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FÖRORD 
Att vara ordförande för Nämnden för arbete och välfärd har varit den största 

äran och stoltheten i mitt liv. Här är 77 sidor om 77 reformer från mina 77 

månader med uppdraget. Det är i första hand en skrift om reformerna, men 

beskriver också vissa sammanhang och omständigheter. 

 

När jag tog medarbetarna i hand första gången vid ingången till våra årliga måldagar 

lovade jag tre övergripande prioriteringar: ordnad ekonomi, nya steg mot full 

sysselsättning och att pressa tillbaka utanförskap. 

 

Vi har vänt årliga underskott till sex av sex år med överskott. Balans -22 innebär att 

ekonomin är tryggad mandatperioden ut. Pengar flyttas till välfärdens kärna när vi 

jobbar smartare, prioriterar klokt och vänder på varje sten mer än en gång. 

 

Växjölöftet har blivit erkänt som Sverige mest offensiva lokala arbetslinje. Familjer 

som lämnar utanförskap för arbetsgemenskap. Barn som ser sina föräldrar gå till 

jobbet. Människor som reser sig ur svårigheter, står på sina egna ben, växer med 

egen kraft och sträcker sig mot sina drömmar. 

 

Stöd ur missbruk, skydd från våld, räddning från bortgifte, stöttning som förälder, tak 

över huvudet, meningsfull sysselsättning, rättvis prövning. Första gången jag stod 

framför er sa jag att mitt starkaste första intryck var att medarbetare på Arbete och 

välfärd inte bara gick till jobbet – och det är inte så bara – utan gick till en uppgift. Det 

är fortfarande mitt starkaste intryck. Här möter man inte ett huvud på sned, utan 

professionell passion för att hjälpa utsatta till ett bättre liv, redskap att komma till rätta 

med problem och förväntningar på varje människas egen förmåga. 

 

Inget hade varit möjligt utan skickliga medarbetare, engagerade blågröna vänner i 

nämnden och en utmanande opposition. Efter 77 månader har det tagits många 

beslut och genomförts nästan lika många. Vi har beslutsamt tagit oss an 

samhällsproblem ett efter ett. Vänt och vridit på egna åtgärder och verksamheter för 

att möta nya problem och bli bättre på det vi gör. 

 
Redan vintern efter valet kastades jag rakt in i arbetet med att planera för hur vi 

skulle klara att dubblera mottagandet av ensamkommande. Vi visste då inte att vi ett 

år senare skulle ha tagit emot 258 ensamkommande istället för 32. För blågröna 

gruppen var ekonomin högst på agendan eftersom verksamheten drogs med 

underskott. Det blev en omedelbar insikt om att uppgiften som nämndordförande i 

hög utsträckning handlar om att hantera det dagsaktuella och oförutsedda på ett 

sådant sätt att det finns tid och energi kvar att arbeta med det långsiktiga och de 

politiska prioriteringarna. 

 

Flyktingkrisen kom att prägla de första två åren. Samtidigt formades en egen bild av 

vad som behövde göras under mandatperioden. Initiativet till Växjölöftet togs hösten 

2015, beslutet fattades 22 oktober. Arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft för alla 

Växjöbor kom att bli det viktigaste löftet under mina 77 månader. 
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Sommaren 2016 tog vi beslut om att föra över socialpsykiatrin från omsorgsnämnden 

till Nämnden för arbete och välfärd. En av de största organisatoriska förändringarna, 

särskilt mitt i en mandatperiod, som skådats i Växjö kommun. Samtidigt utredde vi en 

grundlig reform av vuxenutbildningen. Den beslutades och genomfördes sommaren 

2017. Under 2017 skedde en stor anpassning till kraftigt sänkta ersättningar för 

ensamkommande. 

 

Valåret 2018 präglades av jobb och integrationsfrågor. Under hösten påbörjades 

arbetet med ekonomin för kommande mandatperiod. Riskerna om underskott var 

överhängande och samtidigt som kampanjen gick på högvarv hanterades en stor 

omställningsplan för att klara ekonomin under 2019. Åtgärderna genomfördes hösten 

2018 och våren 2019. Parallellt tog vi fram Balans -22, nämndens plan för hållbar 

ekonomi och välfärd. 

 
När jag var ny som ordförande hade jag en övertro till det politiska beslutsfattandets 

omedelbara genomslag. Idag har jag en förstärkt övertygelse om betydelsen av det 

politiska beslutet, men en mer balanserad syn på vägen till förverkligandet. Kultur 

spelar på många sätt större roll för utfallet än enskilda beslut. Uthållighet och 

stringens är därför viktigt – och detaljintresse. Kultur byggs detalj för detalj. 

 

Att vara i Växjöbornas tjänst är inte alltid roligt, men det är heller inte därför jag ägnar 

mig åt politik. Det gör jag för att det ska kännas viktigt. Att vara ordförande för Arbete 

och välfärd har känts viktigt, varje dag. 

 

Närheten och samtalen med medarbetarna i förvaltningen kommer vara det jag 

saknar mest. Jag använder sällan kraftuttryck, men jag har älskat 

verksamhetsbesöken på enheterna – över kaffe eller lunch – utan presentationer 

eller dragningar. Samtal om verksamhetens utveckling och utmaningar. Två enkla 

frågor: hur går det och vad vill ni skicka med till nämnden? Flera av uppslagen till 

reformer har kommit ur sådana samtal. Jag är tacksam för att de generöst delat med 

sig av sina erfarenheter, allt hårt arbete som lagts ner för att stötta Växjöbor, deras 

ärlighet och alla goda idéer. 

 

Kommunpolitiken skiljer sig från den nationella i att en minister har förbud mot 

ministerstyre, medan kommunpolitiker har påbud om det. Jag har ibland varit 

påstridig och detaljerad, men också stått även för det som inte jag beslutat om. Det 

är enligt mig en rimlig ordning. Det går inte att som ordförande kritisera den egna 

verksamheten offentligt. Skolboken säger att man ska ”skilja på vad och hur”, men 

politiken ansvarar för mål och medel, förvaltningen för verkställighet. 

 

Vi har inte alltid varit överens, men respekten har varit ömsesidig. Förslag har 

anpassats av kloka synpunkter, beslut har genomförts lojalt och skickligt. Det är 

samspelet mellan politik och förvaltning när det är som bäst. Min uppskattning, min 

tacksamhet och min respekt för er ryms inte på några skalor, i några tabeller eller 
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diagram. Om världen varit annorlunda hade jag velat ta var och en av er i handen 

och tacka för den här tiden. 

 
Kommunpolitiken får ibland utstå hån och förminskande. Att jag inte blev vald till 

riksdagen 2014 är antagligen det bästa som hänt mig. Kommunpolitiken är verklig 

och vardaglig, den påverkar människor närmast omedelbart och lär en att hitta en 

balans mellan pragmatiken och värderingarna. För den som liksom jag är lika delar 

framtidsoptimist som vardagsrealist är kommunpolitiken en enastående plats. 

 

Jag är reformdriven och värderingsburen. Det är lätt att ha åsikter och värderingar, 

men det politiska hantverkets utmaning och uppdrag är inte att bara att vilja, utan att 

genomföra och ta ansvar. Min utgångspunkt har därför varit, är och kommer vara att 

leverera mer än jag lovar. Min målsättning har genomgående varit att kunna mest i 

rummet. Det har drivit mig till noggrannhet och nyfikenhet. 

 

Arbetslinjen är min ideologi. Jag sökte mig till politiken för att lösa problem. Jobb 

löser inte allt, men jobb är för det mesta en viktig förutsättning för ett bättre liv och 

samhälle. 

 

Det finns att göra. Sammanhållning och sysselsättning lägger grunden för såväl 

trygghet och tillit som tillväxt. Mitt fokus blir även i det nya uppdraget att arbeta hårt 

för en ordnad ekonomi och fler växjöbor i arbete. Om jag hittills fokuserat på 

drivkrafterna för att skaffa jobb, ska jag nu ägna mig mer åt förutsättningarna för att 

skapa jobb. 

 
Det här är inget politiskt manifest i den bemärkelsen att det är långa resonemang om 

värderingsgrunden för olika förändringar. Det är snarare en beskrivning av åtgärder, 

omständigheterna omkring och vägen till besluten. Ekonomin behöver vara i ordning, 

jobben behöver bli fler och rättvisan behöver bli större överallt i Sverige. Min 

förhoppning är att någon annan förtroendevald ska kunna läsa och hitta inspiration till 

sitt eget reformarbete. 
 

 
Växjö, 30 april 2021 
 

 
 

Oliver Rosengren 

 
Kontakta mig! 
oliver.rosengren@vaxjo.se 

072-300 55 77 

@OliverRosengren  
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REFORMER 

1. Ekonomi 
Varje vecka inleds med ordförandeberedning med förvaltningschefen och olika 

sakkunniga på förvaltningen. Aktuella ärenden, förberedelser inför åtaganden, 

uppföljning av beslut och nya initiativ utgår till stora delar därifrån. Varje dag fattas en 

rad beslut. Jag har valt ut tio områden av särskild betydelse och omfattning.  

