
Internbudget utkast   1 (33) 

            



Internbudget utkast   2 (33) 

  

Internbudget 2018 

Antagen av nämnden för Arbete och välfärd 20xx-yy-zz  

Nämnden för Arbete och välfärd 

 

 

Innehåll 

Innehåll ............................................................................................................................ 2 

1. Ordförandes inledning ............................................................................................... 4 
1.1 reformer, ansvar och nyfikenhet krävs i vår tid ...................................................... 4 
1.2. den tudelade arbetsmarknaden ska sammanfogas ................................................. 4 

1.3. Barn ska inte ärva sina föräldrars utanförskap ..................................................... 5 

2. Verksamhetens inriktning .......................................................................................... 6 

3. Omvärldsanalys .......................................................................................................... 6 
3.1 Växjö kommuns omvärldsanalys ............................................................................. 6 
3.2 Förändringar i omvärlden som påverkar nämndens ansvarsområden under 2017-

2019 .............................................................................................................................. 7 

3.2.1 Flyktingmottagandet under 2015 ....................................................... 7 
3.2.2 Förändringar i arbetsmarknadspolitiken ............................................ 8 
3.2.3 Förändringar i utbildningspolitiken.................................................... 9 

3.2.4 Förändringar inom socialpolitiken ................................................... 10 
3.2.5 Digitalisering och automatisering .................................................... 13 

3.2.6 Ekonomiska utmaningar för kommunsektorn .................................. 13 

4. Nämndens uppdrag – styrning och uppföljning .................................................... 15 

 ........................................................................................................................................ 16 

5. Mål och prioriteringar .............................................................................................. 17 
5.1 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad

 .................................................................................................................................... 17 
5.1.1 Nya steg mot full sysselsättning ....................................................... 18 

5.1.2 Växande näringsliv........................................................................... 18 
5.1.3 Snabbare etablering av nyanlända .................................................... 18 

5.4 Stödja individen och främja ett självständigt liv .................................................. 20 
5.4.1 Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov ............... 21 
5.4.2 Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet .................. 21 

6. Ett tryggt och hållbart samhälle för alla ................................................................ 22 
6.1.1 Ledande inom miljö- och klimatarbete ............................................ 23 

6.1.2 Ökad trygghet i hela kommunen ...................................................... 23 
6.1.3 Bättre tillvarata olikheter och mångfald ........................................... 23 

7. Växjö kommun som arbetsgivare ............................................................................ 24 
7.1.1 Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning ................. 25 
7.1.2 Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare .................................... 25 

8. Växjö kommun ska ha en kommunal ekonomi som är hållbar och i balans ...... 26 
8.1 Överskottsmål ..................................................................................... 26 
8.1.1 Driftredovisning, tkr ......................................................................... 26 
8.2 Effektivitetsmål ................................................................................... 27 



Internbudget utkast   3 (33) 

9. Bilagor ........................................................................................................................ 28 
Nämndens övergripande interna kontrollplan 2018 ................................................... 28 
Bilaga 2. Digitaliseringsplan ...................................................................................... 29 
Bilaga 3. Nyckeltalsbilaga inkl. referensvärden ......................................................... 30 

  



Internbudget utkast   4 (33) 

1. Ordförandes inledning 

1.1 REFORMER, ANSVAR OCH NYFIKENHET KRÄVS I VÅR TID 

Ledarskap är att leverera. Reformtempot har varit högt under hela mandatperioden. 

Omorganiseringen av hela förvaltningen under 2017 har tagit energi. Ekonomin har 

varit i balans under hela mandatperioden och vi har överskott att använda för att skydda 

Växjöborna från arbetslöshet i nästa lågkonjunktur. Sammantaget bidrar förändringarna 

som genomförts till att Arbete och välfärd står väl rustade för framtiden. Den 

beslutsamhet och ansträngning som vi gemensamt uppbådat är både imponerande och 

betydelsefull.  

 

Reformambitionerna förblir höga. Nyfikenhet på nya lösningar, omprövning av gamla 

sanningar och beslut, samt ett resultatorienterat ledarskap med en öppen 

utvecklingskultur i hela förvaltningen är nödvändigt för att klara såväl nya som 

bestående utmaningar. Under 2018 utvecklas Växjölöftet ytterligare och formerna för 

nästa steg mot full sysselsättning efter förmåga utreds; utredningen om LOV för 

boenden blir klar och en ny om LOV för stödinsatser enligt LSS tar vid. Löftena från 

nämnden kommer hellre vara få och genomförbara, än många eller stora besvikelser. 

 

Vårt arbete med ekonomiskt bistånd har länge haft Kommunsveriges blickar riktat mot 

sig. Under 2018 tar vi nästa steg mot en modern, rättssäker och effektiv 

biståndshandläggning. Kombinationen av ett heltäckande aktivitetskrav, automatiserad 

handläggning och en särskild funktion mot felaktiga utbetalningar och 

bidragsbedrägerier kommer ge en kraftfull helhet. Resurser ska användas till 

förebyggande insatser och kompetenshöjande insatser, inte administration och fusk. En 

skör balansgång mellan att fullt ut använda den nya tekniken och att upprätthålla 

kontroll och noggrannhet krävs i arbetet framåt. 

 

1.2. DEN TUDELADE ARBETSMARKNADEN SKA SAMMANFOGAS 

Ansvar är att anstränga sig. Arbetslösheten bland utsatta grupper växer. Ökningen drivs 

uteslutande av utrikes födda och personer utan gymnasial utbildning. 75 procent av de 

arbetslösa står idag långt ifrån arbetsmarknaden, att jämföra med 50 procent i förra 

högkonjunkturen. De höga nivåerna ska samtidigt ses i ljuset av att den stora 

flyktinginvandringen 2015 ännu inte fullt ut ingår i arbetslöshetsstatistiken och att 

genomsnittstiden till sysselsättning närmar sig ett decennium. Svåra tider väntar. 

 

Arbetsgivare vittnar om stora rekryteringsbehov. Offentlig sektor har redan idag 

kompetensbrist i flera centrala yrkeskategorier – däribland socialsekreterare – samtidigt 

som fler än vart fjärde företag beskriver att matchningsproblem hindrar planerad 

tillväxt. 

 

Jobbutmaningen är tvåfaldig. Dels handlar det om dem som har kommit till Sverige 

med för låga kunskaper för att klara sig på arbetsmarknaden, dels handlar det om dem 

vars kunskaper från skolan är otillräckliga eller vars kompetens inte längre efterfrågas. 

Nu ska de generationer som gick i skolan när den var som sämst etablera sig på 

arbetsmarknaden samtidigt som många jobb, även kvalificerade, kan utföras maskinellt.  

 

Vår största investering för 2018 är därför en förstärkning av Växjölöftet 

Vuxenutbildning med sex miljoner SEK. Hälften till yrkesutbildning, varav hälften är 
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statsbidrag, och hälften till en kunskapslyft med särskilt fokus på att minska 

försörjningsstödsberoendet. Med 200-250 nya utbildningsplatser hos anordnarna, ska 

Växjölöftet Vuxenutbildning kunna bredda intaget rejält. Därtill ska studiestartsstödet, 

folkhögskolornas studieförberedande insatser och sammanhållen utbildningsplan från 

gymnasiet till vuxenutbildning stötta fler med svåra studieförutsättningar. 

 

Växjölöftet levererar goda resultat och utvecklas på flera områden. Bidragsberoendet är 

på rekordlåga nivåer: under 900 hushåll. Växjöbornas kostnader för ekonomiskt bistånd 

minskar. Jobb- och utbildningsmässan har blivit en jobbvecka med mässan som en av 

flera inslag. Budgetsamverkan med Arbetsförmedlingen är ett ytterligare steg i att hålla 

ihop den offentliga parten. Nya steg har tagits i samarbetet med näringslivet. 

1.3. BARN SKA INTE ÄRVA SINA FÖRÄLDRARS UTANFÖRSKAP 

Politik är att prioritera. Forskningen visar att störst risk att hamna utanför, har dem vars 

föräldrar inte jobbar. Statistiska Centralbyrån visar hälften av de som har lägst 

inkomster blir kvar i samma del av inkomstfördelningen över tid. Minst är 

inkomströrligheten bland utrikes födda och ensamstående. Sannolikheten att klara 

gymnasiet är 20 procent lägre än genomsnittet för barn till föräldrar med ekonomiskt 

bistånd, visar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 

och risken att själv vara i behov av ekonomiskt bistånd är 70 procent högre. 

