör hävdat force majeure 
för prisökningar vilket gjorde att priserna justerats månadsvis. Efter 2022 återgår 
avtalet till standardavtal med årlig prisjustering. 

Med expansion och ny bebyggelse följer också ett större åtagande gällande drift och 
beläggningsansvar. För dessa tillkommande ytor har inte verksamheten fått extra 
medel. Intervjuade menar att det borde finnas en tydligare koppling mellan gatuytans 
storlek och tilldelning av budgetmedel. 

3.3.1 Kommentar och bedömning 
 
Av granskningen framgår att omläggningstakten av toppbeläggningen uppgår till cirka 2 
%, vilket innebär att asfalten förutsätt hålla i 50 år i stället för rekommenderad nivå på 
20 år. Vi anser att detta inte är långsiktigt hållbart och menar att nämnden behöver ta 
ställning till vilken ambitionsnivå och målsättningar som ska finnas långsiktigt när det 
gäller beläggningsunderhållet av gator. Denna ambitionsnivå behöver också kopplas 
samman med vilka resurser som är nödvändiga både på kort och längre sikt.  
 
Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 
omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år, då detta är kostnadseffektivt ur 
skattebetalarnas perspektiv. Vi anser därför att nämnden inte har en tillräcklig 
övergripande styrning för gatuunderhållet i form av mål och direktiv. 

3.4 Underhållsplan 

Intervjuade framhåller att förvaltningen behöver utreda behovet av toppbeläggning och 
underhåll i ett längre perspektiv. Med detta planeringsunderlag skapas bättre 
förutsättningar för att långsiktigt tillse att det eftersatta underhållet inte växer. I en 
sådan utredning behöver alla gator synas genom fotografering och kategoriseras i olika 
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prioriteringsordningar. Nuvarande inventering behöver således aktualiseras och göras 
webbaserad.  

Nuvarande underhållsplan har enligt uppgift för kort tidshorisont. Samtidigt framhålls att 
någon form av årlig prioritering behöver göras utifrån hur det ser ut i verkligheten. En 
gata som anses vara förbrukad enligt en underhållsplan kan i verkligheten ha en 
fortsatt lång återstående livslängd. Intervjuade framhåller att Växjö kommun till skillnad 
från många andra kommuner prioriterar ny asfalt även på gångbanor och infarter i 
samband med ny asfaltering. 

3.4.1 Kommentar och bedömning 

Vi anser att förvaltningen och nämnden har erforderliga beslutsunderlag och bra 
kontroll över de insatser som behöver göras på gatunätet på kort sikt. Trots att det 
finns en bra uppfattning om insatserna på kort sikt menar vi att det är positivt att en ny 
och uppdaterad underhållsplan ska tas fram under 2023. Vi menar att en aktuell 
underhållsplan blir ett tydligt underlag för redovisning av behov och därmed ett 
tydligare underlag för finansieringen. 

3.5 Samordning och kostnadsfördelning 

Trafik- och gatuavdelningen inom tekniska förvaltningen har ett omfattande samarbete 
med andra avdelningar/verksamheter i kommunen samt med bolag i koncernen. 

Samordning och samplanering med VA-verksamheten fungerar enligt uppgift bra. Med 
samplanering menas att när gatuavdelningen planerar underhåll på vissa gatusträckor 
så undersöks VA-ledningarna för bedömning om byte eller andra åtgärder ska ske 
innan gatan får ny toppbeläggning. 

Enligt intervjuade konkretiseras samarbetet i s.k. grävmöten som äger rum fyra gånger 
årligen. På mötena redovisas de olika verksamheternas planering för de kommande 
årens insatser. Det finns en digital karta där gatuenheten lägger in alla sina planerade 
insatser minst två år framåt. 

Samarbete med övriga aktörer såsom energibolaget är enligt uppgift svårare. 
Energibolaget har enligt uppgift svårt att redovisa sina framtida projekt innan 
exempelvis alla avtal är tecknade och exempel som nämns är fiber. Trots detta 
försöker gatuverksamheten vara öppna med sina planer och redovisar dessa till 
energibolaget. Exempelvis nämns att om en gatusträckning ska få ny asfalt inom det 
närmaste året så erbjuds energibolaget att få göra nödvändiga grävinsatser utan 
återställningskostnad för ny asfalt. 

Gator och dess underhåll finansieras av skattemedel. Ledningsnätet finansieras av VA-
avgifter. Lagstiftningen medför att det inte är tillåtet att överföra medel från VA-
kollektivet till verksamhet inom skattekollektivet. Vid samordnade insatser i 
gatukroppen, d v s när gatukontoret ska återställa gatan vid ledningsgrävning uppges 
kostnadsfördelningsrutinerna vara att VA-kollektivet bekostar återställning när det 
handlar om VA-arbeten, men att skattekollektivet kan lägga ny asfalt i anslutning för att 
sy ihop området i sin helhet. 
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Vid något fall har även skattekollektivet stått för nytt toppskikt efter särskild 
överenskommelse då sträckningen ändå legat i underhållsplanen. 

När det gäller kostnadsfördelning i gemensamma projekt, exempelvis där både skatte- 
och avgiftskollektiv (VA) gör insatser i gatan framhålls att det i praktiken finns en modell 
som följs. Frågan har enligt intervjuade diskuterats och principen uppges vara att om 
både gata och VA har ett behov av åtgärder avseende en viss sträcka, betalar VA, 
(avgiftskollektivet) för arbete och återställning kring ledningar och gata tar kostnaden 
för det översta skiktet. Likaså anses det vara praxis att den som tar initiativet till 
åtgärden, såsom VA i samband med en vattenläcka, står för hela kostnaden inkl. ny 
asfalt om gatan är i bra skick. 

Kostnadsfördelningen gällande återställning formaliseras enligt uppgift i grävtillståndet. 
I detta förbinder sig aktörer att med berörda samförläggare fördela kostnaden. Det 
finns också en prislista för olika insatser som uppdateras årligen. 

3.5.1 Kommentar och bedömning 

Samordning och gemensam planering bedömer vi fungerar på ett bra sätt vilket är 
positivt. Vi uppfattar dock att det finns potential till utökad samordning och delaktighet 
från energibolagets sida. 

 

4 Slutsats och rekommendationer 

Syftet med granskningen är att bedöma om tekniska nämnden har säkerställt ett 
tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt 
resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. 