 

Nämnden för arbete och välfärd har klarat budget alla sex år jag varit ordförande. 

Prognosen för 2021 är att vi klarar budget och om Balans -22 genomförs och inget 

annat inträffar ska även 2022 vara i ordning. 

 

Figur 1. Årsresultat för Nämnden för arbete och välfärd 2008-2020, mkr 

  
 

Nedan följer en redogörelse för de större ekonomiska besluten: omställningen från 

underskott till balans och överskott mitt första år, återhämtningen 2019 och Balans -

22. 

 

1.1. Från underskott till överskott – omställningsplan 2015 
Den ekonomiska politiken är grunden för politiskt ledarskap och ansvar. Arbete och 

välfärd ska över tid kunna garantera växjöborna trygga skyddsnät som fångar den 

som faller. Ordnad ekonomi är en förutsättning. 

 

När jag tillträdde fanns ett strukturellt underskott på nästan 20 miljoner kronor. 

Samtidigt såg vi ett behov av att göra vissa satsningar för att förebygga och bryta 

utanförskap. En omfattande omställningsplan presenterades och genomfördes direkt. 

Insatserna finns redovisade nedan. Nämnden höll budget 2015, för första gången 

sedan sin tillkomst. 
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Tabell 1. Utfall av omställningsplan 2015, miljoner kronor 

Åtgärd Prognos Resultat Differens 

Partnerskap ersätter föreningsstöd (netto) 0,9 0,9 0 

Effektivisering socialpsykiatri 1,0 0* -1,0 

Lokaleffektiviseringar 1,0 0,7 -0,3 

Avgifter alkoholhandläggning 0,2 0,2 0 

Kostnadskontroll institutionsplaceringar 1,0 1,1 0,1 

Underhållsstöd +300 kr 1,5 1,5 0 

Förnyad arbetsmarknadspolitik 4,0 4,0 0 

Slopade konsulentstöd familjehem (netto) 2,9 0,8 -2,1 

Nollklassade 1,0 1,6 0,6 

Omorganisation (boende) 2,4 6 3,6 

Allmän besparing (1% och 2%) 4,9 4,9 0 

Summa 20,8 21,7 0,9 

*: Verksamheten inte överförd, varför effektiviseringen ej kunde genomföras. 

 

Den första mandatperioden avslutades med ett överskott på 78,1 miljoner kronor. 

Särskilt betydelsefullt för det var ett kostnadseffektivt flyktingmottagande, 

samordningsvinster efter övertagandet av socialpsykiatrin, minskade nettokostnader i 

förvaltningen och en restriktiv bidragspolitik. Inför den nuvarande mandatperioden 

visade förväntningarna att de ekonomiska utmaningarna var som störst inom 

institutionsvården och ekonomiskt bistånd. 

 

1.2. Åtgärdsplan 2019 
Vi introducerade en tidigarelagd ekonomihantering, där prognoser för nästkommande 

år togs fram redan innan internbudgeten var lagd. Vi skrev fram alla kostnader och 

räknade upp med demografiprognosen.  

 

Tabell 2. Åtgärdsplan 2019, miljoner kronor 

Åtgärd Prognos 

Underskott -33,7 

Administration, digitalisering 0,6 

Vakansprövning 4,8 

Personal 8,1 

Avveckling Höjden 1,2 

Arbetsträning 1,2 

Statsbidrag 0,8 

Utbildning först 4 

Planering, organisering 5,7 

Socialbostad, boendenhet 3,2 

Missbruk 1,4 

Summa -2,7 
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Tidig höst 2018 indikerade framskrivningen ett underskott för kommande år på 30 

miljoner kronor, allt annat lika. Det blev fullt fokus på hanteringen och en åtgärdsplan 

utarbetades steg för steg under hösten, och genomfördes stegvis. När vi gick in i det 

nya året fanns åtgärder motsvarande en reducering av underskottet från 33,7 

miljoner kronor till 2,7 miljoner kronor. 

 

Viktigt att notera är att 2018 var prognosticerat med hållbar ekonomi, så siffrorna i 

bild 1 som togs fram hösten 2018 gällde förväntat utfall för nästkommande år. Ett 

imponerande arbete i hela förvaltningen gjorde att många åtgärder fick effekt under 

våren. Huvudskälet till att påbörja ekonomiarbetet och åtgärder för nästkommande år 

redan på hösten är att sikta på helårseffekt. En viktig ekonomiskpolitisk lärdom är att 

om man väntar på första delårsrapporten efter april kommer åtgärderna antagligen 

som mest få halvårseffekt, och för att klara hem innevarande år måste då åtgärderna 

göras dubbelt så kraftfulla eller omfattande. Det undvek vi. 

 

I första uppföljningarna 2019 kvarstod bara drygt tio miljoner kronor i underskott. Det 

arbetades ned under resten av året. 

 

Figur 2. Tidiga prognoser och resultat för budgetåret 2019 

 
 

1.3. Balans -22 
När jag blev omvald som ordförande för Nämnden för arbete och välfärd efter valet 

2018 var ett mål att klara verksamheten sista året med samma budget som första. 

Det skulle innebära att alla behov behöver finansieras med egen omställning. Givet 

kommunsektorns pressade ekonomiska läge bedömdes det som det ansvarsfulla 

alternativet. 

 

Arbetet med Balans -22 – namnet hämtat från Vellinge kommuns stora 

omställningsarbete Balans -94, då offentliga utgifter reducerades med en tredjedel 

inom kommunförvaltningen – inleddes våren 2019 och beslut togs på hösten 2020. 
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Kortfattat bygger Balans -22 på att fixera utgiftsramarna och räkna fram 

omställningsbehovet. I vårt fall konstaterat till 20 miljoner kronor fördelat på: 

• Demografiskt tryck utifrån kommunens demografiprognos. 

• Försörjningsstödet prognosticeras öka med 24 procent i Sverige till 2022. 

• Vuxenutbildningen förväntas fortsatt ha ökning i vissa delar. 

Tre åtgärdsområden konstaterades, med en rad åtgärder per område (se tabell 3), 

där varje år skulle summera till minst 20 miljoner kronor. 

 

Figur 3. Omställningsbehov och åtgärdsområden i Balans -22, miljoner kronor 

 
 

Inom respektive åtgärdsområde framarbetades och beskrevs en rad olika åtgärder. 

Samtliga beräknade och planerade per år utifrån en bedömning av möjligt 

genomförande. 

 

Tabell 3. Åtgärder i Balans -22 

ÅTGÄRD 2020 2021 2022 Summa 

Nya riktlinjer för VIR och socialbostad 3,6   3,6 

Rätt insats – evidens och behov 3,0 5,5 3,5 12 

Delsumma: Fokus på kärnuppdraget 6,6 5,5 3,5 15,6 

Nära ledarskap och specialister 4,0   4 

Digitalisering och automatisering  3,5 3,5 3,5 

Teambaserat arbetssätt  1,0  1 

Effektivt lokalutnyttjande 1,0 5,0 3,0 9 

Effektiv fordonshantering   2,0 2 

Effektiv administration 1,0 1,5 0,5 3 

Delsumma: Effektiv organisation 6 11 9 26 

Omställning av LSS-boenden 1,5  10,0 11,5 

Avtalsuppföljning/placeringscontroller 7,3 4,0  11,3 

Delsumma: Konkurrens och kvalitet 8,8 4 10 22,8 

SUMMA 21,4 20,5 22,5 64,4 
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1.4. Nära ledarskap och specialister 
För att förenkla styrningen minskades chefstätheten och chefernas ansvar 

förtydligades. Specialisttjänster inrättades inom individ- och familjeomsorgen som 

syftar till att utveckla utredningsförfarandet. Syftet var att särskilja ledarskapsrollen 

från expertkunskapsrollen, för att cheferna ska ha möjlighet att fokusera på 

huvuduppdraget; ekonomi, budget, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och 

personalvård. Konkret innebar det bland annat att ett chefsled ströks (områdeschef, 

mellan enhetschef och avdelningschef), samt en omstrukturering av enheterna. 

 

1.5. Digitalisering och automatisering 
Digitaliseringen av biståndsprocessen – framförallt digital ansökan – och 

automatiserad handläggning har varit det främsta projektet inom området under mina 

år. Det är inte i hamn när min tid avslutas, men planen är satt och effektiviteten syns 

redan innan automatiseringen är på plats. Ett exempel är att automatiserad 

beräkning reducerar antalet klick från 9592 per månad, till 3597. 