 

Arbetslösa föräldrar ökar risken för unga att hamna utanför arbete och studier med 

nästan 70 procent och risken att inte få gymnasiebehörighet med 40 procent. Att sakna 

gymnasiebehörighet ökar i sin tur risken att hamna i utanförskap med 118 procent. 

Unga med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de som varken arbetar eller 

studerar. Det finns 100 000 unga mellan 20-25 år som varken arbetar eller studerar 

(UVAS) i Sverige. 

 

Att det är jobb och inte bidrag eller arbetsmarknadsåtgärder som är lösningen framgår 

också tydligt; 98 procent av alla förvärvsarbetande har över tid god ekonomisk standard. 

Välfärdsuppdraget är i huvudsak ett jobbuppdrag. Växjö har därför valt att ha en lokal 

arbetslinje utöver det vanliga, och att låta den genomsyra hela Arbete och välfärd. 

 

Grunden för att bryta utanförskap läggs med arbete, men för att minska risken att 

föräldrars utfall spiller över på barnens förutsättningar prioriteras betydande 

investeringar i tidiga insatser. Växjö är med Barnens bästa en nationell förebild. I länet 

driver vi på implementeringen av Skottlandsmodellen, för en närmre samverkan mellan 

kommun och region. Tidiga insatser är dels en rad insatser tillsammans med framför allt 

utbildningsförvaltningen för att stötta barn och familjer i utsatthet, dels ett allmänt 

förhållningssätt till alla insatser: resurserna ska in tidigt och intensivt. Det ger bättre 

resultat och är mer effektivt. Så vinner både individen och samhället mest. 

 

Fältarbetet förstärks permanent och med ytterligare kapacitet under särskilt ansträngda 

perioder med bättre samutnyttjande av personal mellan fältgruppen och andra 

verksamheter, så som Araby Park Arena och Ungdomsbasen. Resursutnyttjandet 

förbättras på Araby med ett mottagnings- och etableringscentrum, som samlar befintlig 

verksamhet och förstärks av partnerskap med civilsamhället, och i kommunen i stort när 

den nya integrationsplanen implementeras. 
 

Oliver Rosengren 

ordförande  
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2. Verksamhetens inriktning 

 

Arbete och välfärds vision: "I Växjö kommun har alla en ekonomisk och social 

trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar". 

 

För att uppnå visionen strävar förvaltningens samtliga verksamheter efter att vara 

samhällsbyggare som sätter medborgarna först, vara professionella och se till varje 

medborgares möjlighet. Förvaltningens verksamhetsidé bygger på att se möjligheter, 

och ge möjligheter.  

 

Vi har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra 

värderingar som gäller för alla som jobbar i 

kommunkoncernen. Det är varje chefs ansvar att se 

till att värdegrundens innehåll är känt och följs. 

 

Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper 

oss att leverera en god kommunal service och vara en 

attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det 

bidrar till ett hållbart arbetsliv. 

 

Värderingarna fungerar tillsammans - vi ska leva upp 

till dem samtidigt. Ingen är viktigare än den andra. 

De gäller både i relation till vår omgivning och till 

varandra som kollegor. Det vill säga att vi har samma 

förhållningssätt internt som externt.  

 

3. Omvärldsanalys 

3.1 VÄXJÖ KOMMUNS OMVÄRLDSANALYS 

Växjö kommun står inför förändringar och händelser globalt, nationellt och regionalt 

som på olika sätt kan komma att påverka kommunens verksamhet och omvärld. Trender 

är långsiktiga, pågående förändringar som har olika riktningar i samhället och de 

påverkar oss oavsett om vi väljer att agera utefter dem eller inte. 

 

Växjö kommun har tagit fram en omvärldsanalys, och den ska vara användbar för 

kommunkoncernens verksamheter vid planering och strategi samt bidra till att Växjö 

kommun är flexibel inför de trender som kommunen ställs inför. Genom kunskaper om 

trender och omvärld skapas förutsättningar för hushållning av ekonomi och en hög 

handlingsberedskap för att tillgodose invånarnas behov. 

 

Stora och globala trender som kommer att påverka oss under kommande 10-15 år 

framåt kallas ofta för megatrender. Megatrenderna är en central del av företag och 

organisationers yttre förutsättningar. Megatrenderna som påverkar allt och alla och som 

därför de flesta organisationer tar hänsyn till är: 

- Globalisering 

- Individualisering 

- Demografisk utveckling 

- Digitalisering 

- Klimatförändringar 
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Mot bakgrund av ovan trender ser kommunen ett antal utmaningar i relation till de 

övergripande processer som förvaltningen arbetar med. Beskrivningar av utmaningar 

och strategiska råd kopplat till respektive huvudprocess finns beskrivna i Växjö 

kommuns omvärldsanalys, och har varit ett underlag i planering av internbudget och 

verksamhetsplan.  

 

3.2 FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN SOM PÅVERKAR NÄMNDENS 
ANSVARSOMRÅDEN UNDER 2017-2019 

Uppdraget för nämnden är omfattande och förändringar i omvärlden påverkar direkt 

nämndens verksamhet på både kort och lång sikt. Förvaltningen har identifierat de 

förändringar som kommer att påverka nämndens ansvarsområden under kommande år, 

samt vad dessa förändringar innebär för nämndens verksamheter.  

 

3.2.1 Flyktingmottagandet under 2015 

Under hösten 2015 upplevde Sverige, och Växjö, ett kraftigt ökat flyktingmottagande 

till följd av en orolig omvärld. År 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, varav 35 

369 ensamkommande barn. Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande 

under ett år. Nästan dubbelt så många som under 1992, då krigen på Balkan pågick. 

  

Under 2016 och 2017 har antalet asylsökande som kommer till Sverige minskat 

drastiskt, till följd av nationell politik och åtgärder för att begränsa flyktingmottagandet. 

Detta innebär att kommunernas fokus skiftar från mottagande, och att i en väldigt 

ansträngd situation starta akutboende och boenden för ensamkommande flyktingbarn till 

att arbeta för att de som kom under 2015 när de får uppehållstillstånd kan få en bostad, 

snabbt starta sin sfi och etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Många av de som kom under 2015 får nu besked om sin asylansökan. För vissa innebär 

beskedet ett avslag, för andra ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. För de 

individer som får uppehållstillstånd ska kommunerna anordna bostad enligt 

Bosättningslagen för de som anvisas till kommunen, sedan ska insatser påbörjas inom 

ramen för etableringen. För de individer som får avslag kan avslaget innebära oro och 

ohälsa. 

 

Nämndens ansvarsområden påverkas genom att: 

- Växjö kommun har i uppdrag att enligt Bosättningslagen anordna bostad för 

personer som får uppehållstillstånd och som anvisas till kommunen. Detta 

innebär en stor svårighet beroende på bristen på bostäder. Vid årsskiftet flyttas 

ansvaret för hantering av Bosättningslagen över från förvaltningen till 

bostadsbolagen.  

- Förvaltningen ska anordna sfi för personer som har fått uppehållstillstånd och 

påbörjat sin etablering. Det stora antalet personer som kom under 2015 och som 

nu får beslut från Migrationsverket kommer innebära ett ökat inflöde.  

- Bland de personer som får avslag på sin asylansökan finns stor risk för oro och 

ohälsa, och i många hushåll kan barn fara illa. Det finns också en oro att en viss 

andel kan gömma sig i Sverige, och att det i samband med detta finns en risk att 

barn i familjer som håller sig gömda far illa. Detta kan innebära ett ökat tryck på 

verksamheter inom Barn och Familj.  
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- Tillfälliga uppehållstillstånd innebär en ökad risk för oro och ohälsa, samt en 

ökad stress för individen att hitta ett arbete för att få möjlighet att stanna i 

Sverige. Detta kan innebära att desperata personer söker sig till kommunens 

arbetsmarknadsverksamheter i hopp om att snabbt kunna få ett arbete. 

 

Befolkningstillväxten i Växjö kommun utgörs till största delen av människor från andra 

länder och av erfarenhet vet vi att detta är en kostnadsdrivande grupp initialt men också 

en viktig framgångsfaktor för tillväxt. Här har vi ett viktigt jobb för att bereda goda 

förutsättningar för arbete, vuxenutbildning och social trygghet. 