Vår huvudsakliga slutsats är att det krävs ökade ambitioner för att nå en högre 
omläggningstakt på toppbeläggningen på gatunätet. I dagsläget är därför inte 
underhållet tillräckligt men vi noterar också att budgeten ökat något enskilt år under 
den studerade perioden vilket är ett sätt att ”hämta hem” underhållsskulden. Givet att 
nuvarande budgetnivåer etableras under en längre tid riskerar skattekollektivet 
fördyrade kostnader i framtiden. Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt 
bör anpassas till en omläggningstakt som ligger kring 4–5 % ny toppbeläggning per år. 

Med anledning av denna slutsats rekommenderar vi tekniska nämnden att: 

 Fastställa ambitioner och målsättningar för långsiktig nivå på 
omläggningstakten på toppbeläggning. 

 Prioritera arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet då 
detta också blir ett tydligare underlag för finansieringsbehovet. 

 

KPMG, Dag som ovan 
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Missiv – Kommunens revisorers granskning av 
kommunens uppföljning av frånvaro i grundskola 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning om 
utbildningsnämndens och nämndens för arbete och välfärd arbete inom 
området skolfrånvaro.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämndens och 
nämndens för arbete och välfärd arbete inom området skolfrånvaro till 
viss del är ändamålsenligt. 
 
Vår slutsats bygger vi på att det finns riktlinje för kontroll och 
uppföljning av skolfrånvaro som också är känd i verksamheten. Det finns 
ett digitalt system för effektiv och rättssäker handläggning av 
anmälningar till huvudman då utredning om frånvaro inletts. Det vidtas 
en rad förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att främja 
skolnärvaro och motverka skolfrånvaro. Det bedrivs en ändamålsenlig 
samverkan mellan skola, socialtjänst och region som stödjer arbetet. 
Befintligt program för registrering och uppföljning av elevers frånvaro 
upplevs inte som ändamålsenligt. Vidare bedömer vi att det bedrivs ett 
åtgärdande arbete, men att omfattningen inte fullt ut motsvarar 
behoven. Vi bedömer att den årliga uppföljning som görs av elevers 
skolfrånvaro brister vad till exempel gäller analys av orsaker och insatser 
som vidtas. Även den månadsvisa rapporteringen av 
frånvaroanmälningar brister vad gäller analys. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi utbildningsnämnden 
att: 

— förtydliga redovisningen och stärka analysen i de månadsvisa redovisningarna 
av anmälningar då utredning av elevs frånvaro inletts.  

— stärka analysen i det systematiska kvalitetsarbetet inom området problematisk 
skolfrånvaro. 

— säkerställa att det vid samtliga skolenheter finns förutsättningar att arbeta 
främjande, förebyggande och åtgärdande för att förhindra problematisk 
skolfrånvaro. 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden för arbete 
och välfärd att:  
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— stärka analysen i uppföljning av samverkan med utbildningsnämnden 
 
 
 
Revisorerna ställer sig bakom de bedömningar som görs i 
revisionsrapporten och önskar svar på dessa från nämnderna senast den 
19 december 2022. 
 
Bilaga: 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens uppföljning av frånvaro i 
grundskola, september 2022 
 

 
Örjan Mossberg   Nils Fransson 
ordförande    vice ordförande 
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Växjö kommun 

 Granskning av kommunens uppföljning av frånvaro i grundskola 
 
 2022-10-10 

1 Sammanfattning 

Vi har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om utbildningsnämndens 
och nämndens för arbete och välfärd arbete inom området skolfrånvaro är 
tillfredsställande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att utbildnings-
nämndens och nämndens för arbete och välfärd arbete inom området skolfrånvaro till 
viss del är ändamålsenligt.  

Vår slutsats bygger vi på att det finns riktlinje för kontroll och uppföljning av 
skolfrånvaro som också är känd i verksamheten. Det finns ett digitalt system för effektiv 
och rättssäker handläggning av anmälningar till huvudman då utredning om frånvaro 
inletts. Det vidtas en rad förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att 
främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro. Det bedrivs en ändamålsenlig 
samverkan mellan skola, socialtjänst och region som stödjer arbetet. Samverkan är 
under utveckling och bedrivs främst inom ramen för ”Barnens bästa gäller!” 
Skolsocionomer är en nyinrättad tjänst som ska stödja samverkan mellan skola och 
socialtjänst runt elever på kommunens högstadieskolor. 

Befintligt program för registrering och uppföljning av elevers frånvaro upplevs inte som 
ändamålsenligt. Vi bedömer alltså att det bedrivs ett åtgärdande arbete, men att 
omfattningen inte fullt ut motsvarar behoven. Vi bedömer att den årliga uppföljning som 
görs av elevers skolfrånvaro brister vad till exempel gäller analys av orsaker och 
insatser som vidtas. Även den månadsvisa rapporteringen av frånvaroanmälningar 
brister vad gäller analys. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildningsnämnden att:  

— förtydliga redovisningen och stärka analysen i de månadsvisa redovisningarna av 
anmälningar då utredning av elevs frånvaro inletts.  

— stärka analysen i det systematiska kvalitetsarbetet inom området problematisk 
skolfrånvaro. 

— säkerställa att det vid samtliga skolenheter finns förutsättningar att arbeta 
främjande, förebyggande och åtgärdande för att förhindra problematisk skolfrånvaro. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd 
att:  

— stärka analysen i uppföljning av samverkan med utbildningsnämnden 
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2 Inledning 

Revisorerna vill i enlighet med revisionsplanen granska utbildningsnämndens 
uppföljning av frånvaro i grundskola och vilket främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete som bedrivs. Även nämndens för arbete och välfärd samverkan 
med utbildningsnämnden i frågor som berör elever med problematisk skolfrånvaro 
granskas.  

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare 
har inom utbildningsområdet. Enligt 7 kap. 10 § skollagen har alla barn från sex år till 
avslutad grundskoleutbildning skolplikt. Kommunen ska enligt 7 kap. 22 § se till ”att 
eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång”. I grundskolan 
gäller att eleverna ska vara närvarande och om de inte är det ska vårdnadshavarna 
underrättas samma dag som frånvaron noteras. 1 juli 2018 trädde en lagändring i kraft, 
vilken stärkte rektors ansvar för uppföljning av elevers frånvaro. Om en elev ofta eller 
under längre tid är frånvarande och rektor inte har beviljat ledighet ska rektor 
skyndsamt utreda orsakerna. När en sådan utredning har inletts ska också 
huvudmannen informeras. (7 kap. 19 a § SkolL). 