 

Algo(ri)t(m), Algot, kallar vi den digitala medarbetaren eller roboten som ska 

handlägga ekonomiskt bistånd. Lagen medger inte att robotar fattar 

myndighetsbeslut, men däremot ska Algot bereda underlag för beslut, beräkna och 

kontrollera uppgifter. Ansökan behöver då vara digital, vilket den nu är och uppgifter 

kontrolleras bland annat mot SSBTEK (socialtjänstens samlade bastjänst för 

ekonomiskt bistånd, där inkomstuppgifter från flera myndigheter finns). 

 

Flera andra digitaliseringar har genomförts, däribland medicinrobotar och digitala lås 

inom socialpsykiatrin. När jag lämnar uppdraget är vi mitt i en upphandling av nytt 

verksamhetssystem, som förhoppningsvis kommer underlätta verksamheten på flera 

sätt. Inte minst har jag förhoppningar om bättre system för internkontroll. 

 

1.6. Lokaleffektiviseringsplanen 
2017 begärde nämnden en lokalöversyn i hopp om att kunna spara pengar. När vi 

fick återrapportering visade det på behov om ca 1 miljon kronor högre utgifter för 

lokaler. Vi gick inte vidare med rapporten. 

 

Frågan hölls levande i min blågröna grupp och i arbetet med Balans -22 

konstaterade vi att kostnaderna för lokaler låg högre än några jämförelsekommuner 

för socialtjänsten. Vi hade inte högre ambitioner för lokaler och beräknade att en 

minskning med 20 procent, så vi kom ned till de andra kommunerna, innebar 9 

miljoner kronor. Ett noggrant arbete av Patrik Adolfsson och Peter Lundgren, som 

rapporterade vid flera tillfällen till ordförandeberedningen satte ihop en plan utlagd 

över åren utifrån kontrakt som löper ut och möjliga omförhandlingar. 

 

När vi nu ser till beslutade förändringar har vi inte bara sparat var femte krona på 

lokaler, utan var tredje krona. Det är svindlande. Sammanlagt innebär det att vi 

sparar ca 16 miljoner kronor på lokaler. Nettoeffekten blir något lägre, eftersom delar 

av överleveransen mot plan används för att få tryggare och mer ändamålsenliga 

lokaler på Willans park (se tabell 4). 
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Tabell 4. Lokaleffektiviseringar 

LOKAL/VERKSAMHET 2020 2021 2022 TOTALT 

Braåsgården 145   145 

Psykoterapiteamet 115 40  155 

Ung på gång (Lammhult) 25 51  76 

Brobyggarna 435 435  870 

Akutboende Skyttegatan 390 1945  2335 

Projektkontoret 290 400  690 

Rygginstitutet → Kampagården 825 2025 400 3250 

Willans Park  2220 740 2960 

UAE  730  730 

Arbetsgivarcenter  325  325 

Ung på gång (Växjö)  140 200 340 

Vuxnas lärande  2475 825 3300 

Öppenvården → Willans park  1010 340 1350 

Träffpunkt Ingelstad   15 15 

SUMMA (ca) 2 220 11 700 2365 16 285 

Avvikelse från Balans -22 +1 220 +6 700 -635 +7 285 

 

1.7. Effektiv administration 
Den främsta åtgärden inom åtgärden är att stänga receptionen för nybesök eller 

oanmälda besök på Willans park. I samband med flytten till nya kommunhuset ska 

alla besök tas emot där. Bokade besök kommer till nya mottagningsfunktionen på 

Willans park. Att stänga receptionen och effektivisera administrationen är en fråga 

där äran för det politiska drivet ska tillskrivas Iréne Bladh. 

 

Bortsett från förändringen av reception/mottagningsfunktion har vi genomfört flera 

effektiviseringar i administrationen. Parallellt har kommunkoncernen centraliserat 

delar av administration och stödfunktioner och gjort betydande effektiviseringar. 
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2. Arbete och bidrag 
2.1. Växjölöftet 
Växjölöftet är ett trepartslöfte för nya steg mot full sysselsättning, mellan växjöborna, 

arbetsplatser och den offentliga parten, bestående av Växjö kommun, 

Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. Växjölöftet utgår från tre 

åtaganden: 

• Arbetslinje för alla växjöbor. Tydliga krav på 

motprestation för bidrag. 

• Arbetsmarknad för alla växjöbor. Individuellt stöd 

för matchning mellan växjöbor och arbetsplatser.  

• Arbetskraft för alla växjöbor. Vuxenutbildning med 

fokus på kompetensförsörjning. 

 

Den 21 oktober 2015 presenterades Växjölöftet och den 22 oktober anslöt sig de 

första arbetsplatserna som ambassadörer. Därefter har ett gediget arbete för att få på 

plats förbättrade processer genomförts. En viktig del av löftet om individuellt stöd till 

arbetsplatser är att samordna kontakterna mellan arbetsgivare och den offentliga 

aktören, där man ska ha en personlig kontakt istället för flera olika på flera olika 

myndigheter. Implementeringen har gått fortare än väntat, och redan i början på 

hösten 2016 kunde näringslivsoffensiven verkligen få fart, ett halvår tidigare än 

väntat. 

 

I januari 2017 kom den nya, sammanhållna, avdelningen på plats: Avdelningen för 

full sysselsättning. Där har det som tidigare var avdelningarna 1) Arbetsmarknad och 

integration, 2) Ekonomiskt bistånd och sysselsättning samt 3) Vuxnas lärande 

samlats. Växjö kommuns åtagande inom Växjölöftet kommer nu kunna utföras av 

den nya avdelningen och näringslivskontoret, istället för flera olika avdelningar. 

Implementeringen har inte vart smärtfri, särskilt inte nya arbetssätt inom 

biståndshandläggningen, men över tid kommer vi se effekterna fullt ut. 

 

Tack vare Växjölöftet har vi fått landets närmaste samverkan mellan kommun och 

Arbetsförmedling. Vi har inte bara varit samlokaliserade på en rad olika adresser, 

utan budgeterar gemensamt för insatser och åtgärder. Jobbveckan blev en succé 

2018 och 2019. Vuxenutbildningens huvudman (antagning, SYV och så vidare) 

flyttade ihop med Arbetsförmedlingens mottagning för arbetssökande, men 

Arbetsförmedlingen lämnade sedan (se 2.6). Kommunen och Arbetsförmedlingen har 

etablerat ett gemensamt Arbetsgivarcenter, som ger en väg in till stöd och hjälp med 

kompetensförsörjning för arbetsgivare som växer. 

 

Växjölöftet har präglat mitt arbete i hög utsträckning. Under kommande områden i 

verksamhetsberättelsen kan man följa hur det granskats i media och väckt intresse i 

andra kommuner. Växjölöftet är inget projekt, utan vår metod och idé, varför det 

kommer fortsätta utvecklas och förbättras. Växjölöftet tar sikte på att återupprätta 

skyldigheterna i samhällskontraktet. 
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Figur 4. Förändring i utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare sedan 2012 

 
Kommentar: Vuxenutbildningen fördes över till Nämnden för arbete och välfärd 2012. 

 

Jag är glad att få fortsätta som ordförande i styrgruppen för Växjölöftet och stolt att 

nyss ha knutit Susanne Ackum till arbetet. Ackum är doktor i nationalekonomi och ny 

dekan på ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Hon har tidigare varit 

statssekreterare hos Anders Borg, generaldirektör vid IFAU och riksrevisor. 

 

2.2. Aktivitetskravet 
Deltagande i heltidsaktiviteter, exempelvis praktik eller en yrkesutbildning, är vårt 

krav på motprestation för bidrag för alla som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Det fick uppmärksamhet i samband med att jag använde det målande begreppet 

”tough love”, eller ”att ställa krav är att bry sig”. Det är för mig en central värdering. 

Alternativet – att låta människor som hamnat utanför bli gömda och glömda i 

utanförskap – är både omänskligt och dåligt för såväl den enskilde som samhället.  

 

Forskning visar att aktivitetskravet förkortar tiden i arbetslöshet. Några utdrag ur 

svenska studier: 

• Aktivitetsprogram med fokus på jobbsökande förkortar arbetslöshetstider 

(IFAU 2009:4). 

• 5,6 procent lägre sannolikhet för bistånd med aktivitetskrav (IFAU 2008:24). 

• Avskräckningseffekten har störst effekt bland unga (IFAU 2011:6). 

• Kombinationer av arbetsträning och utbildning är effektivt (SOU 2007:2). 

• Arbetslöshetstider förkortas med 33,6 procent vid aktivitetskrav. Ökad 

sanktionsrisk ökar jobbchansen med 10,3 procent (IFAU 2019:23). 

• Utan krav på jobbsökande faller antalet sökta jobb (IFAU 2021:1).  

 

Biståndsmottagare som står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter 

motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga. Deltagande i aktivering är ett villkor för 

bistånd. Växjö kommun vill att alla som söker bistånd ska delta i aktiviteter, för att 

stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta utbetalningar 
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och få tid att rusta för arbetsmarknaden. Insatserna för de som idag inte omfattas av 

aktivitetskrav ska därför syfta till att fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande. 