 

3.2.2 Förändringar i arbetsmarknadspolitiken 

Arbetsförmedlingens senaste prognos för 2017 och 2018 pekar på att den goda 

ekonomiska konjunkturen ger en stark arbetsmarknad och sysselsättningen förväntas 

öka ytterligare under prognosperioden. Trots detta kommer arbetslösheten vara fortsatt 

relativt hög under 2018. Anledningen till detta, menar man, är att samtidigt som antalet 

arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere på låga nivåer har det stora 

antalet asylsökande som kom till Sverige och länet under hösten 2015 börjat ge avtryck 

i antalet inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingen menar att utmaningarna på 

arbetsmarknaden i länet är fortsatt stora, att länets arbetsmarknad i flera år beskrivits 

som tudelad.  

 

Statsbidrag för extratjänster 

För att ytterligare uppmuntra kommunerna att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända 

avser regeringen att föreslå att ett särskilt kommunstöd i höstbudgeten. För Växjö 

kommun innebär förslaget att om kommunen vid årsskiftet 17/18 har minst 54 personer 

på extratjänst, tilldelas 3,8 mkr.  

 

Introduktionsjobb 

Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya 

behov. Det växande antalet stöd har bidragit till att arbetsgivare och arbetsförmedlare 

har ansett det svårt att överblicka de olika villkor och stödformer som finns. Regeringen 

har nu beslutat om att förändra och förenkla anställningsstöden. Genom 

introduktionsjobb försvinner de tidigare stöden särskilt anställningsstöd, förstärkt 

särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb.  

 

Ökad samverkan för nyanländas etablering 

Delegationen för unga till arbete (Dua) har till uppgift att främja samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Delegationen ges nu ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer 

som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjlighet att 

etablera sig i arbetslivet. I samband med delegationens utökade uppdrag föreslås att 30 

mnkr per år 2017 och 2018 avsätts för främjandeinsatser liknande de medel som idag 

finns för samverkan kring unga. Dessa medel blir möjliga för kommunerna att söka.  

 

Förändringar i etableringsuppdraget 

Arbetsmarknadsdepartementet har beslutat om nytt regelverk för nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet. Förändringen innebär bland annat att regelverket för 

etableringsinsatser i större utsträckning anpassas till den övriga 

arbetsmarknadspolitiken. Nyanlända kommer därmed att omfattas av motsvarande 
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åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa, så att samma villkor och krav gäller för 

alla arbetssökande. Konsekvenser, som exempelvis nedsatt eller indragen ersättning, för 

personer som ej fullföljer sin handlingsplan kommer att vara samma som för övriga 

arbetssökande.  

 

Utbildningsplikt för nyanlända  

Från och med den 1 januari 2018 skärper regeringen kraven på alla arbetslösa som 

bedöms vara i behov av utbildning att söka och ta del av utbildning som ges inom 

arbetsmarknadspolitiken. Regeringen inför samtidigt en utbildningsplikt för nyanlända. 

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens 

etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i 

arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Regeringen avser därför att 2018 

höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Tillskottet 

uppgår till 301 miljoner kronor 2018, 467 miljoner kronor 2019 och 378 miljoner 

kronor från och med 2020. 

 

Arbetsmarknadsutredningen 

Regeringen beslutade 2016 att utreda och analysera hur statens åtagande för en väl 

fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Med tanke 

på utredningens starka koppling till kommunal arbetsmarknadsverksamhet kan 

resultatet få stor betydelse för våra framtida arbetsmarknadsinsatsers utformning och 

organisation. Slutredovisningen är planerad till den 31 januari 2019.  Delbetänkandet 

”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” har presenterats och bland annat lyft 

förslag som syftar till att stärka vägledningen.  

 

Mottagandeutredningen 

2015 beslutade regeringen om en utredning för att föreslå åtgärder för att skapa ett 

sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. 

Mot bakgrund av kommunens centrala roll i mottagandet av nyanlända, efterlevandet av 

bosättningslagen samt ansvaret för Sfi och samhällsinformation är det rimligt att anta att 

resultatet kan få betydelse för förvaltningens framtida organisation när det gäller 

etablering och integration. Utredningen planeras att slutredovisas under oktober 2017   

 

3.2.3 Förändringar i utbildningspolitiken  

Vuxenutbildningen 

Från och med 2017 har alla vuxna har rätt till vuxenutbildning gällande kurser för 

grundläggande och särskild behörighet till eftergymnasiala studier. Enligt skollagen ska 

kommuner erbjuda medborgare en utbildningsplats inom utbildningsformer som 

medborgare har rätt till. Detta gäller vuxenutbildning på grundläggande nivå, särvux på 

grundläggande nivå och sfi.  

 

Kunskapslyftet inom vuxenutbildningen innefattar även en utbyggnad av 

yrkesutbildningen (yrkesvux) för vuxna. För att erhålla statsbidrag för 

yrkesutbildningarna ställs det motprestationskrav från kommunerna, vilket innebär att 

ansökande kommuner finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser.  

 

Yrkeshögskolan  

Regeringen föreslår även förändringar gällande Yrkeshögskolan, som innebär dels fler 

nya utbildningsplatser samt ökade krav på utbildningsanordnare. Förslaget innebär 1 
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100 nya platser inom yrkeshögskolan 2018. Fullt utbyggt 2022 innebär förslaget dock 

en ökning med nästan 14 000 nya platser utöver dagens cirka 30 000 platser. 

Ändringarna innebär att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska ha den 

kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det 

yrkesområde som utbildningen avser, vilket betyder att anordnaren måste ha såväl 

praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet för att få anordna en 

yrkeshögskoleutbildning. En utredning är påbörjad på förvaltningen kring möjligheterna 

att införa en auktorisationsmodell, eller annan lämplig modell, för yrkeshögskolan. 

Utredningen förväntas färdigställas i januari 2018 

 

Studiestartsstöd 

Från och med juli 2017 har ett nytt studiestartsstöd införts. Stödet riktar sig till personer 

som har en kort tidigare utbildning och som är arbetssökande. Det är hemkommunen 

som i första hand bedömer om personen tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Stödet 

syftar till att generera fler som söker till vuxenutbildningen.  

 

3.2.4 Förändringar inom socialpolitiken 

De senaste åren har en rad lagändringar inom den sociala barn- och ungdomsvården 

bidragit till ett allt högre tryck på landets socialsekreterare. Från 1 juli 2014 gäller även 

särskilda behörighetskrav på socionomexamen för att kunna utföra uppgifter rörande 

barn och unga. Socialstyrelsens uppföljning på området visar också på en ökande 

ärendemängd, hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta vakanser. 

Personalbristen vad gäller socialsekreterare har nationellt varit ett problem sedan flera 

år men eskalerade efter sommaren 2015 i samband med den stora ökningen av 

ensamkommande barn. Socialstyrelsen pekar på att verksamheter har dränerats på 

kompetens genom hög personalomsättning som har medfört att de enheter som skulle ge 

stöd till föräldrar och utsatta barn och unga har fått svårt att bygga upp en rättssäker 

verksamhet med hög kvalitet. En stor del av resurserna har gått till att rekrytera och 

introducera ny personal.    

 

Ökad psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen visar i flera rapporter att den psykiska ohälsan bland ensamkommande 

barn och unga ökar, dels i delrapporterna om situationen i socialtjänsten, dels i 

rapporten Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – 

Slutrapport oktober 2016 samt i den telefonintervju som gjordes i februari 2017 med 51 

kommuner. Här lyfts bland annat också att socialtjänsten och boendepersonal ofta har 

svårt att få kontakt med BUP och få hjälp därifrån. Barnombudsmannen (BO) har också 

i sina rapporter Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 

2017 – Barn på flykt och Röster från barn och unga på flykt 2017 påtalat att den 

psykiska ohälsan hos ensamkommande barn har ökat. 

 

Psykisk ohälsa bland unga i Sverige är ett generellt ökande samhällsproblem som 

innebär ett lidande för individen men också stora kostnader för samhället. OECD pekar 

i en rapport från 2016 på en dramatisk ökning under det senaste decenniet i Sverige av 

unga vuxna under 25 år som lider av psykisk ohälsa och som lever på ersättning från 

Försäkringskassan. Vidare menas i rapporten att psykisk ohälsa är den främsta orsaken 

till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. Ett av tio barn mellan 10 och 18 år har 

upplevt psykisk ohälsa och nästan dubbelt så många har upplevt psykosomatiska besvär. 