Kommunens revisorer ser i sin risk- och väsentlighetsanalys att konsekvenserna av 
eventuella brister i kommunens arbete med elevers skolfrånvaro kan få stora 
konsekvenser på enskilda barns förutsättningar att utvecklas som självförsörjande 
samhällsmedborgare. 

Granskningen ingår i revisionsplanen för 2022. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om utbildningsnämndens och nämndens för 
arbete och välfärd arbete inom området skolfrånvaro är tillfredsställande. 

Granskningen har fokuserat på följande frågeställningar: 

 Finns det i grundskolan ändamålsenliga riktlinjer/rutiner för arbetet med 
skolfrånvaro? 

 Finns ändamålsenliga digitala system för registrering och uppföljning av 
frånvaro? 

 Bedrivs ett ändamålsenligt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för 
elever som riskerar att bli eller är ”hemmasittare”? 

 Finns en ändamålsenlig samverkan runt elever som riskerar att bli eller är 
”hemmasittare”? 

 Följer nämnden upp elevernas samlade frånvaro, att vårdnadshavare till 
omyndiga elever informeras om frånvaro samma dag som frånvaron inträffat, 
att rektor vid elevs upprepade eller längre frånvaro skyndsamt utreder och att 
åtgärder vidtas. 

Granskningen avser utbildningsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. 
Granskningen är avgränsad till grundskolan.  
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 

 skollagen 3 kap. 7 § 3 st., 10-12 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 7 § samt 7 kap 19 a §  

 tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut och 
skolenkät och av kommunens interna styrdokument och kvalitetsarbete samt intervjuer 
med utbildningsnämndens ordförande, skolchef, verksamhetschef grundskola, 
enhetschef uppföljning och analys, urval av rektorer (fem enheter), lärare (tio enheter), 
specialpedagoger och kuratorer samt avdelningschef och biträdande avdelningschef 
vid förvaltningen för arbete och välfärd.  

Granskningen har genomförts av Joakim Nertyk, certifierad kommunal revisor och 
specialist samt Klara Engström, verksamhetsrevisor. Fredrik Ottosson, certifierad 
kommunal revisor, har deltagit i sin roll som kvalitetssäkrare. 

Rapporten är faktakontrollerad av skolchef, förvaltningschef Arbete och välfärd, 
verksamhetschef grundskola och avdelningschef Barn och familj. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Riktlinjer och rutiner 

Förvaltningschefen har fastställt Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro för 
grundskola och grundsärskola.1 Av riktlinjen framgår bland annat att noggrann 
närvarokontroll ska göras vid varje skolenhet. Frånvaro ska vid samtliga skolenheter 
registreras i digitalt verksamhetssystem som tillhandahålls av kommunen. Varje lektion 
ska digitalt kvitteras av lärare. Rektorn ansvarar för att frånvaro upptäcks tidigt. 

För att en noggrann närvarokontroll ska kunna göras ska det vid varje skolenhet finnas 
rutiner för: 

 schemaläggning och schemaförändringar 

 information till ny personal 

 hur vikarier kvitterar lektioner 

 uppföljning av närvaro- och frånvaroregistreringar 

 hur vårdnadshavare får information om frånvaro 

 när och hur dokumentation sker och förvaras. 

 identifikation av orsaker till frånvaro och ett system för att främja skolnärvaro. 

Vi har begärt in ovan angivna rutiner från sju skolenheter och erhållit olika lokala 
dokument, som delvis berör punkterna ovan. Varje skolenhet dokumenterar och 
benämner sina rutiner för arbetet med skolnärvaro och skolfrånvaro på sitt sätt. Det 
kan handla om rutiner inom ram för handlingsplan, riktlinjer, pm för frånvarohantering 
och avsnitt i elevhälsoplan. 

En skolenhet har en rad rutiner inom olika områden samlat i en PM medan andra 
enheter har separata dokument för olika delar till exempel dokumentation samtal med 
hemmet, mall frånvaroutredning, info vikarier.  

Hur arbetet ska bedrivas dokumenteras på vissa enheter i arbetsgång eller 
närvarotrappa. Alla enheter har inte bifogat rutiner inom alla de delar som riktlinjen 
reglerar ska finnas på enhetsnivå. 

Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro innehåller också information om 
anmälan till socialnämnd och utbildningsnämnd samt åtgärder vid sen ankomst och 
frånvaro. I dokumentet hänvisas vidare till blanketter som ska användas och som finns 
tillgängliga på intranätet. Det gäller till exempel anmälan till huvudmannen enligt 
skollagens 7 kap. 19 a § vid utredning om frånvaro.  

I intervjuer med rektorer framgår att huvudmannens riktlinje är välkänd och ligger till 
grund för arbetet på enhetsnivå. Det framgår också att riktlinjen har reviderats vid flera 
tillfällen, men att den fortfarande inte upplevs som tillfredsställande. Rektorerna anger 
att de har begärt att riktlinjen förtydligas. I intervju med närvarostrateg och elevhälsa 

 
1 Senast reviderad 2020-08-12 
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lyfts frågan om bristande likvärdighet i arbetet när så mycket av styrningen ligger på 
respektive skolenhet att ansvara för. Verksamhetschef grundskola berättar att 
huvudmannen har tagit emot rektorernas synpunkter och att riktlinjen är under 
revidering, vilket närvarostrategen verifierar. 

3.1.1 Bedömning 

Vi bedömer att utbildningsnämnden har riktlinje för kontroll och dokumentation av 
skolnärvaro och skolfrånvaro som tydliggör uppdraget enligt skollagen. Vi ser att 
riktlinjen är känd i verksamheten, men att den inte i alla delar upplevs som tydlig. Det 
är inte säkerställt att varje enhet har rutiner i alla de delar som riktlinjen föreskriver. Vid 
tiden för granskningen görs en översyn av huvudmannens styrning av arbetet med 
närvaro och frånvaro. 

