
Sammanställning satsningar från innevarande års överskott 
Växjö kommun har tack vare ett starkt politiskt ledarskap haft ordning och reda i 
ekonomin under snart två decennier. Den ekonomiska prognosen för helåret 2022 borgar 
för ett stabilt överskott för kommunkoncernen, som nu kan användas till att göra riktade 
och kraftfulla satsningar för att både stärka välfärden, skapa ökad robusthet och trygghet 
för alla. Det lägger sammantaget grunden för en ännu attraktivare kommun för både 
invånare, företag och besökare.  
 
Växjö är ett fantastiskt besöksmål, som med sin kultur-, idrotts- och förening och 
näringsliv starkt bidrar till kommunens attraktivitet. Det måste vi slå vakt om och 
fortsätta utveckla.  
 
SATSNINGAR FÖR ÖKAD TRYGGHET, ATTRAKTIVITET – KULTUR OCH FRITIDSLIV 
Museiparken och kringliggande verksamheter är en betydelsefull plats för många och ett 
kulturhistoriskt nav i Växjö och för Kulturparken Småland. Här möts vi av Sveriges 
äldsta länsmuseum, grundat redan 1867, Glasmuseet och Emigrantmuseet. Området är 
inte bara en entré till vårt småländska kulturarv, utan även en mötesplats och arena för 
utomhuskultur så som Scensommar. Området har idag utmaningar med den upplevda 
tryggheten och når inte sin fulla potential. Tryggheten och parkens attraktivitet behöver 
öka. Vöfab som en av huvudägarna till området ges därför ett riktat ägartillskott om 5 
mkr för att genomföra uppdraget att stärka området som besöksmål, genom 
trygghetsskapande åtgärder som även bidrar till att öka dess attraktivitet som 
mötesplats och kulturell arena för invånare och besökare. Där till ska kommunstyrelsen 
avsätta 2 mkr från innevarande års överskott för inköp av Carl Milles statyn 
Emigranterna, så den kan återvända hem till Växjö och Emigranthuset. 
 
Växjö kommuns olika besöksmål är viktiga för vår attraktionskraft, både för invånare, 
besökare och ur ett näringsperspektiv. Kronobergs slottsruin är ett av våra största 
besöksmål som årligen lockar 10 000-tals besökare till vårt län och vår kommun. Trots 
att det inte är kommunen som har underhållsansvaret, utan staten tillskjuter 10 mkr för 
att rusta upp området under förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet.  
 
När Evedalsområdet en gång överläts till Växjö kommun var gåvobrevet tydligt med att 
platsen skulle vara till gagn för alla växjöbor. Under de senaste åren har vi satsat stort på 
att tillgängliggöra och tillföra området mervärde för att öka dess attraktivitet. Under 
nästa vecka tas första spadtaget på det nya omklädningsrummet som varit en stor del av 
satsningen. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att 5 mkr på att: 1. Rusta upp 
hopptornet, 2. Bygga ny utomhussimstadion på samma plats som det engång varit och 3. 
kommer en ny vågbrytare på plats för att öka säkerheten och skapa bättre 
förutsättningar för både sjöräddningen att verka för allas trygghet i Helgasjön 
 
Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar urholka föreningarnas ekonomi. 
Därför har vi för avsikt att bevilja amorteringsfrihet under hösten 2022 och hela 2023. 
Vi kommer även att proaktivt ge föreningarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd 
för att klara energikostnaderna och investera i mer energieffektiva lösningar.  
 
Alla dessa satsningar är betydelsefulla för att sammantaget bidra till Växjö kommuns 
attraktionskraft. Fler invånare, företag och besökare som trivs, genererar bättre 



förutsättningar för alla att bo, leva och verka i vår kommun. Vår attraktionskraft är helt 
avgörande för att näringslivet ska ges goda förutsättningar att både rekrytera ny 
personal, men även kunna utvecklas och blomstra när fler människor söker sig till vår 
stad.  
 

Sammanfattning 

• Kommunstyrelsen satsar sammantaget 7 (2+5) mkr på att köpa in Carl Milles 
staty Emigranterna och rusta upp Museiparken med kringliggande miljö. 

• 10 mkr för att rusta upp Kronobergs slottsruin under förutsättning att staten tar 
sitt fulla ansvar för besöksmålet. 

• 5 mkr för att utveckla Evedal genom att 1. Rusta upp hopptornet, 2. Bygga ny 
utomhussimstadion på samma plats som det engång varit och 3. kommer en ny 
vågbrytare på plats för att öka säkerheten och skapa bättre förutsättningar för 
både sjöräddningen 

• Införa amorteringsfrihet hösten 2022 och hela 2023 för att stötta föreningar 
genom inflation och höga elpriser. 