Det är också den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför 



Internbudget utkast   11 (33) 

arbetsmarknaden inom OECD. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av 

alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Kostnaden för psykisk 

ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt OECD. 

 

Socialstyrelsen pekar i sin nulägesanalys på att antalet barn och unga som utreds inom 

Individ- och familjeomsorgen ökar. Allt fler barn har även en komplex problematik 

vilket kräver utveckling av nya metoder och flexibla lösningar för att möta deras behov. 

Framför allt är det viktigt att öka och förbättra samverkan mellan socialtjänst, landsting 

och skola för en helhetssyn av barn och unga.  

 

Ökad risk för ensamkommande som avviker  

Migrationsverkets statistik över ensamkommande barn som anvisats en kommun visar 

att 1 829 ensamkommande barn var registrerade som avvikna i maj 2016, vilket 

motsvarar 4 procent av de barn som anvisats under perioden 2013–maj 2016. Den 

största delen försvunna var pojkar.  

 

Socialstyrelsen pekar i sin nulägesanalys av Individ och familjeomsorgen att lagen 

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd skapar 

en ökad otrygghet för ensamkommande och därmed ökar risken för försvinnanden. 

Även barn med medborgarskap i länder varifrån Migrationsverket sällan beviljas asyl 

avviker i större utsträckning än andra barn. En annan faktor som förefaller vara en 

vanlig orsak försvinnande är svårigheter att anpassa sig till boendemiljön, i dessa fall 

ser man även kopplingar till psykosociala problem eller missbruk. Avslag på 

asylansökan är en vanlig orsak till att ensamkommande barn avviker och det råder en 

viss osäkerhet hos landets socialtjänster om hur de ska hantera de unga som fått avslag 

och vid fyllda 18 år förlorar rätten till bistånd 

 

Bostadsbrist sätter tryck på socialtjänsten  

Boverket sammanställer varje år en bostadsmarknadsenkät som bygger på 

länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden. Enligt 

bostadsmarknadsenkäten 2016 bedömer 240 av landets 290 kommuner att det råder 

underskott på bostäder på marknaden, vilket är 57 kommuner fler än i 2015.   

 

Socialstyrelsen pekar i sin nulägesanalys för individ- och familjeomsorg 2017 på att 

bristen på bostäder leder till att allt fler söker sig till socialtjänsten för att få hjälp att 

lösa sin bostadssituation. Socialstyrelsen beskriver att människor som befinner sig i 

hemlöshet eller som är utestängda från bostadsmarknaden är en heterogen grupp. Bland 

de hemlösa finns personer med en ofta sammansatt social problematik och ett stort 

behov av olika vård- och stödinsatser utöver behovet av en bostad, men också personer 

som inte har andra problem utöver de som avsaknaden av en bostad innebär. Bristen på 

bostäder leder till att stora grupper ställs utanför den ordinarie bostadsmarknaden och 

att allt fler, även personer som inte har några andra kända problem än att de har svårt att 

få ett eget boende, söker sig till socialtjänsten.  

 

Ekonomiskt bistånd  

Enligt SKL:s senaste rapport kring Landstings och Kommunernas ekonomi så har 

kostnader för ekonomiskt bistånd har minskat något de senaste åren, men förändringen 

har varit blygsam. Enligt kommunernas räkenskaper minskade de utbetalda bidragen 

med 300 miljoner kronor mellan 2015 och 2016, till 9,9 miljarder kronor. Eftersom 

arbetsmarknaden utvecklats starkt de senaste åren har också arbetslöshet, som den 
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direkta eller indirekta orsaken bakom beviljat bistånd, minskat något. Istället är det 

bistånd kopplat till ohälsa som ökat något. I rapporten prognostiseras att en fortsatt god 

utveckling på arbetsmarknaden kommer att bidra till att dämpa utvecklingen av det 

ekonomiska biståndet. Men att det stora flyktingmottagandet åren innan 2016 kommer 

att ha motsatt effekt. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att kommunen inte är skyldig att 

ge så kallat nödbistånd till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för 

att undgå avvisning. Domen avser en familj med barn. I väntan på vägledande 

domstolsavgörande gör SKL bedömningen att det är rimligt att domstolens resonemang 

kan användas även gällande vuxna asylsökande utan barn.  

 

Översyn av socialtjänstlagen 

2017 beslutade regeringen om en översyn av socialtjänstlagen. Syftet med uppdraget är 

att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och 

som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 

Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och 

evidensbaserat perspektiv. Översynen planeras att slutredovisas redovisas senast den 1 

december 2018 

 

Lagändringar kopplat till socialtjänstlagen  

- Spelberoende: Från och med den 1 januari 2018 kommer ansvaret för 

spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom 

landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem 

med spel om pengar.  

- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- sjukvård: I januari 2018 träder en 

ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar. 

Målet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus 

och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt. 

I lagförslaget tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och 

sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård 

så att patienten kan lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert sätt. Lagen 

kommer innebära en utmaning för många kommuner i till exempel boendefrågan 

 

En något förbättrad situation när det gäller rekrytering  

Under december 2015 genomförde SKL en enkätundersökning som skickades till 

landets socialchefer. 245 av landets 290 kommuner svarade på enkäten. I svaret angav 

87 procent av kommunerna inom Ekonomiskt bistånd respektive 98 procent inom Barn 

och unga att de har svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare. Det framkom att det nu 

inte bara är svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare utan i många fall är det även 

svårt att få tag på nyexaminerade.  

 

Den senaste rapporten från Visions socialchefsrapport från 2017, Mot en stabil 

personalsituation, visar att fler sociala verksamheter i kommuner nu har en bättre balans 

i rekryteringen av medarbetare. Men förbättringen är skör. Rapporten visar att 

Socialtjänsten fortfarande svårt att rekrytera centrala yrkesgrupper. Det gäller främst 

socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer, men jämfört med 2016 är dock 

situationen något stabiliserad.  
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3.2.5 Digitalisering och automatisering 

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse 

för samhällsutvecklingen. Regeringen och SKL har enats om en vision för det framtida 

e-hälsoarbetet. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 

jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet 

och delaktighet i samhällslivet. För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 

målgrupper kommer detta, enligt Regering och Skl, innebära helt nya möjligheter till 

självständighet, delaktighet, inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör 

hälsan och den sociala livssituationen. Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället.  

 

Genom digitalisering och automatisering kan verksamheterna inom förvaltningen bli 

mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånarna och 

medarbetarna. Trycket från verksamheter för snabbare digitaliseringstakt ställer dock 

stora krav på kommunkoncernens samlade IT-resurser men också på att verksamheter 

deltar i utvecklingen av nya lösningar och arbetssätt. Genom automatisering kan tid 

frigöras, och exempelvis Trelleborg har genom införande av automatiserad 

biståndsbedömning skapat förutsättningar för att prioritera aktiva insatser för att möta 

företagens behov av kompetensförsörjning. Trelleborgs kommun har informerat och 

inspirerat om sitt arbete under parollen ”när robotar sköter handläggningen ägnar sig 

kommunen åt medborgarna”, och ett flertal kommuner är nu i startgroparna med 

liknande satsningar. 

 

3.2.6 Ekonomiska utmaningar för kommunsektorn  

Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark och vi befinner oss i en 

högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för 

arbetsgivare att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kommuner och 

landsting. Skl gör bedömningen att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. 

Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat 

konsumtion som driver tillväxten. SKL sammanfattar i sin Ekonomirapport för maj 

2017 att kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att 

kostnaderna ökade ovanligt kraftigt.  