3.2 Digitala system 

Utbildningsförvaltningen påtalar i Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro 
vikten av dokumentation. Det gäller: skälen till frånvaro, omfattningen av frånvaro, 
åtgärder som har vidtagits, vårdnadshavares och elevs inställning till frånvaron, hur och 
om eleven får undervisning och vilken information som eleven har erhållit. 

Växjö kommun använder sedan många år tillbaka digitala system från IST AB för 
elevadministration och frånvaroregistrering samt som lärplattformar. Dagens system 
benämns Saits. Vårdnadshavare anmäler sons/dotters frånvaro digitalt i 
frånvarosystemet genom en app. I systemet registrerar också undervisande lärare 
elevs frånvaro vid uppstarten av varje lektion. Systemet sänder därefter ett automatiskt 
meddelande till vårdnadshavare om den registrerade frånvaron skulle vara oanmäld. 
För frånvarande icke anmälda elever på låg- och mellanstadiet görs eftersökningar av 
eleven även per telefon eller på annat sätt tills vårdnadshavarna nås och uppgift om 
orsak till frånvaron kan inhämtas. Rektorer och lärare menar att systemet är behäftat 
med flera brister till exempel menar det att sammanställningar av frånvaro både 
otillförlitliga och bristfälligt utformade. Nämndens ordförande och kommunens skolchef 
är medvetna om systemets brister och därför kommer ett nytt beprövat system från en 
annan leverantör att upphandlas. 

Anmälningar från rektor till huvudman då utredning på grund av frånvaro har inletts och 
ärenden om skolpliktsbevakning registreras i ärendehanteringssystemet DF-respons 
som tillhandahålls av företaget Digital Fox AB. Systemet infördes på pilotskolor under 
hösten 2021 och implementerades i full skala från och med vårterminen 2022. 
Systemet används också av elevhälsan, förutom dess medicinska del, som använder 
Cosmic. Intervjuade rektorer känner sig ännu inte helt säkra på DF-respons, men 
menar att ytterligare kompetensutvecklingsinsatser är planerade. I granskningen har vi 
tagit del av sammanställningar av uppgifter ur systemet som biläggs nämndens 
handlingar. 

Rektorerna framför vikten av att de system som används fungerar tillsammans, är 
synkroniserade, så att uppgifter inte behöver lämnas och hämtas på olika ställen. 
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3.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar att nämnden har problem med implementeringen av systemstöd för 
frånvarohanteringen. Vi bedömer att detta försvårar arbetet med elevers frånvaro. 
Kommunens revisorer genomför parallellt med föreliggande granskning en fördjupad 
granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten och vi hänvisar till 
den rapportens bedömning. 

Vad gäller övriga digitala system ser vi att DF-respons stödjer ett effektivt arbetssätt 
och rättssäkert handhavande av dokumentation. Vi bedömer att de sammanställningar 
som tas ur systemet i flera delar behöver analyseras för att de ska vara begripliga och 
till stöd för nämnden. 

3.3 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

Av intervjuer med rektorer, lärare och representanter för elevhälsan framgår att de 
elever som har en problematisk skolfrånvaro eller helt uteblir från undervisningen i 
mycket hög grad har svårigheter kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
autismspektrumtillstånd, psykisk ohälsa, en problematisk social hemsituation eller en 
kombination av dessa. Flera respondenter pekar på att många elever med 
problematisk skolfrånvaro bedöms ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men 
att de ännu inte har blivit diagnosticerade. Tjänstepersoner på förvaltningen för arbete 
och välfärd gör en liknande bedömning. De kan grovt dela in elever med problematisk 
skolfrånvaro i tre grupper:  

1. elever med välfungerande hemsituation, men där sammanhang i skolan skapar 
bekymmer till exempel mobbning,  

2. elever med psykisk eller fysisk ohälsa vars behov inte kan mötas av skolans 
lärmiljöer; Även vårdnadshavare kan påverkas negativt av detta, och  

3. elever med en problematisk hemsituation till exempel på grund av oro för 
vårdnadshavare eller där vårdnadshavare inte förmår stödja barnet att stiga 
upp, äta etcetera.  

Ansvaret för uppföljning av elevernas frånvaro i skolan ligger i hög grad på elevens 
mentor. Ovan har redan framgått att vårdnadshavare till elever i låg- och mellanstadiet 
kontaktas på flera sätt än genom automatiskt sms om eleven utan att vara anmäld är 
frånvarande. Kontakten mellan hemmet och skolan bedöms som mycket viktig och att 
den vidmakthålls. Om skolan har en fungerande kontakt med vårdnadshavarna brukar 
det alltid ”finnas vägar framåt”, säger en lärare. Även i de fall eleven är anmäld i 
systemet är det viktigt att frånvaron följs upp, så att eleven och familjen blir medvetna 
om att skolan noterar frånvaron.  

Rektorer och lärare ger en rad exempel på insatser som har gjorts och som görs av 
förebyggande och främjande karaktär. Exempel på insatser redovisas nedan i 
punktform. 

 anpassning av undervisningen i klassrummet så att insatser riktade mot 
enskilda elever inte ska behövas, till exempel genom tydlig lektionsstruktur och 
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hjälpmedel såsom bildstöd och time timer2. Samtlig personal i Växjö kommuns 
grundskolor har under en period genomgått en utbildning inom området 
tillgängliga lärmiljöer. Intervjuade lärare menar att innehållet i utbildningen var 
bra även om de redan var insatta i mycket av det som fördes fram. 

 anpassning av lärmiljön genom undervisning i andra lokaler än det ordinarie 
klassrummet. I intervjuer framgår att förutsättningarna mellan skolenheterna ur 
detta perspektiv inte är likvärdiga. Lärare vid vissa enheter bedömer att 
personalen har goda förutsättningar att erbjuda eleverna undervisning i andra 
lokaler än det ordinarie klassrummet, till exempel grupprum. Lärare på andra 
enheter och representanter för elevhälsan ser inte att den möjligheten finns. 

 tidiga insatser genom åtgärder av lärare, elevhälsans olika professioner, 
elevcoacher och elevkoordinatorer. På mindre skolor där elevhälsan inte är 
tillgänglig dagligen kan insatser inte göras på samma sätt som vid större 
enheter 

 aktiviteter på raster. Vid högstadieskolorna finns det fritidsgårdar. Ett par 
respondenter pekar på att det också borde finnas rastmiljöer för elever som inte 
klarar av den intensiva sociala miljön som oftast erbjuds vid fritidsgårdar. 