 

En person som inte kan försörja sig och som är arbetsför har rätt till ekonomiskt 

bistånd om han eller hon bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.    

De som söker ekonomiskt bistånd ska delta i en planering med syfte att hitta vägen 

till självförsörjning och fokus ska läggas på den enskildes behov och resurser. 

 

Socialtjänsten ska villkora deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet med syfte att stärka individens egna resurser och som ett sätt att förkorta 

inträdet till arbetsmarknaden. Personer som har arbetsförmåga och saknar gymnasial 

utbildning kan anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet1.  

 

Ekonomiskt bistånd ska sänkas eller i förlängningen helt vägras vid upprepad 

frånvaro eller om individen ej deltar i anvisad åtgärd utan godtagbara skäl2. Det 

föreligger inte heller rätt till bistånd för sökande som ej söker arbete eller som tackar 

nej till anvisat arbete3.  

 

Sökande som avbryter sin planering/sysselsättning för att resa och vistas utomlands 

har inte rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning, då hen inte bedöms stå till 

arbetsmarknadens förfogande i tillräcklig omfattning, eller försenar sitt inträde på 

arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att den sökande ska vistas i kommunen som 

arbetssökande. Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av 

utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt bistånd. Ansökan från och utbetalning till 

en sökande som vistas utomlands accepteras inte. 

 

Alla föräldralediga sökanden ska under föräldraledigheten delta i planering och 

medverka i upprättande av en genomförandeplan för tiden efter föräldraledigheten. 

Information ska ges om skyldighet att ställa sig i kö för barnomsorgsplats när barnet 

fyllt 6 månader och om skyldighet att markera tre olika alternativ på önskad förskola 

oavsett avstånd. Från ett års ålder ska barnet ha barnomsorgsplats även under 

skollov och semesterperioder. Föräldrar får inte tacka nej till anvisad plats. 

 

Utöver de kommunala kraven är jag nöjd att vi fick Arbetsförmedlingen att skriva på 

en lokal överenskommelse om att de alltid ska dra in etableringsersättningen för de 

som inte fullföljer etableringsplanen. En granskning för Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen visar att Arbetsförmedlingen i 8 av 10 fall har lämnat 

avvikelser utan sanktion4. Det är oacceptabelt och ett skäl till dålig integration. 

 

Att införa heltidskrav i aktivering görs inte utan ihärdigt arbete och noggrann 

uppföljning. Det har varit svårigheter, sen kom Karolina Rydh och så blev det som det 

blir när hon är inblandad – bra och rätt. 

 
1 NAV-beslut 180830 
2 Kammarrätten i Sundvall 2018-04-04 mål nr 2018-142 
3 Kammarrätten i Jönköping 2013-02-19 mål nr 2012-3427 
4 IAF 2019:10 
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2.3. Växjölöftet Vuxenutbildning 
En noggrann och lång utredningsprocess i ungefär 1,5 år resulterade i en 

vuxenutbildningsreform där kompetensförsörjning och full sysselsättning är de 

viktigaste målen. Alla som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda 

vuxenutbildning mot en fastställd peng, som en lokal frivux-reform. 

 

Vi kunde på så sätt undvika att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig 

kvalitetsuppföljning. Revisorernas externa granskning visade att kontrollen fungerar. 

Flera aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att 

vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. När beslutet fattades menade 

flera att vi inte skulle få några anordnare. Istället har hela tiden haft 15-25 utförare. 

 

Anordnarna ersätts för resultat, inte för platser. Ersättningen till utbildarna utgår per 

avklarad poäng (80 procent, successivt under kursen) och vid godkänt betyg (20 

procent, vid kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om 

eleven efter examen matchas till ett jobb. Kommunen följer upp anordnarna noga 

genom kunniga och engagerade chefen och rektor Kristina Davidsson med kollegor. 

 

Inför 2019 beslutade vi om höjd peng för hela vuxenutbildningen, utom 

distansundervisningen. Även med hänsyn taget till höjningen så visar beräkningarna 

att vi når löftet om mer kunskap för varje skattekrona: kostnaderna per godkänd elev 

var vid höjningen tio procent lägre, som en följd av att vi betalar för resultat. 

 

Våren 2019 avslutades Skolinspektionens granskning av vuxenutbildning i Växjö, 

som konstaterade att vi vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna garantera tillgång till 

utbildning. Viktigt att det där fastslogs att ansvaret för utbudet finns hos 

huvudmannen, inte enskilda anordnare. Inget särskilt ansvar för utbudet fanns 

därmed hos den egna regin. 

 

2020 fortsatte svårigheterna för den egna regin, Vuxnas lärande, vilket våren 2020 

resulterade i ett intensivt arbete med min blågröna grupp för att hitta en lösning. 

Under flera år hade underskott accepterats mot åtgärder. Vi hade fått flera löften om 

att problemen skulle lösas om vi bara tog vissa beslut, och vi tog alla: de fick anordna 

SFI, de fick minskade hyreskostnader genom att andra verksamheter använde 

lokalerna och så vidare. Trots det nåddes inte budget. Vi stod mellan att höja pengen 

till en total kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

 

Det svåraste beskedet jag lämnat under mina sex år var det att den egna regin skulle 

avauktoriseras och därmed läggas ned. Vår samlade bedömning var att det inte var 

värt 7,5 miljoner kronor att värna en särskild driftform. Samtidigt presenterade vi en 

på plats-garanti, där kommunen ska bedriva undervisning om ingen anordnare har 

det i de kurser Vuxnas lärande erbjöd, samt en förstärkning av språkkompetensen i 

arbetsmarknadsåtgärderna. 2021 var verksamheten avvecklad. 
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2.4. Växjölöftet Sommar 
Kommunens garantijobb till gymnasieungdomar på sommarloven har ställts om i och 

med Växjölöftet Sommar. Nu ställs krav på motprestationer i form av CV, deltagande 

vid flera träffar och aktivt jobbsökande i näringslivet. Flera hundra har istället fått 

sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden och lärt sig bättre hur det funkar på 

arbetsmarknaden, på riktigt. 

 

Växjö har likt många andra kommuner en kommunal sommarjobbsgaranti, så kallade 

feriejobb. Som i de flesta kommuner räckte det att anmäla intresse så erbjöds unga 

ett sommarjobb. Växjö hade som mest 1300 garantijobb. 

 

En utvärdering från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) visar att det inte går att finna någon effekt på framtida inkomster av att unga 

får garantijobb av kommunen5. 

 

Figur 5. Medelinkomst i tusentals kronor för erbjudna respektive icke erbjudna 

kommunala feriejobb 

 
Kommentar: 2009 års prisnivåer. Grafik klippt ur IFAU 2013:24. 

 

Växjölöftet Sommar bygger på att gå från en kravlös sommarjobbsgaranti, där 

kvantitet går före effekt, och istället stötta unga till sådant som långsiktigt påverkar 

chanserna på arbetsmarknaden: CV, egna kontakter och avklarat gymnasium. 

• Rätt målgrupp. Tydliggör målgruppen till att vara gymnasielever på somrarna 

mellan årskurser. Bättre med årskurser än åldersgrupper när det ska kopplas 

till kunskapskrav. 

• CV och intervju. Unga ska lära sig hur arbetsmarknaden fungerar. Efter 

gymnasiet skaffar man jobb, man får dem inte. Det är rimligt att kräva CV och 

att sökande går på intervjuer. Det är en bra övning. 

 
5 IFAU 2013:24 
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• Söka andra jobb. Garantijobb ska vara ett skyddsnät, inte ett förstahandsval. 

Ställ krav på att söka andra jobb än garantijobben. Det kan givetvis vara andra 

sommarjobb inom kommunen, men inte som omfattas av garantin. 

• Sommarskola eller godkänt. För att få garantijobb ska man antingen vara 

godkänd i svenska, matematik och engelska, eller delta i sommarskola. 

 

Figur 6. Växjölöftet Sommar 

 
 

När gymnasieungdomarna ansökt tidigt på våren stämmer Växjölöftet Sommar av 

med skolorna om eleverna förväntas bli godkända i ämnena. Om de förväntas bli 

underkända informeras de sökande om att de kommer behöva gå sommarskola. 

Hälften av de som fått informationen har sedan blivit godkända under terminen och 

därmed inte behövt gå sommarskola. 

 

Vid införandet kom viss kritik från lärarfacken om att det skapade merarbete för 

lärarna. Det är felaktigt, den lärare som inte kan informera eleven om ifall den 

riskerar att bli underkänd följer inte svensk författning: 

”Läraren ska fortlöpande ge varje elev information om framgångar och 

utvecklingsbehov i studierna.” 