 

Den demografiska utvecklingen framöver präglas av en kraftig befolkningsökning, inte 

minst när det gäller yngre och äldre. Antal invånare i arbetsföra åldrar ökar betydligt 

långsammare. Befolkningsstrukturen spelar stor roll för utvecklingen av sysselsättning 

och arbetslöshet. Det gäller till exempel åldersstrukturen, där arbetskraftsdeltagandet är 

olika stort i olika åldrar. Men också att sysselsättning och arbetslöshet skiljer sig åt 

beroende på födelseland och tid i Sverige. De närmaste åren minskar antalet personer i 

arbetsför ålder som är födda i Sverige eller resten av Norden. Däremot ökar antalet 

utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras anhöriga. Denna grupp har hittills 

haft en lång väg till arbete och därför en lägre sysselsättningsgrad och högre 

arbetslöshet än inrikes födda. Trots ett allt större fokus på förbättrad integration räknar 

Skl med att den förändrade sammansättningen på arbetsmarknaden innebär att 

sysselsättningsgraden minskar något framöver. Enligt SKLs kalkyler leder denna 

utveckling till ett växande gap mellan intäkter och behov av verksamhet. Slutsatsen är 

att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta. 
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4. Nämndens uppdrag – styrning och uppföljning 

 

Nämnden för Arbete och välfärd - NAV 

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och 

sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inkl. 

ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, 

konsument-, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.  

 

Från den 1/1-2017 ansvarar nämnden även för socialpsykiatrin. Det gäller 6 stödenheter 

inklusive myndighetsutövning, 4 träffpunkter, 2 daglig verksamhet, 2 korttidsvistelse 

för barn/ungdomar, samt bedömning av och verkställighet för ledsagarservice, 

avlösarservice och stödfamilj.  

 

Grunden för nämndens uppdrag är att alla i Växjö kommun har en ekonomisk och social 

trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. För att nå detta ska vi 

ge våra kommuninvånare goda förutsättningar till arbete, vuxenutbildning och social 

trygghet. Arbetslinjen är betydelsefull och genomsyrar hela verksamheten. 

Förebyggande arbete, samverkanslösningar och regionala nätverk samt samverkan med 

andra aktörer i samhället är viktigt för att realisera nämndens uppdrag. 

 

NAV:s arbetsutskott 

Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag i de ärenden avseende 

kommungemensam verksamhet som ska behandlas av nämnden, om inte uppgiften att 

bereda ärendena tilldelats individutskottet. De utarbetar förslag till budget och 

verksamhetsplan för nämndens verksamhetsområde, samt fullgör de uppdrag i övrigt 

som nämnden tilldelar arbetsutskottet. 

 

NAV:s individutskott 

Individutskottet beslutar i frågor om vård- och behandling, ekonomiskt- eller annan 

form av bistånd, enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) eller 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). De bereder frågor i familjerätts-

ärenden, där nämnden för arbete och välfärd är beslutande, samt fullgör de uppdrag i 

övrigt som nämnden tilldelar individutskottet. 
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Förvaltningens organisation 

 

Förvaltningen för Arbete och välfärds organisation har under 2017 genomgått stora 

förändringar, dels beroende på övertagandet av socialpsykiatrin och dels beroende på en 

intern omorganisation där de tidigare avdelningarna för Arbetsmarknad och Integration, 

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning och Vuxnas lärande bildar en ny sammanhållen 

avdelning.  

 

Under 2017 har även förvaltnings-övergripande funktioner såsom ekonomienhet, 

kommunikation, projekt mm. samlats i en ny avdelning – Planering och ekonomi.   
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5. Mål och prioriteringar 

 

          
 

5.1 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV OCH 
FUNGERANDE ARBETSMARKNAD 

 

Nya steg mot full sysselsättning är ett överordnat mål för Växjö kommun. Växjölöftet är 

både mål och medel för att gå i den riktningen. Med arbetslinje, arbetsmarknad och 

arbetskraft för alla Växjöbor ställs tydliga krav, sänks trösklar till jobb och erbjuds stöd 

efter individuella behov. Fokus på eget ansvar, och heltidsdeltagande i 

kompetenshöjande insatser som innehåller jobbsökande, har robust stöd i forskning.  

 

Arbetslösheten ökar i vissa grupper, trots att svensk ekonomi är i högkonjunktur. För 

inrikes födda och ungdomar minskar arbetslösheten, medan den ökar kraftigt bland 

utomeuropeiskt födda. Andelen av de arbetslösa som tillhör utsatta grupper har ökat 

från 50 till 75 procent. Den strukturella arbetslösheten ökar och bedöms fortsätta öka.  

 

Integrationen är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och 

utrikesfödda ur utanförskap, till samhällsgemenskap, avgör våra möjligheter att behålla 

vår styrkeposition. Idag visar jämförelser att länet underpresterar och 

Arbetsförmedlingens resultat för etableringen är på landets sämsta nivåer i Kronoberg. 

Samtidigt hindras flera företag från att växa för att de saknar rätt kompetens och 

misslyckas med rekryteringar av nya medarbetare. 

 

Kompetensförsörjningen är viktig för tillväxten. Växjölöftet ska sammanföra Växjöbor 

som söker arbete, med arbetsgivare som söker anställda. På arbetsmarknaden finns för 

många som saknar jobb, samtidigt som företagen i Växjö växer så det knakar och söker 

nya medarbetare. Matchningsproblematiken handlar i första hand om att de som söker 

jobb saknar rätt kompetens för att ta jobben som finns. Vuxenutbildningen är därför en 

viktig del av Växjölöftet och vår lokala arbetslinje. 

 

Internbudgetens största enskilda satsning är på att stärka Växjöbornas arbetskraft, ett av 

Växjölöftets tre åtaganden. Utöver de 4 miljoner kronor som fullmäktige beslutat om, 

tillför vi 4,5 miljoner, som med statsbidrag blir 6 miljoner, till Växjölöftet 

Vuxenutbildning. Sammantaget ger satsningen 200-250 utbildningsplatser. 

Yrkesutbildningsplatserna kommer fortsatt prioriteras utifrån den lokala 

arbetsmarknadens behov. Fler Växjöbor kommer kunna växla utanförskap mot kunskap, 

och därefter arbetsgemenskap. 

 
Kommunfullmäktiges riktningsmål 

1. Nya steg mot full sysselsättning 

2. Växande näringsliv 

3. Snabbare etablering av nyanlända 
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5.1.1 Nya steg mot full sysselsättning 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Stärk kompetensförsörjningen med yrkesinriktad 

vuxenutbildning i Växjölöftet Vuxenutbildning 

4 mkr 

(resurstillskott) 

Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna 

till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis 

med extratjänster och praktikplatser. 

Inom ram 

 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Fördjupa ledningssamverkan med Arbetsförmedlingen, med 

budgetsamverkan och insatsplanering i syfte att öka 

resurseffektiviteten och förbättra resultaten 

Inom ram 

Implementera ny modell för Yrkeshögskola  Inom ram 

Föreslå auktorisationsmodell eller annan lämplig 

resultatbaserad modell, där så är tillämpligt, för daglig 

verksamhet, sysselsättning och träffpunkter 

Inom ram 

Stärk kompetensförsörjning med yrkesinriktad vuxenutbildning 

i Växjölöftet Vuxenutbildning 

3 mkr 

(resurstillskott 

& statsbidrag) 

Brett kunskapslyft och fler som kan lämna försörjningsstöd för 

utbildning 

3 mkr 

(resurstillskott) 

Förstärk samverkan mellan gymnasiesärskolan och Växjölöftet 

Ung, för att fler ska ha sysselsättning efter gymnasiet 

Inom ram 

Säkerställ en sammanhängande studieplan från gymnasiet till 

vuxenutbildningen för att undvika studieavbrott 

Inom ram 

Vidareutveckla Växjölöftet Sommar i samarbete med 

Utbildningsnämnden 

Inom ram 

Studieförberedande och studiemotiverande kurser i samverkan 

med Arbetsförmedlingen och folkhögskolor 

Inom ram 

Uppmuntra och informera aktivt om extratjänster i ideell sektor Inom ram 

 

5.1.2 Växande näringsliv 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Förbättra information om myndighetsutövning till företag och 

allmänhet 

Inom ram 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Säkerställa att myndighetsutövning och övriga kontakter med 

företag genomförs tidseffektivt, rättssäkert och med ett gott 

bemötande 

Inom ram 

 

5.1.3 Snabbare etablering av nyanlända 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Implementera integrationsplan Inom ram 

Knyt ihop Växjölöftets insatser, Familjecentralen, Araby Park 

Arena, Medborgarkontoret, Landningsbanan och 

1,2 mkr 
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civilsamhällets insatser till ett sammanhållet Mottagnings- och 

Etableringscentrum 

(resurstillskott 

& samordning) 
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5.4 STÖDJA INDIVIDEN OCH FRÄMJA ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV 

 
Ingen människa är alltigenom stark eller svag. I något skede behöver var och en 
stöd från det gemensamma. Arbete och välfärd möter Växjöbor som behöver 
särskilt stöd. Nämndens ansvar är brett, men vårt fokus pekar i en tydlig riktning i 
verksamhetens alla delar: fler Växjöbor i egen försörjning, som kan stå på sina 
egna ben och växa med sin egen kraft. 
 