Representanter för elevhälsan bedömer att skolenheterna har kommit olika långt vad 
gäller det förebyggande och främjande arbete.  

Intervjuer har genomförts med fyra rektorer vid högstadieskolor, en rektor för 4-9-enhet 
och en rektor för F-6-enhet. Vid F-6-enheten uppges det inte finnas någon elev som är 
helt eller närmast fullständigt frånvarande från skolan. Vid de andra enheterna uppges 
antalet uppgå till 3-5 per enhet. Totalt handlar det om 30-40 elever i Växjö kommuns 
skolor, enligt skolchefen. En lång rad åtgärder vidtas, men rektorerna är noga med att 
påtala att det inte finns någon standardlösning utan varje elev måste mötas med 
individuellt anpassade insatser. Nedan redovisas ett antal exempel på åtgärder som 
rektorer och lärare berättar om vidtas inom skolans ram. I hög grad krävs dock 
samordnade insatser från andra myndigheter såsom region och socialtjänst.  

 återkommande samtal mellan skola och vårdnadshavare till exempel genom 
mentor, representant för elevhälsa eller närvaroteam3. 

 samtalsstöd av representant för elevhälsan på skolan 

 anpassat schema 

 anpassade skolluncher och raster 

 undervisning i hemmet 

 anpassad studiegång4 enligt skollag 

 
2 Hjälpmedel som visar för eleven hur mycket tid som återstår. 
3 Närvaroteamet kan bestå av representanter för elevhälsa och skolledning. Teamen finns ute på 
skolenheterna. 
4 3 kap. 12 § SkolL handlar om avvikelser från timplan, ämne och mål efter beslut av rektor 
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 enskild undervisning och undervisning i särskild undervisningsgrupp enligt 
skollag. 

Många elever med problematisk skolfrånvaro har svårt för det sociala sammanhanget 
som ett klassrum eller skolmiljö utgör. Intervjuade pedagoger menar att de i flera fall 
kan anpassa undervisningen så att lärmiljön blir tillgänglig, förutsägbar, för många 
elever. Under raster eller måltider kan det dock vara svårare och då krävs särskilda 
insatser. För elever som inte klarar det sociala sammanhanget i klassrummet även om 
anpassningar på gruppnivå har gjorts kan behöva enskild undervisning eller 
undervisning i särskild undervisningsgrupp. Vid de högstadieskolor som berörts av 
föreliggande granskning finns särskilda undervisningsgrupper. Elevernas undervisning 
bedrivs där i högre eller lägre grad. Somliga elever deltar till viss del i sin ordinarie 
klass undervisning, vissa tider eller i vissa ämnen, medan andra har hela sin 
undervisning skild från den ordinarie klassens. Det är viktig att skapa en trygg miljö för 
dessa elever, enligt intervjuade rektorer. Intervjuade lärare bedömer att grupperna är 
bra, men att platserna inte alltid motsvarar behoven. 

För att arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro ska kunna stärkas inom 
ramen för skolans uppdrag krävs högre personaltäthet, enligt rektorer och lärare. Den 
ordinarie klassläraren måste kunna fokusera på undervisning i klassen i stort och 
därför behövs det annan personal som kan gå in och stötta elever som behöver 
enskilda insatser. Representanter för elevhälsan håller med. Det finns en risk för att 
elever som inte får den uppmärksamhet som de behöver inte kommer till skolan eller 
kommer dit, men inte går på lektioner. Inte heller den specialpedagogiska resursen kan 
omfördelas från de löpande insatserna till specifika fördjupade insatser för elever med 
problematisk skolfrånvaro, menar flera av de intervjuade rektorerna. För övrigt behöver 
samordnade insatser i högre grad vidtas. Det gäller inte minst genom samverkan med 
socialtjänsten som parallellt med att skolan stödjer elever ger stöd år vårdnadshavare 
så att de kan ta sitt föräldraansvar, enligt rektorer. 

3.3.1 Bedömning 

Vi bedömer i likhet med samtliga respondenter i granskningen att tidig upptäckt och 
tidiga insatser är viktiga. Det genomförs förebyggande och främjande insatser liksom 
en rad åtgärdande inom ramen för skolans uppdrag. Lärarnas anpassning av lärmiljö 
och undervisning är en naturlig del i deras dagliga gärning. Rektor beslutar om insatser 
som kräver beslut enligt lag. På flera enheter finns också annan personal än lärare och 
elevhälsans insatser som kan stödja eleverna socialt på skolan såsom elevcoacher och 
personal på fritidsgårdar. Forskning visar bland annat att elever med hög skolfrånvaro 
och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar efterfrågar trygga relationer med få 
personer och undervisning i en mindre kontext.5 Vi bedömer att det bedrivs ett 
ändamålsenligt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, men att omfattning 
inte fullt ut motsvarar behoven. Vi pekar därför på vikten av att huvudmannen följer upp 
att det vid varje skolenhet finns förutsättningar att möta dessa elevers behov. 

 
5 Åhslund, I (2021) How students with Neuropsychiatric Disabilities understand their absenteeism 
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(4), sid. 2666 
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3.4 Samverkan 

Om samverkan med andra myndigheter regleras bland annat i utbildningsförvalt-
ningens Riktlinje om uppföljning av närvaro och frånvaro. Skolan kan efterfråga 
trepartsmöte/nätverksträff, där vårdnadshavare och representanter för skola och 
förvaltning för arbete och välfärd träffas tillsammans. Trepartsmöte ger möjlighet att i 
ett samtal mellan berörda parter delge varandra kunskap med syfte att gemensamt 
skapa förutsättningar till förändring. Tjänsteperson vid arbete och välfärd menar att ju 
fler trepartssamtal som genomförs desto bättre resultat. I vissa fall görs 
orosanmälningar från skolan då problematisk frånvaro har pågått i flera månader. Om 
socialtjänsten involveras tidigt ökar förutsättningarna för att eleven och familjen kan 
stödjas utan att det föregåtts av orosanmälan. I prioriterade områden har hembesök 
gjorts av socialrådgivare och BVC. Vårdnadshavarna har upplevts bli mer engagerade. 
En god relation mellan myndigheter och familjer med små barn ger goda 
förutsättningar för gott samarbete även när barnen har blivit större. Skolan kan också 
kalla till möte för framtagande av samordnad individuell plan6 (SIP) där socialtjänst och 
hälso- och sjukvården är parter i samverkan i de fall vårdnadshavarna godkänner 
detta. Enligt regionalt avtal kan även skolan i Kronobergs län kalla till SIP, vilket är 
utöver vad som regleras i lag. 