(SkolFS 2011:144, 2.5) 

 

Lärare är alltså skyldiga att fortlöpande informera elever om deras resultat i relation 

till kunskapskraven, samt att skyndsamt underrätta elever om det finns risk att de inte 

uppnår målen – och i sådana fall vidta åtgärder. Växjölöftet Sommar är med andra 

ord i enlighet med ordinarie uppdrag och verksamhet. Att detta sker tidigt är inte bara 

riktigt enligt författning, utan dessutom viktigt för eleven. Om läraren inte gör en tidig 

bedömning riskerar man med andra ord att ge eleven sämre förutsättningar att nå 

kunskapskraven och bryta mot gällande bestämmelser. Mot bakgrund av 

ovanstående är det anmärkningsvärt att fackförbunden uttryckte kritik. 
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2.5. Växjölöftet Sysselsättning 
Växjöbor med psykisk funktionsvariation har rätt till en meningsfull vardag. Det är vår 

övertygelse att växjöborna mår bra av att känna sig tagna tillvara och kunna vara 

med och bidra. 

 

Till målgruppen räknas personer med psykisk ohälsa (18–67 år), personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet (inklusive 

missbruk), personer som omfattas av öppen psykiatrisk tvångsvård enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård och tvång i öppenvård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.  

 

Sysselsättning för personer med biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL 4:1 

utfördes tidigare dels av Växjö kommuns verksamhet Parketten, dels mot ett 

föreningsbidrag av den ideella föreningen Atrium. Det fanns intresse från andra 

organisationer och en vilja i nämndens majoritet om att erbjuda målgruppen valfrihet. 

 

Den 1 maj 2017 infördes Växjölöftet Sysselsättning i Växjö kommun. Det är en 

auktorisationsmodell där växjöbor med psykisk funktionsvariation tillsammans med 

sin handläggare kan välja mellan alla sysselsättningsaktörer som når kvalitetskraven. 

Målet är att fler ska komma närmre den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Anordnare kan ansöka om att ingå i systemet när som helst under den tidsperiod 

som systemet tillämpas. Samtliga aktörer som uppfyller uppställda krav godkänns 

som anordnare. Vilka kvalitetskrav som anordnare ska uppfylla ska fastställas årligen 

av förvaltningen. Externa anordnare omfattas av samma regelsystem som 

kommunens verksamhet i egenregi och står under tillsyn av nämnden för arbete och 

välfärd. Uppföljningen ska vara lika utförlig för verksamheter som bedrivs av privata 

utförare som för verksamheter som bedrivs i egen regi. 

 

Under perioden har jag haft flera dialoger med verksamheterna, en utvärdering 

genomfördes och Blågröna Växjö beslutade att anta en ny modell. Målet var dels att 

bredda till att omfatta sysselsättning enligt LSS (daglig verksamhet), dels att få en 

bättre ersättningsmodell. 

 

2020 beslutade vi om en ny modell. När pengnivåerna skulle fastställas flaggade 

verksamheten att det behövde göras ett varv till. Vi höll flera dialoger och anpassade 

förslaget. Slutligen beslutade vi under våren 2021 om en ny ersättningsmodell för VL 

Sysselsättning med tre behovsnivåer (låg, medel, hög) och tre tidsnivåer (deltid, 

halvtid, heltid). Samtidigt beslutade vi att ta initiativ till att få med omsorgsnämnden 

på breddningen till daglig verksamhet – de har ansvar för personer med fysisk 

funktionsvariation. 

 

2.6. Växjölöftets arbetsgivarcenter och branschrådet för bemanning och 

rekrytering 
Mycket av utvecklingsarbetet har genomförts i projekt finansierade av externa medel. 

Växjö har varit skickliga att söka stöd från EU och liknande för att utveckla metoder. 
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Två exempel är Framtid Kronoberg och Matchning Kronoberg. Erfarenheterna från 

projekten är att arbetsgivare upplever kontakterna med myndigheter spretiga och att 

stödet vid mottagande av praktikanter är viktigt. 

 

VL Arbetsgivarcenter är en gemensam verksamhet mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen som stöttar arbetsgivare som tar emot praktikanter eller 

rekryterar personer ur försörjningsstödet. Matcharna som jobbar där sköter kontakter 

med arbetsgivare för Växjölöftets offentliga part – kommunen och 

Arbetsförmedlingen – samlat. 

 

Jag genomförde företagsbesök med Arbetsgivarcenter under en lång period innan 

pandemin. Det var verkligen givande och utvecklande. En sammanställning över de 

flesta företagsbesöken finns på sida 69. 

 

Arbetsgivarcenter föranledde dessutom att branschrådet för bemannings- och 

rekryteringsbranschen grundades. Dels för att hålla koll på att det offentliga inte 

konkurrerar med branschen, dels för att tillvarata branschen i arbetet för full 

sysselsättning. Jag är tacksam för en nära och god samverkan för fler i jobb med en 

bransch som dagligen sänker trösklar till arbetsmarknaden för många människor. 

Bemannings- och rekryteringsbranschen är misshandlad av ideologiskt drivna 

motståndare till flexibilitet på arbetsmarknaden och får lida på många sätt för det. Ett 

exempel är att de hindras ta emot personer på deltid. 

 

Branschrådets ordförande Jennie Flennemo, chef på Manpower, har varit en stor 

tillgång i styrgruppen för Växjölöftet och ett återkommande bollplank för mig i mitt 

arbete. Dessutom styrgruppens stora eldsjäl Jim Norlander som företrätt näringslivet 

och varit något av en senior advisor för mig. 

 

2.7. Växjölöftets jobbvecka och jobbmässa 
En metod för att exponera arbetssökande för arbetsmarknaden är mässor. Från en 

jobbmässa på IOGT-NTO till tusentals människor i Fortnox Arena och slutligen en 

enorm jobb- och utbildningsmässa i Tipshallen med 4556 besökare och 108 

utställare. Projektledaren Emma Andersson var genomgående enastående – nu är 

hon en uppskattad chef och förändringsledare inom socialpsykiatrin. En imponerande 

person. 

 

Vi utvecklade en jobbvecka runt jobbmässan som efter ett första år med mest 

offentligt arrangerade evenemang tog intryck av Växjö Pride och öppnade upp 

programmet för andra anordnare. Det fylldes på med olika företag och 

organisationer, forskarseminarier från Linnéuniversitetet och rekryteringsträffar. 

 

2020 genomfördes jobbveckan i mindre skala eftersom pandemin började påverka 

samhället. 2021 var det en helt digital vecka. Invigningen var en uppskattad 

föreläsning med forskaren Johan Eklund, om Entreprenörskapsforums rapportserie 

om självförsörjning och integration. 
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2.8. Växjölöftets sökandecenter/Kronobergsgatan 18 
2018 samlade Växjö kommuns vuxenutbildning och Arbetsförmedlingens kundtjänst 

ihop sig till en väg in för arbets- och utbildningssökande. Ett unikt samarbete för att 

minska förvirringen bland den offentliga parten i Växjölöftets olika insatser för den 

som söker stöd, och ett bra sätt att lära av varandra. Bakgrunden var ett 

engagemang från Gregory Golding, då chef för Arbetsförmedlingen i Växjö. 

 

Knappt ett år senare beslutade staten att Arbetsförmedlingen skulle samordnas med 

statens servicecenter ett par kvarter bort, och därmed flytta ut från vårt 

”sökandecenter”. Det slutade med ett blocköverskridande motstånd mot slöseriet och 

ett brev till ansvarig minister. 

 

Arbetsförmedlingen hade nyss genomfört en renovering för miljoner i de 

gemensamma lokalerna och skulle då flytta till nya – som skulle renoveras. Istället 

tyckte vi Statens servicecenter hade blivit en perfekt tredje part på Kronobergsgatan 

18. Regeringen agerade inte och flytten genomfördes. En stor besvikelse. 

 

I intervjun i TV om beslutet – på plats på Sökandecenter – kom citatet på bilden 

nedan. Printscreenen användes flitigt som meme/skämtbild på twitter och instagram. 

Det var ett mycket genuint uttryck för frustrationen jag kände. 

 

 
 

2.9. Växjölöftet Yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med nära anknytning och 

samarbete med arbetslivet. 93 procent av de studerande är i arbete året efter 

examen.6 Arbetslivets efterfrågan på kompetens och medverkan/medfinansiering styr 

vilka utbildningar som blir beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). 

Utmärkande för yrkeshögskolan är att det arbetsliv som är knutet till utbildningarna är 

aktivt när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. 

Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. En 

 
6 www.myh.se (2018-02-13). 

http://www.myh.se/
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ledningsgrupp ansvarar för antagning, examinering av studerande och 

kvalitetssäkring av yrkeshögskoleutbildningen. De kan också vara delaktiga genom 

att genomföra föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. 

 

En rapport från Sydsvenska Handelskammaren (som presenterades på Växjölöftets 

jobbmässa 2017) visade att Växjöregionen underpresterade avseende tilldelning av 

utbildningar relativt vår storlek. Tvärtom hade vi höga ambitioner. 