Tidiga insatser har blivit synonymt med Växjö. Med utgångspunkt i erfarenheterna 
från Barnens bästa i Bråas ska Skottlandsmodellen implementeras. För att utveckla 
arbetet mot utsatthet ska Växjö kommun utgå från evidens och beprövad 
erfarenhet, men också bidra till kunskapsfältet för andra kommuner. 
 
För att klara välfärdens finansiering behövs fler i arbete, men också nya 
samarbeten och samverkansformer med aktörer utanför det offentliga. Den 
brittiska modellen med social impact bonds, eller sociala utfallskontrakt, har testats 
i bl.a. Norrköping, och syftar till att ett företag eller en annan organisation 
genomför en specifik social investering, och återbetalas med möjlighet till 
avkastning på investerat kapital, utifrån resultaten mätt i termer av minskade 
kostnader för det offentliga. Administrationen behöver fortsätta att effektiviseras. 
 
Modernitet, rättssäkerhet och noggrannhet ska genomsyra nästa steg i 
utvecklingen av Växjös arbete med försörjningsstöd. Automatisering av ansökan 
och bedömning effektiviserar verksamheten och bidrar samtidigt till likvärdig 
bedömning. Kombinerat med riskbaserade kontroller och höjda ambitionsnivåer 
för arbetet mot bidragsfusk och felaktiga utbetalningar, kan Växjö visa att modern 
biståndshandläggning inte innebär att sänka kraven på korrekthet.  
 
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. Därför fortsätter vi utveckla LOV och auktorisation för 
fler delar av nämndens ansvarsområde. 
 

Kommunfullmäktiges riktningsmål 

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

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

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Stärka uppföljning av kvalitet på våra boenden Inom ram 

Säkerställ anhörig- och helhetsperspektiv i alla ordinarie insatser Inom ram 

Utreda införande av LOV eller auktorisation för stödinsatser inom 

LSS 

Inom ram 

Pröva andra ägandeformer för befintliga boenden Inom ram 

 

5.4.2 Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Stärk samverkan med civilsamhället för att ge stöd åt 

ensamkommande barn och unga 

Inom ram 

Utveckla mobila medborgarkontoret i Lammhult, Braås och på 

Teleborg 

1,5 mkr 

(resurstillskott) 

Utreda vidareutveckling av tidiga insatser, med inspiration från 

Skottlandsmodellen, tillsammans med Region Kronoberg 

Inom ram 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Pröva förutsättningarna för att i samverkan med civilsamhället 

möjliggöra för unga asylsökande som kommit ensamma och 

fyllt 18 år, och nu kan behöva riva upp från skola och övrig 

etablering, att bo kvar i kommunen 

Inom ram 

(tillfälligt 

statsbidrag) 

Översyn av utredningskostnader och evidenssäkra 

öppenvårdsinsatser inom sociala barn- och ungdomsvården.  

Inom ram 

Automatisera handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd Inom ram 

Etablera särskild funktion mot bidragsbedrägerier och felaktiga 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd, samt tillhörande 

arbetssätt. 

1,2 mkr 

(tillfälligt och 

inom ram) 

Sök samverkan med relevanta myndigheter för att etablera en 

gemensam funktion mot felaktiga utbetalningar och bidragsfusk 

Inom ram 

Utveckla arbetet med sysselsättning för personer som drabbas 

av psykos. Forskning visar att jobb först-metoder har positiv 

effekt, för såväl hälsa som inkludering. 

Inom ram 

Utveckla insatser som alternativ till institutionsplacering. Inom ram 
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6. Ett tryggt och hållbart samhälle för alla 

 

Arbete och välfärd möter Växjöbor i svåra situationer, men söker också kontakt för att 

etablera relationer med inte minst ungdomar i kommunens utanförskapsområden. 

Tillsammans med polis, boende, föreningar, fastighetsägare och andra relevanta 

samhällsaktörer ska det utåtriktade arbetet utvecklas vidare. För det görs en storsatsning 

på fältverksamheten och på ett mer strategiskt arbete med mötesplatserna. 

 

Araby Park Arena ställer om till att ägna sig åt ett strategiskt socialt arbete. 

Verksamheten blir en del i ett samlat grepp om området, som dels ökar 

resurseffektiviteten, dels ska ge bättre resultat i insatserna. För Araby Park Arena ska 

inspiration hämtas från verksamheter som arbetar med krav och regler, snarare än 

traditionella mötesplatser som i första hand erbjuder ett offentligt vardagsrum. 

Namnrättigheterna för arenan bör säljas, i syfte att förstärka resurserna och ge en 

kommunikativ nystart i samband med att verksamheten ställer om. 

 

Fältverksamheten ska kopplas närmre andra delar av verksamheten som arbetar med 

ungdomar i svår situation. Det framgångsrika arbetet med att koppla Ungdomsbasen 

och fältverksamheten ska förstärkas, och genom att samutnyttja resurser ska Araby Park 

Arena kunna bidra till fältarbetet efter att verksamheten förnyats. 

 

Växjö har blivit en förebild för mångfaldsarbete i socialtjänsten. När Socialstyrelsen 

nyligen valde ut två kommuner som exempel i ett nationellt kunskapsarbete var Växjö 

en av dem. Värderingsarbete i verksamheten, inte minst med nyanlända och 

ensamkommande, är betydelsefullt. Familjerätten ligger steget före lagstiftningen och 

arbetar utifrån en könsneutral föräldraskapspresumtion. Växjöbor ska villkorslöst mötas 

med respekt. 

 

Europas grönaste stad har inspirerat oss i ambitionen om att bli Europas grönaste 

socialtjänst. I två steg har en plan för koldioxidneutral förvaltning kommit på plats. 

Tydliga, mätbara avvecklingsmål för olika miljöskadliga drivmedel och en 

genomarbetad strategi för klimatsmart arbete med inte minst transporter. Ett ytterligare 

led är översynen av hur förvaltningens fordon kan användas bättre och mer effektivt. 

 
Kommunfullmäktiges riktningsmål 

1. Ledande inom miljö- och klimatarbete 

2. Ökad trygghet i hela kommunen 

3. Bättre tillvarata olikheter och mångfald 
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6.1.1 Ledande inom miljö- och klimatarbete 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli 

fossilbränslefria till 2020 

Inom ram 

Ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera 

Mångfaldsprogrammet i hela koncernen 

Inom ram 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Arbete och välfärd ska bidra till en god miljö   Inom ram 

Implementera den förstärkta planen för fossilbränslefri förvaltning Inom ram 

Effektivisera användandet av bilar i förvaltningen Inom ram 

 

6.1.2 Ökad trygghet i hela kommunen 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Säkerställ en hög närvaro i utsatta områden och ett nära 

samarbete med olika mötesplatser via fältverksamhet 

2,5 mkr 

(resurstillskott) 

Skapa ny och tydligare struktur för arbetet på Araby Park Arena 2,5 mkr 

(resurstillskott) 

Utveckla föreningars möjlighet att delta i att förverkliga 

ambitionshöjningar för Araby Park Arena 

Inom ram 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Förstärk fältarbetet, bl.a. genom att samordna resurser med 

Ungdomsbasen under sommaren och med Araby Park Arena 

2 mkr 

(resurstillskott 

& samordning) 

 

6.1.3 Bättre tillvarata olikheter och mångfald 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Eftersträva att fler kommuner ansluter sig till Regional 

Familjerättscentrum 

Inom ram 
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7. Växjö kommun som arbetsgivare 
  

Socialtjänsten tampas med utdragna utmaningarna för kompetensförsörjningen. 
Verksamhetens natur förutsätter erfarenhet och kunnande, samtidigt som det runt om i 
landet finns svårigheter att behålla och rekrytera personal. Växjö har inte varit fullt 
förskonat, men har kommit igenom en svår tid bättre än de flesta, också jämförbara, 
kommuner.  
 
Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav på Växjö 
kommun. Arbete och välfärd ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tillsammans 
med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv. Ett gemensamt 
arbete i koncernen med ledarskapsutveckling ska prioriteras. Förhandling, 
kompetensutveckling, prestation, kompetensförsörjning och successionsplanering ska ses 
som en helhet. Satsning på trainee, utvecklings- och ledarprogram för förvaltningen 
fortsätter. Alla yrken i Växjö kommun ska möjliggöra karriärvägar.  
 
Införandet av fler digitala verktyg och kommunikationsverktyg kommer att underlätta för 
medarbetarna, samtidigt som samhällsservice med god kvalitet kan bli mer tillgänglig. Ny 
utformning och metod av medarbetarbarometer innebär tätare undersökningstillfällen för 
snabbare återkoppling och åtgärder.  
 
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför 
utmaningar. Sjukfrånvaron ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. 
Vård, skola och omsorg är särskilt belastade. Aktuell forskning visar att sjukskrivning inte 
leder till minskad ohälsa senare, utan istället riskerar det omvända. De förebyggande 
åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att hålla nere sjuktalen. 
Ökad frisknärvaro är betydelsefullt, i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv.  
 
Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer 
höga krav på skickligt ledarskap genom hela organisationen. Arbetet med karriärtjänster 
ska fortsätta och möjliggöra för fler att specialisera sig och ta större ansvar, utan att 
behöva få personalansvar som chef. 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. 
Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas. 
 

Kommunfullmäktiges riktningsmål 

1. Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning 

2. Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare 
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7.1.1 Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning 

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, 

exempelvis genom extratjänster, trainee- eller praktikplatser. 

Inom ram 

Uppdrag från nämnden Kostnad 

Utveckla introduktionen för nyanställda, särskilt 

myndighetsutövande socialsekreterare 

Inom ram 

Extern genomlysning av administrativ verksamhet i förvaltningen Inom ram 

 
7.1.2 Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare  

Prioritering och utveckling 

Uppdrag från Kommunfullmäktige Kostnad 

Proaktivt rehabiliteringsarbete Inom ram 
Uppdrag från nämnden Kostnad 

Minska sjukfrånvaron, exempelvis genom utbildningsinsatser i 

samverkan med Försäkringskassan 

Inom ram 

Följa upp och tydliggöra riktlinjerna om att beslut om att växla 

semesterersättning mot extra semesterdagar ska fattas med 

restriktivitet och utifrån ett verksamhetsperspektiv 

Inom ram 

Vidta åtgärder mot oförklarat lönegap mellan män och kvinnor Inom ram 
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8. Växjö kommun ska ha en kommunal ekonomi som är hållbar 
och i balans 

 
Kommunfullmäktiges mål 

1. Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av 

summan av skatteintäkter och utjämning. 

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

 

 

8.1 Överskottsmål 

Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden för arbete och välfärd ett resurstillskott 

motsvarande 24 100 tkr samt ett omvandlingstryck på 10 261 tkr vilket innebär att 

budgetramen ökar med 13 839 tkr jämfört med 2017 och uppgår för 2018 till 630 750 

tkr. Resurser för nya löneavtal avseende 2018 kommer att tillföras nämnden senare 

under 2018. Vid ingången av 2017 har nämnden ett upparbetat eget kapital motsvarande 

50 716 tkr, vilket härrör sig från det ekonomiska överskott som genererats under 

perioden 2015-2016. 

Nedanstående tabell visar budgetfördelning till förvaltningens 

avdelningar/verksamheter.  I budgetberäkningar för 2018 ingår resursförstärkningar till 

följd av demografi, nya boenden och politiska uppdrag/prioriteringar. Ingen generell 

kompensation för inflation har erhållits från kommunfullmäktige, men 

kostnadsutvecklingen inom nämndens olika verksamhetsområden har beaktats i 

budgetarbetet.  

 

8.1.1 Driftredovisning, tkr 

 

    Budget   Budget Prognos Utfall 

  2018  2017 2017 2016 
 Intäkt Kostnad Netto Netto Netto Netto 

Verksamhet      

Avdelning arbete och 

lärande 
- 80 000 287 545 207 545 205 496 197 196 193 766 

Avdelningen för vuxna -19 000 230 797 211 797 200 606 206 106 57 446 

Avdelning barn och 

familj 
-122 000 309 123 187 123 289 585 298 385 260 905 

Nyanlända/asylsökande  0  -144 740 -155 040 -153 600 

Förvaltningsövergripande -61 700 83 192 21 492 59 637 50 437 38 405 

Politisk verksamhet 0 2 793 2 793 2 794 2 794 2 703 

SUMMA -282 700 913 450 630 750 613 378 599 878 399 625 

 
* Förvaltningens omorganisation 2017 samt ändrad budgeteringsprincip för intäkter från migrationsverket 2018 

innebär att beloppen per avdelning inte är helt jämförbara mellan åren. 
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Till avdelningarna tillförs även resurser i form av externa intäkter såsom exempelvis 

intäkter från Skolverket, Migrationsverket samt intäkter för särskilda projekt.  

Den så kallade etableringsschablonen används till etableringsinsatser för nyanlända 

under en treårsperiod. I samråd med kommunens revisorer har en modell tagits fram 

som innebär att äldre statsbidrag förs in i resultatredovisningen under åren 2015-2018. 

Vid utgången av 2018 kommer därför inte att finnas några etableringsmedel som är 

äldre än tre år. Etableringsschablonen för 2018 beräknas till 27 000 tkr och fördelas 

enligt följande: 

 

Avdelning/verksamhet 

Belopp 

2018, tkr 

Arbete och lärande     19 900     

Barn och familj      3 800     

Förvaltnings-övergripande      2 300     

Avdelning vuxna      1 000     

Summa totalt    27 000     

 

I beloppet som tillförs avdelning arbete och lärande ingår satsning på vuxenutbildning 

(1 200 tkr) samt mottagnings- och etableringscentrum (600 tkr). 

 

8.2 Effektivitetsmål 

För att klara verksamheten inom tilldelad budgetram har ett antal effektiviseringsposter 

arbetats fram. Summan av nedanstående åtgärder motsvarar omvandlingstrycket enligt 

kommunfullmäktiges budget. Lägre kostnader för försörjningsstödet är beräknade 

utifrån förväntade ekonomiska effekter av budgetpropositionen 2018, främst höjt 

barnbidrag och underhållsstöd. 
 

Effektiviseringar, tkr 2018  2019 2020 
       

Personalförändringar                                                                       1 300  1300  

Samutnyttjande av personal och andra resurser  3 200    

Reducerad administration     600   

Lägre kostnader för försörjningsstöd  3 650    

Möbelbesparing genom möbelcirkulation     500     

Bostadsåtgärder, hemtagna placeringar  1 050 *      

SUMMA OMVANDLINGSTRYCK 10 300 0 0 

* Totalt  5200 tkr 

 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige görs satsningar på yrkesvux, mobilt 

medborgarkontor samt Araby Park Arena med motsvarande 8 000 tkr. Härutöver skapar 

nämnden utrymme för egna prioriteringar och satsningar genom effektiviseringar och 

omprioriteringar inom befintlig budgetram. Satsning görs på stärkt vuxenutbildning, 

förstärkt fältarbete, etablering av särskild funktion mot bidragsbedrägerier samt ett 

mottagnings- och etableringscentrum (se vidare under ”Mål och prioriteringar”). 

 

För att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa att mål om budget i balans 

och ökad effektivitet uppfylls sker ekonomiska uppföljningar till nämnden varje månad. 



Internbudget utkast   28 (33) 

9. Bilagor 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE INTERNA KONTROLLPLAN 2018 

Process 

(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontroll 

ansvar 

Metod Ansvarig Rapport till VOR 

analys 

 

Verksamhetsrisk och risk för 

bristande efterlevnad av 

regelverk – följsamhet till 

gällande regelverk inom 

socialpsykiatrin 

 

 

Redovisningsrisk – 

Att statistik som presenteras 

AU/NAV inte är statistiskt 

säkerställd. 

 

 

 

 

Verksamhetsrisk och risk för 

bristande efterlevnad av 

regelverk – Att det inte finns 

tillräckliga rutiner för att 

följa upp 

auktorisationsmodellen för 

sysselsättning  

 

 

 

 

Loggningskontroller 

 

 

 

Vilka rutiner/riktlinjer finns 

för myndighetsutövning 

enligt SoL, LSS och HSL? 