Utbildningsnämnden skriver i Internbudget 2022 att ”en ny samverkansstruktur mellan 
arbete och välfärd och utbildningsnämnden implementeras genom utökad samverkan 
genom skolsocionomer från socialtjänsten som samarbetar och stödjer skolor och 
fältverksamhet i det förebyggande arbetet kring problematisk frånvaro, psykisk ohälsa 
och utanförskap”7. Skolsocionomerna kommer att knytas till högstadieskolorna och 
arbetet ska både bedrivas förebyggande och åtgärdande och det syftar till ökad trivsel 
och trygghet på skolenheterna.8 Fyra skolsocionomer kopplas till de åtta 
högstadieskolorna. Rektorerna ser positivt på denna insats, som är ett resultat av 
behov som har identifierats på enhetsnivå. 

I Internbudget 2022 skriver nämnden för arbete och välfärd under rubriken ”pressa 
tillbaka utanförskap och minska social utsatthet” att nämnden ska ”fortsätta att bygga 
strukturer för en bättre samverkan med skola och förskola”. Det ska bland annat göras 
genom skolsocionomer. Vid nämndens sammanträde i november 2021, då beslut om 
internbudget fattades, deltog avdelningschef och två skolsocionomer och berättade om 
uppstarten av arbetet.9 

Intervjuade rektorer bedömer att det finns mycket att göra för att samverkan mellan 
myndigheter kring ett barn och en familj ska kunna fungera tillfredsställande. Det finns 
en risk för att samverkans kvalitet beror på vilka personer som är inkopplade, enligt 
rektorer och representanter för elevhälsan. En rektor upplever att socialtjänsten förut 
kunde erbjuda fler olika insatser i form av stödpersoner, ungdomsgrupper och 
praktikplatser. Även polismyndigheten var tidigare mer involverad i samverkan med 
skolan. Av nämndens för arbete och välfärd internbudget 2022 framgår att arbetet i fält, 

 
6 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 16 kap. 4 § och socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 7 § 
7 Utbildningsnämnden (2021) Internbudget 2022, sid. 14 
8 Utbildningsförvaltningen (2021) Verksamhetsplan 2022, sid. 22 
9 NAV 2021-11-17, § 201 
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efter beslut i kommunfullmäktige, ska utvärderas och att de samlade resurserna ska 
fokusera på att ”bryta utanförskap och höja kunskapsresultat”.10 Tjänstepersoner vid 
förvaltningen för arbete och välfärd menar att samverkan med skolan har utvecklats 
positivt under de senaste åren, till exempel har skolsocionomer anställts och antalet 
tjänster som socialrådgivare till stöd för familjer med små barn har utökats. Det finns 
dock fortfarande mer att göra för att stärka samverkan bland annat 
kompetensutveckling inom den egna organisationen och genom konkreta stödinsatser 
såsom stöd till hemmasittare i hemmet, avlastning och att hjälpa elev att ta sig till 
skolan. Politikernas uppdrag är dock tydligt och det finns avsatta medel för att till 
exempel anställa fler socialrådgivare med uppdrag att stödja familjer med barn i låg- 
och mellanstadieåldern. Arbetet på socialtjänstens mottagningsenhet har förändrats 
från att ha varit uppdelad i tre delar med olika fokus till att nu utgöra en mottagning. På 
det sättet kan tjänstepersonerna på mottagningen få en helhetsbild av anmälningar och 
kunna se samband, vilket stärker förutsättningarna för effektiva riktade insatser, enligt 
avdelningschef.11  

Samverkan mellan skola, socialtjänst och region inom ramen för ”Barnens bästa 
gäller!” fortsätter under året.12 Tjänsteperson på arbete och välfärd verifierar att arbetet 
fortskrider. Intervjuade rektorer och lärare kan inte se att samverkan inom ”barnens 
bästa” har fått några konsekvenser på enhets- eller individnivå. Rektorerna berättar att 
det har genomförts möten och att intentionen är god. För att det praktiska arbetet ska 
fungera krävs att ansvaret för den praktiska samverkan med skolan tydliggörs inom 
socialtjänst och region, menar en rektor. Att det är rektor som är ansvarig på 
skolenhetsnivå är helt klart. Skolchef och verksamhetschef grundskola ser positivt på 
den samverkan som sker inom projektet, men de har också förståelse för rektorernas 
bild av samverkan. Fokus har under det senaste året legat på förskolan. Inför 
kommande läsår kommer pilotskolor inom grundskolan att börja arbetet i enlighet med 
struktur som skapats inom ramen för ”Barnens bästa gäller!”, enligt skolchef och 
verksamhetschef grundskola. En av högstadieskolornas rektorer verifierar detta.  

Elever i behov av insatser från regionen kan få det dels genom barn- och 
ungdomshälsan, som är första linjens insats, dels genom barn- och ungdomspsykiatrin 
och andra specialistenheter. Trots att regionens kapacitet har ökat är kön fortfarande 
lång, enligt skolchef.  

Tjänstepersoner vid arbete och välfärd pekar på vikten av att insatser görs tidigt innan 
elever blir hemmasittare. Om en rektor kontaktar arbete och välfärd med önskan om 
samverkan kring en elev och dennes familj bokas en tid inom en vecka under 
förutsättning att vårdnadshavarna ger sitt samtycke. Allt inom ramen för ”barnens 
bästa”. 

3.4.1 Bedömning 

Vi bedömer att det bedrivs en ändamålsenlig samverkan, som är under utveckling, 
mellan skola, socialtjänst och region samt med andra parter. Det finns uppbyggda 
strukturer för samverkan bland annat inom ramen för ”Barnens bästa gäller!”, som när 

 
10 Nämnden för arbete och välfärd (2021) Internbudget 2022, sid. 14 
11 Se t.ex. Nämnden för arbete och välfärd (2022) Årsrapport 2021, sid. 25 
12 Utbildningsnämnden (2021) Internbudget 2022, sid. 14 
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samarbetet är fullt utbyggt och när varje myndighet inom rimlig tid kan ta fullt ansvar för 
sin insats, på ett avgörande sätt bör kunna stödja enskilda elever med samordnade 
insatser. 