 

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att söka efter framgångsrika exempel i landet 

och lära av dem. Utredningen visade att framgångsfaktorer var att säkra kunskapen 

om arbetsmarknadens behov, att öka delaktigheten och medfinansiering i ansökta 

utbildningar och att skapa förutsättningar för nya utbildningsformer, exempelvis 

satellitutbildningar. 

 

Reformen Växjölöftet Yrkeshögskola innebar att kommunen bytte roll från utförare till 

kvalitetssäkrare och samordnare. Utbildningsanordnare kan istället exempelvis vara 

privata utbildningsföretag, andra kommuner, landsting och universitet/högskolor. 

Utbildningsanordnaren kan även anordna utbildningen i samverkan med andra 

utbildningsanordnare, så kallade satellitanordnare. VL Yrkeshögskola tillhandahåller 

lokaler där man kan delta i satellitutbildningar. 

 

Figur 7. Modell för Växjölöftet Yrkeshögskola 

 
 

Målet med reformen var att få fler utbildningar och fler platser. Vid varje tilldelning 

sedan förändringen har vi fått fler utbildningsplatser och är inte längre 

underrepresenterade i tilldelning av utbildningar. Det är bra för 

kompetensförsörjningen. 

 

En utvärdering av Växjölöftet Yrkeshögskolas stöd och betydelse för utfallet har 

nyligen initierats, men blir klar först inför internbudgetarbetet inför 2022. 

Förhoppningsvis kan reformen utvecklas för ännu bättre resultat. 

 

2.10. Växjölöftets uppsatsstipendium 
Växjölöftet arbetar för en bättre fungerande lokal arbetsmarknad och en 

kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik. För att stimulera till evidens och utvärdering 
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av insatser inrättade vi Växjölöftets uppsatsstipendium. Det har tyvärr bara delats ut 

en gång, eftersom det skulle behövas något mer engagemang från 

Linnéuniversitetet. Det är min förhoppning att vi får det i och med förstärkningen i 

styrgruppen. 

 

Uppsatsstipendiet spelade en viktig roll för min ambition om att vrida fokus i 

kommunens arbetsmarknadsåtgärder från ett ständigt fokus på kontakter med 

institutionen för socialt arbete, till att göra det lika naturligt med nationalekonomi och 

statistik. Den typen av kvantitativ utvärdering som socialtjänsten saknar får man i 

första hand därifrån. 

 

2.11. Yrkesbonus på SFI-pengen 
Inför 2018 beslutade vi att införa en yrkesbonus. Om yrkesutbildning kombineras 

med svenskundervisning – alltså inte bara före och efter varandra, utan SFI-

undervisning i yrkesutbildningen – så utökas SFI-pengen med 25 procent. Målet var 

att stärka incitamenten för anordnarna att göra kombinationer. Det lyckades och flera 

kombinationer finns nu, bland annat vård. 

 

2.12. SFI-krav för föräldralediga 
För personer som söker kompletterande försörjningsstöd till föräldrapenningen ställs 

kompletterande aktivitetskrav, exempelvis SFI för nyanlända föräldrar som inte talar 

svenska7. Samhället ska stå på kvinnornas sida i matchen mot begränsande kultur 

och normer. Språkisoleringen är orättvis och skapar ett utanförskap som särskilt 

drabbar kvinnor. Förslaget hämtade vi från Helsingborg, där min nära kollega Anna 

Jähnke då var ansvarig för arbetsmarknadsfrågor. 

 

2.12. Språkkrav för bidrag 
För de som deltar i SFI har vi krav på progression efter individuella förutsättningar, 

för att inte skrivas ut ur utbildningen. Det är att jämföra med ett lokalt språkkrav för 

bidrag. Den som skrivs ut, men är anvisad till SFI måste delta i SFI för att få sina 

bidrag. 

 

Januaripartierna gör nu en stor sak av att införa krav på deltagande i SFI som 

motprestation för ekonomiskt bistånd. Det är bra med uttalat lagstöd, men vi har haft 

kravet i Växjö i flera år. 

 

I Almedalen 2018 föreslår jag att man borde få betala avgift för tolk efter en viss tid i 

Sverige, likt i Danmark. Tolkfrågan följde med under hela augusti månad och blev en 

följetång även in i valrörelsen, inte minst med flera artiklar i Smålandsposten. Det är 

tyvärr inte en kommunal fråga, men föreslogs av Ulf Kristersson 2019. 

 

2.13. Fem- och tredagarsregeln 
När arbetsmarknadspolitiken i Växjö blev mer offensiv etablerades en sjudagarsregel 

– att bidragssökare ska vara i planering inom sju dagar. Det är ett ömsesidigt 

 
7 NAV-beslut 180830 
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åtagande för verksamheten och den enskilde: förvaltningen behöver erbjuda tid inom 

sju dagar och den enskilde måste vara beredd att aktiveras omgående. När 

Växjölöftet initierades 2015 kortade vi tiden till fem dagar. Femdagarsregeln har haft 

en hundraprocentig måluppfyllelse med få undantag. 

 

Ett av mina sista beslut i Arbete och välfärd blev att förkorta till en tredagarsregel. 

Den nya organisationen – där den sökande skickar in sin ansökan digitalt, träffar en 

biståndshandläggare som bedömer behovet (snart med automatiserat beslutsstöd) 

och innan beslut kan tas är inbokad med en koordinator som planerar aktiveringen – 

möjliggör för ett ännu snabbare flöde. Detta motverkar passivisering. 

 

2.14. Självförsörjningsplan och sökkontrakt 
Ord spelar roll och kan signalera vad en verksamhet handlar om eller ska fokusera 

på. Ensamkommande skulle enligt lag ha en vårdplan, men bara för att man är 

ensamkommande behöver man inte vård – varför etableringsplan var ett mer 

passande namn. 

 

Personer med ekonomiskt bistånd ska ha en genomförandeplan för aktiviteter som 

ska utföras. För att tydliggöra vad det handlar om blev ett av mina sista beslut att 

byta namn till självförsörjningsplan. Varje plan ska sluta med egen försörjning, sen 

kan det vara mycket avlägset – men vi ska hoppas på alla. 

 

En del av självförsörjningsplanen är ett sökkontrakt. En utvärdering av tysk 

arbetsmarknadspolitik visar att ett skriftligt kontrakt mellan myndighet och arbetslös 

om hur många jobb som ska sökas för att vara berättigad till bidrag tar fler ur 

arbetslöshet8. 

 

2.15. Omvänd rekrytering till yrkesutbildning enligt tysk modell 
Vi halvårsskiftet 2021 förändras rekryteringsgrunderna för vuxenutbildningen så att 

kommunerna inte måste prioritera efter vem som har kortast utbildning, utan också 

kan prioritera utifrån vem som har chans att få jobb med en utbildning. Det är 

välkommet och efterlängtat. 

 

Vi har initierat en utredning om hur Växjö kommun kan öppna för en tyskinspirerad 

modell där företag kan rekrytera elever, erbjuda praktik (och ett sannolikt jobb efter 

studier) och gå till Växjölöftet Vuxenutbildning för att få utbildningen. Det borde ta fler 

till arbete. 

 

2.16. Inget bidrag vid skolk 
Vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd utgår socialtjänsten ifrån en norm för 

ekonomiska behov (och eventuella särskilda behov). Inkomster räknas av från den 

normen och det som blir kvar betalas ut i ekonomiskt bistånd.  

 

 
8 IFAU 2021:4 
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En grundläggande princip för ekonomiskt bistånd är att den som söker ska ha sökt 

alla andra tillgängliga bidrag; försörjningsstöd ska vara det yttersta skyddsnätet. Det 

innebär att den som har rätt till bostadsbidrag inte kan få bidrag motsvarande 

bostadsbidraget om man inte sökt det. Studiebidrag är därmed en inkomst som 

minskar det ekonomiska biståndet. 

 

Unga som studerar på gymnasiet har rätt till studiebidrag. Vid ogiltig frånvaro dras 

studiebidraget in. Det är Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) som beslutar om 

indragning eller reducering av studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro (skolk). Det är 

den aktuella skolan som inrapporterar sådan olovlig frånvaro. 

 

Fr.o.m. 1 januari 2012 ska skolorna inrapportera ogiltig frånvaro som uppgår till fyra 

timmar eller mer under en månad. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen, varefter 

CSN tar beslut om indragning/reducering av studiebidrag. 

 

Trots detta rekommenderar Socialstyrelsen i sina allmänna råd (SOSFS 2013:1) 

kommunerna att kompensera för indraget studiebidrag med höjt ekonomiskt bistånd. 

För att göra exempel: 

 

A. Hushåll A, där föräldrarna arbetar, har ett barn som är 17 år och går på 

gymnasiet. Barnet börjar skolka. Inkomsten minskar med 1250 kr när 

studiebidraget dras in. Hushållet har 1250 kr mindre i månaden. 