Följs gällande regelverk? 

Behöver rutiner/riktlinjer 

förändras/uppdateras? 

 

 

Vad redovisas och hur tas 

statistiken fram (reliabilitet)? 

Är statistiken säkerställd 

(validitet)?  

 

 

 

Vilka krav ställs i underlaget 

för uppföljning av 

auktorisation? 

Har gällande rutiner följts? 

Finns det tillräckliga rutiner 

för att följa upp 

auktorisationsmodellen för 

sysselsättning? 

 

 

 

2 gånger per år  

 

Avd V  

 

 

 

 

 

 

 

Hela AoV 

 

 

 

 

 

 

Avd V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AoV 

 

Kartläggning 

Intervjuer 

Granskning av 10 

ärenden  

 

 

 

 

Granska redovisad 

statistik 

Intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 

 

AU/UE 

Caroline/ 

Mats 

 

 

 

 

 

AU/UE 

PE 

Daniel/ 

Stefan 

 

 

 

UE 

Sofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 

 

Förvaltningschef, 

ledningsgrupp och 

NAV. Redovisning i 

årsrapport 

 

 

 

 

Förvaltningschef, 

ledningsgrupp och 

NAV. Redovisning i 

årsrapport. 

 

 

  

Förvaltningschef, 

ledningsgrupp och 

NAV. Redovisning i 

årsrapport. 

 

 

 

 

 

 

Redovisning i delår och 

årsbokslut. 

 

Risk 4 

(sannolik) 

väsentlighet/ 

konsekvenser 

vid påverkan 4 

(kännbar) 

 

 

Risk 3 

(möjlig) 

väsentlighet/ 

konsekvenser 

vid påverkan 4 

(allvarlig) 

 

Risk 3 

(möjlig) 

väsentlighet/ 

konsekvenser 

vid påverkan 3 

(kännbar) 
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BILAGA 2. DIGITALISERINGSPLAN 

 
Digitaliseringsbehov/projekt Prioritet 

 
Koppling till mål Förväntad effekt/resultat Kostnad/resursåtgång 

1. Egen organisation 
2. IT-enheten 
3. Upphandling 
4. Övrigt 

Effektivisering, tkr 

2018 2019 2020 

Utreda automatisering av 

handläggning och beslut 
Hög Pressa tillbaka 

utanförskap och minska 

social utsatthet 

Ska utredas 1.    

2. 

3. 

4.  

Införa automatisering av 

ekonomiskt bistånd 
Hög Pressa tillbaka 

utanförskap och minska 

social utsatthet 

Ska utredas 1.    

2. 

3. 

4. 

 Välj ett 
objekt. 

  1.    

2. 

3. 

4. 

 Välj ett 
objekt. 

  1.    

2. 

3. 

4. 

 Välj ett 
objekt. 

  1.    

2. 

3. 

4. 
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BILAGA 3. NYCKELTALSBILAGA INKL. REFERENSVÄRDEN 

 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad 

Riktningsmål Nyckeltal 

Referensvärden1 

Senaste 

mätning 

Större 

stad 

1 Nya steg mot full 

sysselsättning 

R
E

S
U

L
T

A
T

 &
 

 K
V

A
L

IT
E

T
 

a) Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%) 77,9 76,2 

b) Andel som avslutas till egenförsörjning från ekonomiskt bistånd*   

c) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som 
A. börjat arbeta (%)  
B. börjat studera (%) 

 
 

29 
8 

 
 

23 
10 

d) Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen 69,9  
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F
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E
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 Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd/inv 829 1 192 

 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder kr/inv 539 651 

 Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande 58 666 47 152 

2 Växande 
näringsliv 
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T
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L
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E
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a) Nyregistrerade företag kommun antal/1000 invånare 6,4 6,0 

b) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  13  

c) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 74 72 
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 Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder kr/inv 153 257 

3 Snabbare 

etablering för 
nyanlända 
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A
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L
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E
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a) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande 
skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)  

-6,2 -3,2 

b) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)  

51 49 

c) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år (SCB)* 47,1 55,3 
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 Sfi, kostnad totalt för skolkommun och privata 
utbildningsanordnare (SCB) 

16 310 - 

 

Nämndens egna nyckeltal 
Referensvärden 

Senaste 

mätning 

Större 

stad 

Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad 
yrkesvux 

  

Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad 

Yrkeshögskola 
  

Andel som har slutfört kurs i vuxenutbildning med godkänt betyg   

Andel som slutför yrkesutbildning med godkänt betyg   

Öppet arbetssökande och arbetssökande i program   

Handläggningstid för myndighetsutövning riktad till företag   

 

 

 

 

                                                 
1 Referensvärden = 1) Senast tillgängliga data (data från främst år 2016 men även 2015)  
2) Genomsnittsvärde för kommungruppen större städer. I Kolada är kommungruppen ”Större städer” tillgänglig fram till 
år 2016. Därefter har nya kommungrupper bildats och den kommungrupp som gäller som referensvärde från och med 
2016 är kommungruppen ”Större stad”. 
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Stödja individen och främja ett självständigt liv 

Riktningsmål Nyckeltal 

Referensvärden 

Senaste 

mätning 

Större 

stad 

1 Tryggare välfärd med 
stöd, vård och omsorg 

efter behov  

R
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A
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L
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a) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

91 89 

b) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

85 81 
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 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -0,4 -1,7 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -0,3 1,1 

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, (kr/brukare) 284 773 255 801 

2 Pressa tillbaka 

utanförskap och minska 
social utsatthet 
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a) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett 
år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

69 74 

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

82 77 

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

77 68 
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 Nettokostnad ekonomiskt bistånd, (kr/inv) 1026 1522 

 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 7,6 4,6 

 

Nämndens egna nyckeltal 
Referensvärden 

Senaste 

mätning 

Större  

stad 

Andel ej verkställda insatser   

Andel berörda individer som har en aktuell genomförandeplan    

Beläggningsgrad hvb, stödboende och utslussboende   

Ej återaktualiserad ett år efter avslutad utredning/insats för ungdomar 13-20 år, %   

Kostnader för institutionsplaceringar som beror på brist på bostäder.   

 
Ett tryggt och hållbart samhälle för alla 

Riktningsmål Nyckeltal 

Referensvärden 

Senaste 

mätning 

Större 

stad 

1 Ledande inom 
miljö- och 

klimatarbete  

R
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a) Fossila koldioxidutsläpp per invånare (kg/inv) 2127  

b) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen* (ton) 4645  

c) Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken 38 38 

d) Andel närproducerade livsmedel i de kommunala köken 24,2  

e) Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall 86  

f) Ekologisk status med avseende på fosforhalten i Mörrumsåns 
huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra 
Bergundasjön och Aggaå. (µg fosfor/l vatten) 

91  

2 Ökad trygghet i 
hela kommunen 
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a) Anmälda brott om skadegörelse, antal/1 000 inv 11,1 13,5 

b) Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 45,6 50,3 

c) Nöjd Region-Index - Trygghet (index) 52 53 

d) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) 
för räddningstjänst, (mediantid i minuter) 

9,9 10,4 
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3 Bättre tillvarata 

olikheter och 

mångfald 

R
E

S
U

L
T

A
T

 

&
 

 K
V

A
L

IT
E

T
 a) Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön (dvs alla 

övriga nyckeltal) 

  

 
Växjö kommun som arbetsgivare  

Riktningsmål Nyckeltal 

Referensvärden 

Senaste 

mätning 
Större stad 

1 Attraktiv arbetsgivare 
med bättre 

kompetensförsörjning 

R
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a) Nya tillsvidareanställda månadsavlönade under året, 
kommun, andel (%) 

12 12 

b) Avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade under 
året, kommun, andel 

9 10 

2 Hållbart arbetsliv med 
friskare medarbetare 
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 a) Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden (%)* 

6,1 7,3 

b) Antal återgång i tjänst efter långvarig sjukfrånvaro   

c) Lönegap median kvinnor - median män anställda av 
kommunen, kr 

-441 -174 

d) Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 0,7 0,8 

e) Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal 
barometer 
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 Andel årsarbetare i administrativt arbete 776 946 
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