
Utdrag ur Blågröna Växjös förslag till budget för 2021

Kraftfullare bolagsstruktur



Sammanfattning av dagens 
presentation
• Idag presenterar vi en nyhet från budget 2021 - Bolagsstrukturen i 

Växjö kommunkoncern kommer att förändras.

• Vi har identifierat flera utmaningar som vi söker lösningar på för att vi 

i kommunkoncernen ska stå starkare, bli effektivare  och nå de mål 

som vi satt upp i budget, riktningsmålen och hållbara Växjö 2030.





Identifierade problem

1. Vi bygger för lite på landsbygden. Bolagen behöver bli mer kraftfulla 

och mer effektiva för att kunna agera och bygga mer i hela 

kommunen i allmänhet men på landsbygden i synnerhet 

2. Bolagens kompetensförsörjningen måste stärkas genom att minska 

kompetenskonkurrens, öka attraktiviteten som arbetsgivare och 

minska sårbarhet i små bolag.



Växjöbostäders bostadsbyggnation



Vidingehems bostadsbyggnation



Identifierade problem forts…

3. Vi måste kraftsamla och samordna kring näringslivsutvecklingen. 

Näringslivsutvecklingen är idag delvis splittrad mellan 

näringslivsavdelningen och Videum

4. Otydlighet kring uppdrag, såväl verksamhetsområden som 

geografiska områden kring både byggnation och fastighetsskötsel.

5. Ökad effektivitet och minskade driftskostnader



Målsättningar med en mer kraftfull 
bolagsstruktur

• Fler bostäder på landsbygden, när Vidingehem ges mer kraft att 

bygga på landsbygd och i staden. Kransorternas lokalkontor fortsätter 

skapa förutsättningar för god dialog med invånarna. 

• 2 procent lägre kostnader för offentliga lokaler, lägre driftskostnader 

och högre effektivitet

• Renodling av verksamheten i de olika bolagen och ökad 

professionalism. Minskad sårbarhet och högre kompetens

• Samordning av fastighetsförvaltning och vaktmästeri.



Ny bolagsstruktur
Ett renodlat bostadsbolag och ett renodlat 
lokalbolag



Ny bolagsstruktur

Lokalbolag *

(Vidingehem, Växjöbostäder, 

Videum, Vöfab)

Bostadsbolag**

(Vidingehem, Växjöbostäder)

Växjö kommun

(Videums näringslivs-

arbete och Science park 

integreras i näringslivs-

avdelningen)

Växjö stad Universitets-

området

Kransorter Växjö stad Kransorter

* Videum och Vöfab avvecklas som bolag och går upp i det nya lokalbolaget
** Vidingehem och Växjöbostäder utvecklas med en stark förankring och kraft att 
bygga på landsbygden



Ekonomiska konsekvenser 2021 och 
vid full effekt av förändringen

Finansieringspost 2021 Full effekt

Ny bolagsstruktur, färre bolag 4 12

Budgetpåverkan 4 12



Praktiska förändringar

• Färre bolag i Växjö kommunkoncern – 1 lokalbolag och 1 

bostadsbolag

• Bolagsstyrelserna behövs genom omstruktureringarna och planeras 

att förändras när så är möjligt sannolikt efter valet 2022

• Eventuella försäljningar av kommersiella fastigheter i samband med 

fusionerna, och omfattar inte lokaler som idag nyttjas för offentligt 

driven verksamhet. 



Frågor?
Blågrönas förslag till budget för 2021 presenteras i sin 
helhet tisdag 3 november