B. Hushåll B, där föräldrarna lever på bidrag, har också ett barn som är 17 år och 

går på gymnasiet. Barnet börjar skolka och blir av med studiebidraget på 1250 

kr från staten. Hushållet får 1250 kr mer från kommunen i bidrag. Hushållet 

har samma inkomst som före skolket. 

 

Det finns skäl att ifrågasätta om det inte strider mot lagstiftningens intentioner. Därtill 

är det orättvist. Familjer som arbetar får 1250 SEK mindre i plånboken om barnet 

skolkar, men familjen som inte arbetar och får bidrag får lika mycket som annars – 

bara det att 1250 SEK mer kommer från kommunen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade vi att familjer vars gymnasiestuderande 

ungdom får reducerat eller indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro inte 

kompenseras för den förlorade inkomsten9: 

• Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska 

studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning. 

• Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte 

kompenseras av höjt försörjningsstöd. 

 

Jag drivs av att hitta olika sammanhang – ner på små detaljer – där ansträngningar 

inte lönar sig eller inte lönar sig tillräckligt och ändra på det. Ansträngning ska alltid 

löna sig och det ska vara skillnad på att anstränga sig och att inte göra det. Kalla det 

tough love, men det är både rätt och rättvist. 

 

 
9 NAV-beslut 171122 
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Oppositionen tog ifrån tårna och kallade det ”horribelt”. De hävdade att vi gjorde 

avsteg från föräldrarnas försörjningsansvar, men av 7 kap. 1 § föräldrabalken 

framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt 

med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När 

föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna 

inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad 

som följer av föreskrifterna om dessa. 

 

Beslutet har prövats i domstol – med framgång. Det är dessutom numera nationell M-

politik, efter beslut på partistämman 2019. 

 

2.17. Restriktivitetsnorm 
Varje krona som betalas ut i bidrag skjuter jobb och egen försörjning en krona längre 

bort. Försörjningsstödet är konstruerat så att en behovsnivå beräknas utifrån 

hushållets sammansättning och så vidare, och alla andra inkomster som hushållet tar 

emot under den nivån bara räknas av från försörjningsstödet. Så länge hushållets 

samlade inkomster från andra källor är lägre än behovsnivån kan hushållet inte tjäna 

mer pengar oavsett ansträngning. 

 

Kommuner som gör generella undantag eller tillägg10 skjuter behovsnivån uppåt, och 

gör därmed att ansträngning lönar sig mindre. För en familj med två vuxna och fyra 

barn behövs inkomster på 34 000 SEK per månad för att arbete ska löna sig11. För 

många med kort utbildning är det osannolikt med så hög lön. 

 

Nämnden har därför tillämpat en restriktivitetsnorm – att målet är att betala ut så lite 

som möjligt, till så få som möjligt, så sällan som möjligt – och en konsekvens av det 

är att inte ha lokala undantag eller tillägg utan bara betala ut så mycket som vi måste 

enligt socialtjänstlagen. 

 

Restriktivitetsnormen låg också till grund för beslutet att avskaffa det som 

missvisande kallas förebyggande barn- och vuxenvård, men som egentligen är ett 

parallellt bidragssystem utan ekonomiskt bistånds granskning. Nu går alla 

utbetalningar av bidrag till en enskild genom ekonomiskt bistånd. Det är mer rättvist. 

När vi granskade det parallella systemet hade det betalats studentpresenter för 

tusentals kronor – mer än vad många barn till arbetande föräldrar får – och diverse 

fritidsartiklar (gymkort, busskort och så vidare). Det går att ansöka om, men ska då 

gå genom den kontrollen och behovsbedömningen.  

 

2.18. Sammanhängande studieplan 
Flera ensamkommande ungdomar som påbörjade gymnasiet sent fick en 

sammanhängande studieplan vidare över till vuxenutbildningen. Det blev en pilot 

med goda resultat enligt vår utvärdering: cirka 86 procent av de elever som läsåret 

 
10 Exempelvis “Örebronormen”, ett lokalt beslut i Örebro om extra försörjningsstöd till barnfamiljer. Min M-
kollega Christopher Rydaeus, oppositionsledare i ansvarig nämnd i Örebro, har lyckats få den avskaffad. 
11 ESO 2018:2 
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18/19 fick en sammanhängande studieplan, studerade hösten 2019 på planerad 

utbildning inom Växjölöftet Vuxenutbildning. 

 

Framgången ledde till att insatsen blev permanent och målgruppen breddades från 

ensamkommande till alla unga i liknande situation. Målgruppen var elever som är 

folkbokförda i Växjö kommun, är 19 år och som uppfyllde något av följande: 

• Riskerar att inte nå fullständiga gymnasiebetyg eller gymnasieexamen och 

som inte fortsätter ett fjärde år på gymnasiet 

• Tillhör introduktionsprogrammets fyra inriktningar (yrkesintroduktion, 

språkintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat val) 

• Har gjort felval inom ett nationellt program och vill avbryta/byta utbildning 

 

Sammanhängande studieplan mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen gör 

att fler skaffar en gymnasieexamen, som vi vet är den bästa försäkringen mot 

arbetslöshet. Utöver att införa arbetssättet innebär reformen också ett undantag från 

den vanliga åldersgränsen om att man inte får påbörja studier inom 

vuxenutbildningen innan 20 års ålder. 

 

2.19. Bedrägeriutredare och polisanmälan av allt bidragsfusk 
Det pågår ett omfattande fusk och bedrägeri mot bidragssystemen, enligt flera på 

varandra följande statliga utredningar. Den senaste, Delegationen för korrekta 

utbetalningar, har bland annat fördjupat sig i försörjningsstödet; 2,5 procent av 

försörjningsstödet betalas ut till någon som fuskat sig till pengarna12. För en vanlig 

svensk kommun rör det sig om miljontals kronor som istället kunde finansierat nya 

undersköterskor i hemtjänsten eller lärare i skolan. 

 

Växjö kommun inrättade redan 2016 en särskild funktion mot bidragsfusk. 

Bedrägeriutredaren ska avlasta ordinarie biståndshandläggare, eftersom utredningar 

om bidragsfusk riskerar att ta mycket tid och prioriteras bort. 

 

Vi beslutade samtidigt att alla misstankar om bidragsbrott ska polisanmälas. 

Huruvida uppsåt föreligger är en fråga för polis och åklagare, inte socialtjänsten att 

bedöma. Det visade sig senare att alla anmälningar läggs ner. Vi beslutade att 

överpröva nedläggningar, för att frågan ska hamna hos åklagare. Det är ett problem 

att polisen inte har tillräckligt med resurser för att prioritera bidragsbrotten – om detta 

har jag bland annat skrivit i SvD med flera kommunalrådskollegor.  

 

2.20. Riktlinjer mot felaktiga utbetalningar 
Bidrag ska gå till behövande, inte till bedragare. Fusk urholkar resurserna till 

välfärden. Varje månad kommer det in cirka tre till fyra anmälningar om felaktiga 

utbetalningar till Enheten för ekonomiskt bistånd. Under 2020 beslutades det om 

återkrav av ekonomiskt bistånd i tio fall på bara ett halvår. 

 

 
12 SOU 2019:59 
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Nämnden för arbete och välfärd beslutade först om en riktlinje mot felaktiga 

utbetalningar som en bilaga till riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 2020 beslutade vi 

att ersätta den med en förvaltningsövergripande riktlinje, vi gick därmed från cirka 20 

till 1000 personer med att motverka bidragsfusk som en arbetsuppgift. 

 

Om det finns misstanke om att ekonomiskt bistånd har betalats ut felaktigt är nu alla 

handläggare på Arbete och välfärd skyldiga att anmäla, så att en utredning om 

misstanke om felaktig utbetalning kan inledas. Med den nya riktlinjen tydliggjorde 

nämnden att det är hela förvaltningens ansvar att ha nolltolerans mot bidragsfusk. 

 

2.21. Operativ samverkan mot bidragsfusk med andra myndigheter 
Samhället behöver arbeta ihop för att stoppa bidragsfusket. Jag har envist 

argumenterat för att socialtjänsten ska kunna samarbeta närmre statliga myndigheter 

mot fusk och felaktigheter i bidragssystemen. Nu har lagstiftningen äntligen 

förändrats och vi har bättre – dock inte tillräckliga – möjligheter att ta gemensamma 

krafttag mot bidragsbrott och bedrägerier mot staten. 

 

De lagändringar som skett betyder att kommuner numera kan meddela andra 

myndigheter om man får kännedom om omständigheter som gör att man har 

anledning att anta att ett bidrag felaktigt har betalats ut. Transparens och samverkan 

är nyckelfaktorer för att minska andelen felaktigt utbetalade bidrag. 