Samverkan i förebyggande och främjande syfte mellan skola, socialtjänst och region är 
också av stor betydelse för elever som riskerar problematisk skolfrånvaro. Vi bedömer 
att det finns strukturer som stödjer detta. I granskningen har dock framgått att denna 
samverkan kan utvecklas. Granskningen har tydligt visat att orsakerna till elevernas 
skolfrånvaro är komplex och att samordnande insatser krävs. Även i de fall då elever 
redan har problematisk skolfrånvaro bedömer vi att samverkan kan stärkas så att 
elevernas behov kan mötas. 

3.5 Uppföljning 

Av utbildningsnämndens protokoll framgår att anmälningar gällande elever med 
oroväckande frånvaro redovisas för nämnden vid varje sammanträde.13 Inför 
sammanträdet redovisas statistik i form av utdrag ur det digitala systemet. Om 
nämndens ledamöter har frågor kan de ställa dessa vid sammanträdet. Om ärenden på 
individnivå ska lyftas görs det inför lyckta dörrar. Utbildningsnämndens ordförande 
uppger att det finns ett behov av att utveckla det underlag nämnden erhåller i samband 
med återrapportering av skolfrånvaron med bland annat analyser kring orsaker till 
frånvaron och skillnader mellan åldrar och kön.  

Av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2022 framgår att elevernas 
utveckling mot målen avseende normer och värden bland annat ska följas upp genom 
statistik av elevers närvaro och frånvaro.14 

Det totala antalet anmälningar till huvudman redovisas i utbildningsnämndens 
årsrapport. I Årsrapport 2020 framgår att det under 2020 gjordes 254 anmälningar om 
att utredningar på grund av frånvaro har startats upp.15 Det var 154 fler anmälningar än 
året dessförinnan. Tre orsaker till den kraftiga ökningen identifierades: pandemin, 
reviderade riktlinjer för uppföljning av frånvaro samt ökat fokus att minska frånvaro. 
Läsåret 2020/2021 gjordes 244 anmälningar om inledda utredningar på grund av 
frånvaro, vilket bedömdes som en markant ökning.16 

I Årsrapport 2021 noteras att pandemin har påverkat personals och elevers närvaro 
negativt och att det fått konsekvenser på verksamheten, dock inte vad gäller 
uppfyllelse av kunskapsmål.17 Statliga uppföljningar har visat att pandemin i högre grad 
har haft negativ påverkan på studieresultaten hos elever med socioekonomisk svag 
bakgrund. I Växjö kommun har andelen nyinvandrade med behörighet till 
gymnasieskolan ökat, vilket utbildningsnämnden ser som att kommunen hanterat 
utmaningar väl även om det modellberäknande värdet inte når upp till genomsnittet i 
kommungruppen större städer.18 I årsrapporten görs ingen ytterligare redovisning av 

 
13 UN 2022-02-02 § 19, UN 2021-12-15 § 184, UN 2021-11-17 § 160 
14 Utbildningsförvaltningen (2021) Verksamhetsplan 2022, sid. 23 
15 Utbildningsnämnden (2021) Årsrapport 2020, sid. 29 
16 Utbildningsnämnden (2022) Årsrapport 2021, sid. 29 
17 Utbildningsnämnden (2022) Årsrapport 2021, sid. 18 
18 Utbildningsnämnden (2022) Årsrapport 2021, sid. 23 
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antal anmälningar per skola, per kön, per ålder eller motsvarande. Inte heller redovisas 
eller analyseras orsaker till frånvaron. Däremot noteras att en närvarostrateg anställdes 
i slutet av året.19 Enligt årsrapporten pågår ett utvecklingsarbete vad gäller uppföljning 
och åtgärder. Utbildningsnämnden har i internbudget för 2022 givit förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av efterlevnaden av Riktlinje om uppföljning av närvaro 
och frånvaro.20 Uppdraget ska utmynna i rekommendationer. Yrkesrevisorn har tagit 
del av elevhälsochefens förslag till genomförande av uppdraget. Förvaltningsledningen 
beslutade i enlighet med elevhälsochefens beslut, enligt närvarostrateg, som också 
ansvarar för uppdraget. Uppdraget gäller flera skolformer och beräknas pågå från och 
med vårterminen 2022 till och med höstterminen 2023. Översynen ska i vissa delar 
göras i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och 
välfärd. 

Enhetschef för uppföljning och analys redovisar att nämndens kvalitetsuppföljning har 
reviderats till sin struktur bland annat som en konsekvens av utbildningsförvaltningens 
omorganisation från områdes- till verksamhetsorganisation. I grundskolans 
verksamhetsrapport kommer frånvaro att följas upp under ett eget avsnitt. Efter läsåret 
2020/2021 redovisades elevers frånvaro i en separat årlig uppföljning.21 I rapporten 
ges inledningsvis en allmän bakgrund till problemet med frånvarande elever, bland 
annat vad gäller orsaker varefter följer resultat i Växjö kommun. Skolfrånvaro redovisas 
och analyseras. Av analysen framgår att inrapporterad frånvaro inte är kvalitetssäkrad 
på enhetsnivå. Det bedöms finnas brister både vad gäller för hög och för låg 
frånvarorapportering. Förutom elevers frånvaro redovisas anmälningar till huvudman. 
Sedan kravet på anmälan till huvudman då frånvaroutredning började gälla 1 juni 2018 
har antalet anmälningar kontinuerligt ökat från 92 läsåret 2018/2019 till 290 läsåret 
2020/2021. I ett spridningsdiagram presenteras antal elever med mer än 15 procents 
frånvaro i förhållande till antal anmälningar till huvudman. I rapporten konstateras att 
”det finns ett antal skolor som har ett förhållandevis högt antal elever som är 
frånvarande, utan att frånvaron utreds; åtminstone sker ingen anmälan om att en 
utredning har inletts”.22 Det ”kan få negativa konsekvenser i flera led; elevens frånvaro 
kanske inte utreds alls, och på kommunnivå blir det svårt att vidta åtgärder då det inte 
är möjligt att bilda sig en uppfattning om nuläget”. Det ”kan även innebära att det inte 
finns ett systematiserat och jämlikt arbetssätt för att motverka och vända elevers 
frånvaro till närvaro”.   