• Ge föreningarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att klara 
energikostnaderna och investera i mer energieffektiva lösningar.  

 

 

SKOLSATSNINGAR 
Det är av stor betydelse att få en bra skolgång för att få en bra start i livet. Fysiska 
läromedel är en viktig del i den pedagogiska verktygslådan och behöver ständig 
förnyelse därför gjordes inköp redan under hösten 2021 med 10 mkr av nya läromedel.  

Nu avsätter kommunstyrelsen ytterligare 15 mkr från 2022 års överskott till för att 
stärka upp förutsättningarna för både skolpersonal och elever. Fokus för satsningen är 
inköp av fysiska läromedel, exempelvis: nya klassuppsättningar, bibliotekslitteratur och 
nya redskap/verktyg för ämnen av mer praktisk karaktär. Vidare kommer vi att arbeta 
för en uppfräschning av skolmiljöerna genom inköp av nya möbler. Satsningen innebär 
även menssäkring av 45 skolor, samt inköp av nya hjärtstartare och utbildning för att 
vår personal ska kunna agera.  

Vi vet att vissa skolområden möter större utmaningar än andra och kommer därför 
genomför Alliansen i utbildningsnämnden en riktad satsning om totalt 8 mkr mot de 
skolor som har störst utmaningar, genom en stor förstärkning i 
resursfördelningsmodellen.  Skolor med högst andel socioekonomiskt svaga elever 
kommer får ett tillskott i syfte att använda för att höja betygen. Där till kommer 
särskilda kompetensutvecklingsinsatser genomföras för att stärka upp befintlig 
personals kompetens i Svenska som andraspråksundervisning.  

De satsar även 1 mkr för att tillskapa en ny öppen förskola i centrum och förstärker det 
uppsökande arbetet. Vår uppsökande verksamhet i syfte att nå fler barn som inte går i 
den vanliga förskolan.  



Utomhusaktiviteter är en viktig del av våra förskoleverksamheter, därför satsar vi 1,5 
mkr för att all vår personal i förskolan ska få nya kläder och skor.  

Sammanfattning av skolsatsningar 

• Kommunstyrelsen satsar 15 mkr på inköp av nya fysiska läromedel, böcker, 
verktyg, redskap och inköp av nya möbler, menssäkring av skolor och nya 
hjärtstartare med utbildning av personal. 

• Utbildningsnämnden satsar 8 mkr på skolor med socioekonomiska utmaningar 
och kompetensutvecklingssatsningar för befintlig personal i Svenska som andra 
språk. 

• Utbildningsnämnden satsar 1 mkr på ny öppen förskola i centrum och ökat fokus 
på uppsökande verksamhet för att få fler barn att börja förskola 

• Utbildningsnämnden satsar 1,5 mkr på inköp av nya kläder och skor till all 
förskolepersonal.  
 
 
 

SATSNINGAR PÅ VÄXJÖ KOMMUNS OMSORGSPERSONAL 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd kommer göra en särskild satsning på 
att ge ett bidrag till arbetsskor till all omsorgspersonal. 

 

SATSNINGAR FÖR ÖKAD ROBUSTHET  

Värends räddningstjänst PFAS-sanering för att ta vår del av ansvaret på de områden där 
militären varit verksam. Även här tvingas kommunen kliva in och täcka upp för staten. 
Åtgärden är betydelsefull för att minimera att ytterligare PFAS spider sig i omgivning. 
Kommunstyrelsen tog förra året på Alliansen initiativ beslut om att avsätta ett extra 
ägartillskott för ändamålet med 10 MSEK. Sedan dess ser vi att saneringsarbetet är 
fortsatt omfattande. Nu gör vi ytterligare en avsättning om minst 20 mkr utifrån 2022 
års överskott för att Värends räddningstjänsts ekonomi inte ska påverkas negativ. En 
viktig insats för att räddningstjänsten ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och för 
vår gemensamma miljö.  

Energieffektiviseringar är en viktig del för att stärka kommunens robusthet, särskilt i 
dessa tider. Växjö kommun har kommit långt med utbytet av utomhusarmaturer, vi vill 
nu bredda det uppdraget och låta Vöfab öka takten för energieffektiviseringar som kan 
göras genom att byta ut LED-armaturer i befintligt fastighetsbestånd så att bolaget kan 
under 2023 säkerställer att detta blir utbytt och satsar därför minst 15 mkr för att nå i 
mål. 


	Sammanställning satsningar från innevarande års överskott