I nämndens för arbete och välfärd Årsrapport 2021 redovisas samverkan med 
utbildningsnämnd och region under rubriken ”Pressa tillbaka utanförskap och minska 
social utsatthet”. Beskrivningen rör samverkan inom ramen för ”Barnens bästa gäller!” 
och samverkan genom skolsocionomer med utbildningsförvaltningen. Samverkan 
analyseras inte. Uppdraget att förstärka ”tidiga och förebyggande insatser” fortlöper 
och särskilda insatser vidtas i samarbete med Socialstyrelsen i stadsdelen Araby.23 
Måluppfyllelsens status gulmarkeras i årsrapporten. Ett av nämndens uppdrag 2021 
berörde ”förstärkt samverkan med utbildningsförvaltningen mot ungas droganvändning 

 
19 Utbildningsnämnden (2022) Årsrapport 2021, sid. 29 
20 Utbildningsnämnden (2021) Internbudget 2022, sid. 16 
21 Utbildningsnämnden (2021) Rapport över elevers frånvaro läsåret 2020/2021 
22 Utbildningsnämnden (2021) Rapport över elevers frånvaro läsåret 2020/202, sid. 16 
23 Nämnden för arbete och välfärd (2022) Årsrapport 2021, sid. 26 



 
 

 

 14 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Växjö kommun 

 Granskning av kommunens uppföljning av frånvaro i grundskola 
 
 2022-10-10 

och kriminalitet, exempelvis med drogtester i skolan och missbruksvård i fält”.24 
Samverkan upplevs ha förlöpt enligt plan och grönmarkerades. Två andra uppdrag 
gällde ”ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv” med uppdraget att 
förstärka ”samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat 
områdesbaserat arbete” och att ”utvärdera och utveckla arbetet i fält för att förebygga 
kriminalitet och minska utanförskap”. Av den löpande texten framgår att den ”stödjande 
funktionen skolsocionomer tagits fram” och implementering pågår samt att samverkan 
fortlöper vad gäller arbetet med att förebygga kriminalitet och minska utanförskap.25 

3.5.1 Bedömning 

Vi konstaterar att utbildningsnämnden vid varje sammanträde får ta del av 
sammanställd statistik av antalet anmälningar till huvudman. Vi bedömer dock att 
statistikrapporten både vad gäller innehåll och presentation är så bristfällig att den 
svårligen kan stödja nämndens förståelse för frågan om problematisk skolfrånvaro och 
därmed riskeras att adekvata åtgärder inte vidtas. 

På årsbasis har nämnden följt upp skolfrånvaron per skolenhet och antalet 
anmälningar per skolenhet, däremot har inte någon kvalitetsuppföljning gjorts där fokus 
har legat på orsaker till problematisk skolfrånvaro, förutsättningar för åtgärder eller hur 
samverkan har fungerat. Nämnden är medveten om de brister som har framkommit 
vad gäller skolfrånvarons omfattning och anmälningar av startade utredningar och låter 
därför göra en översyn av gällande riktlinje. Översynen genomförs av tjänsteperson 
som särskilt anställts med uppdrag att motverka problematisk skolfrånvaro. Det 
bedömer vi stärker ansvaret för elevers skolnärvaro. Uppföljning av om 
vårdnadshavaren informeras om skolfrånvaro enligt lag har inte genomförts. Vi ser en 
brist i att någon fördjupad uppföljning av orsaker och förutsättningar för insatser samt 
samverkan inte har gjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi 
konstaterar dock att nya rutiner för kvalitetsarbetet har tagits fram i samband med att 
organisationen förändrades26 från och med 1 januari 2022. 

Nämnden för arbete och välfärd berör samverkan i sina delårs- och årsrapporter. 
Samverkan i sig är inget mål att följa upp utan ett medel för att nå andra mål. 
Kommentarerna är mycket övergripande och inga brister eller utvecklingsområden 
identifieras. Vi bedömer att analysen kan utvecklas. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att utbildnings-
nämndens och nämndens för arbete och välfärd arbete inom området skolfrånvaro till 
viss del är ändamålsenligt.  

Vår slutsats bygger vi på att det finns riktlinje för kontroll och uppföljning av 
skolfrånvaro som också är känd i verksamheten. Det finns ett digitalt system för effektiv 
och rättssäker handläggning av anmälningar till huvudman då utredning om frånvaro 
inletts. Det vidtas en rad förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att 

 
24 Nämnden för arbete och välfärd (2022) Årsrapport 2021, sid. 26-27 
25 Nämnden för arbete och välfärd (2022) Årsrapport 2021, sid. 28 
26 En områdesorganisation ersattes av en verksamhetsorganisation. 
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främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro. Det bedrivs en ändamålsenlig 
samverkan mellan skola, socialtjänst och region som stödjer arbetet. Samverkan är 
under utveckling och bedrivs främst inom ramen för ”Barnens bästa gäller!” 
Skolsocionomer är en nyinrättad tjänst som ska stödja samverkan mellan skola och 
socialtjänst runt elever på kommunens högstadieskolor. 

Befintligt program för registrering och uppföljning av elevers frånvaro upplevs inte som 
ändamålsenligt. Vi bedömer alltså att det bedrivs ett åtgärdande arbete, men att 
omfattningen inte fullt ut motsvarar behoven. Vi bedömer att den årliga uppföljning som 
görs av elevers skolfrånvaro brister vad till exempel gäller analys av orsaker och 
insatser som vidtas. Även den månadsvisa rapporteringen av frånvaroanmälningar 
brister vad gäller analys. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildningsnämnden att:  

— förtydliga redovisningen och stärka analysen i de månadsvisa redovisningarna av 
anmälningar då utredning av elevs frånvaro inletts.  

— stärka analysen i det systematiska kvalitetsarbetet inom området problematisk 
skolfrånvaro. 

— säkerställa att det vid samtliga skolenheter finns förutsättningar att arbeta 
främjande, förebyggande och åtgärdande för att förhindra problematisk skolfrånvaro. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd 
att:  

— stärka analysen i uppföljning av samverkan med utbildningsnämnden 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Joakim Nertyk  Fredrik Ottosson 
Certifierad kommunal revisor, specialist  Certifierad kommunal revisor 
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