 

Nämnden för arbete och välfärd beslutade därför att fördjupa samverkan med statliga 

myndigheter med stöd av lagändringar i bidragsbrottslagen samt i lagen om 

underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar. Samverkan ska ske bland annat 

med Kronofogden, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

Polisen. Målet är att förebygga bidragsbrott och att garantera att 

underrättsskyldigheten mellan myndigheter används fullt ut. 

 

2.22. Budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning 
När jag tillträdde var köerna till budget- och skuldrådgivningen långa. Efter ett batteri 

av insatser, som bland annat byggde på ett tydligare inslag av eget ansvar för de 

som söker hjälpen, har köerna kortats drastiskt och är nu nere på målnivåer. 

 

Växjö kommun har tagit över konsumentvägledningen, som innan var utlagd till 

Ljungby kommun, och har på så sätt kunnat etablera en samlad ekonomirådgivning 

som tar sikte på att minska risken för ekonomisk utsatthet till följd av svårigheter med 

budget, konsumtion eller skuld. 

 

Idag tillhandahåller vi konsumentvägledning via Kontaktcenter, i första hand vägleder 

vi till nationella specialistfunktioner som tillhandahålls av den statliga myndigheten 

Konsumentverket samt civila organisationer (exempelvis Allmänna 

Reklamationsnämnden) och kommersiella prisjämförelsetjänster. I Sverige finns flera 

organisationer som erbjuder oberoende stöd till konsumenter. Hallå konsument, 

Konsument Europa och de fyra konsumentbyråerna ger alla kostnadsfri hjälp till 

konsumenter i behov av stöd.  
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3. Mottagande, etablering och integration 
3.1. Ordnat och effektivt mottagande av ensamkommande 
Under hösten 2015 ökade flyktingmottagandet till Sverige dramatiskt. Växjö 

hanterade mottagandet av ensamkommande på ett sätt som gjorde att vi stod starka 

i jämförelse med andra kommuner. Dessutom gick vi totalt 48,1 miljoner kronor 

överskott på mottagandet. Vi förde över stora delar av det till skolan. 

 

Mottagandet av ensamkommande var det första ärendet jag satte mig in i, redan 

innan årsskiftet 2014/15. Vi diskuterade då hur det skulle gå att öka antalet som 

skulle anvisas till Växjö från 16 till 32 platser. Vi visste då inte att året 2015 istället 

skulle sluta på 258 ensamkommande, de flesta under några månader på hösten. 

 

Min första prao var på Bengtsgård i Rottne, ett boende för ensamkommande. 

Medarbetaren Helena Andreasson lämnade ett starkt intryck hos mig och var den jag 

hade i tanken när jag på den första måldagen våren 2015 sa det som jag sen 

återkom till under alla åren: ”medarbetare på arbete och välfärd går inte bara – och 

det är inte så bara – till ett arbete på morgonen, de går till en uppgift”. 

 

Figur 8. Ensamkommande mottagna i Växjö, 2008-2017 

 
 

Vi slöt inga långa, dyra avtal och vi höll vårt pristak13. Samtidigt höll vi hög kvalitet, 

mycket tack vare en välavvägd balans mellan egen regi och samverkan med privata 

utförare. Vi hade exempelvis ett gott samarbete med lokala välfärdskoncernen 

Denbro, som drev snabbt drog igång boendet i Ingelstad. 

 

Regeringen meddelade plötsligt (dagen innan midsommar 2017) att ersättningen 

skulle sänkas dramatiskt. Jag glömmer aldrig samtalet med förvaltningschefen om 

det. Vi tog omedelbart tag i en omställningsplan. För att hålla reda på kostnaderna 

hade vi uppföljning av omställningen av ensamkommande på varje nämnd, liksom för 

effektiviseringen inom socialpsykiatrin (se nedan). 

 
13 Placeringskostnaden fick inte överskrida statsbidraget. Mottagandet skulle inte belasta kommunkassan. 
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När slutrapporten presenterades 2018 och vi slutade följa detta område särskilt 

jämförde vi det ekonomiska läget med andra kommuner: 

 

Tabell 5. Ekonomiskt utfall för mottagande av ensamkommande efter sänkta 

statsbidrag, Växjö och jämförbara kommuner 

Kommun 
Prognos 
2018 (mkr) Kommentar 

Växjö 0 Balans 

Halmstad -10 Underskott 

Kalmar -3,5 Underskott 

Kristianstad -5 Underskott 

Lund  -27  Underskott 

 

Flera av de som fanns med som ansvariga i det utmanande arbete som såväl 

hanteringen av mottagandet som den efterföljande omställningen innebar klev redan 

då fram som skickliga medarbetare och chefer, och finns fortfarande på ledande 

roller där de fortsatt utvecklas. Projektkontorets chef Marcus Johansson och Rizana 

Mustedanagic, avdelningschef för Vuxna, är två bra exempel. 

 

Utöver mottagandet av ensamkommande ledde situationen hösten 2015 till att 

kommuner också behövde ta över vissa ansvar från staten för det övriga 

flyktingmottagandet. I november 2015 öppnade ett akutboende i Växjö. Jag var där 

och hjälpte till första dagen och fick med mig intryck jag kommer bära hela livet. Inte 

minst den lilla syriske pojken, Rijab, som jag ofta återkommer till i tal och andra 

sammanhang. Även i detta arbete imponerade Arbete och välfärd med flexibilitet och 

handlingskraft. 

 
Dagens Nyheter (22/2-16): Växjös hantering av flyktingkrisen beskrivs av regeringens nationella 

samordnare för den sociala barn och ungdomsvården som en förebild. Ansvariga i personalen och jag, 

som ansvarig politiker, intervjuas. Länk: http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/vaxjo-ett-av-ljusen-i-

socialens-tata-morker/ 

 

 

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/vaxjo-ett-av-ljusen-i-socialens-tata-morker/
http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/vaxjo-ett-av-ljusen-i-socialens-tata-morker/
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3.2. Förebild för HBTQ i arbetet med ensamkommande 
Socialstyrelsen valde ut Växjö som exempelkommun för arbetet med HBTQ-frågor, 

värderingar och mänskliga rättigheter i mottagandet av ensamkommande. Jag deltog 

i en informationsfilm tillsammans med medarbetare och chefer i verksamheten. 

Många ensamkommande är från länder med en helt annan syn på kvinnors 

rättigheter eller homosexuellas lika värde. För att värna våra värderingar har det varit 

en rimlig och betydelsefull prioritering. 

 

Ett starkt intryck från mina besök i boendena är att man medvetet arbetade med 

kulturkrockar och normer. Det var en uppfriskande avsaknad av ängslighet som 

genomsyrade resonemangen om att de manliga medarbetarna på boenden med 

bara killar oftast lagade mat, så att det blev tydligt att det inte fanns könsnormer kring 

matlagning. På samma satt tog man med tydlighet i de svårare frågorna på 

boendena. 

 

Ett fint minne är när vi gick i Prideparaden 2017 eller 2018, kort efter att jag varit på 

ett besök på boendet i Bengtsgård och vi då bland annat pratat om Pride. Där stod 

Helena med kollegor och ungdomarna från boendet, och deltog i glädjefesten. 

 

3.3. Mottagningscenter med större medborgarkontor på Araby 
Smidigt mottagande underlättar såväl snabb etablering som stark integration. I Växjö 

har vi haft en framgångsrik mottagningsenhet, Landningsbanan, som gett språk- och 

samhällsintroduktion till nyanlända. Att barn och vuxna enkelt kan komma vidare till 

skola respektive etablering efter kompetenskartläggning och hälsoundersökning är 

viktigt. Verksamheten övertogs sedermera av utbildningsnämnden. 

 

Under 2016 valdes Växjö ut som en av få kommuner i ett nationellt projekt för att 

samordna myndigheterna som nyanlända behöver träffa. Målet var att samla 

myndigheterna till en plats dit man går för att förkorta det som kunnat ta flera 

månader, till 40 minuter. Idag är det Statens servicecenter som sköter verksamheten.  

 

Medborgarkontoret på Araby är en uppskattad verksamhet. Jag är i grunden 

skeptiskt inställd till att flytta offentlig verksamhet till utanförskapsområden, eftersom 

det riskerar att göra att det blir mer segregerat och att skälen att lämna området 

minskar. Det finns dock en punkt där placering utanför området snarare gör att 

personerna inte alls söker kontakt och isoleras så. 

 

Medborgarkontorets engagerade chef Carina Ek visade mig tidigt deras noggranna 

statistik. Månad för månad mäter de vilka myndigheter frågorna gäller, vilken slags 

frågor och viss information om exempelvis språk hos besökarna. Det ger en bra bild. 

Det visade sig exempelvis att 70 procent av frågorna är riktade till staten, och att 50 

procent avser myndigheterna som finns i Statens servicecenter och bemannar 

servicekontoren. Kommunen betalar alltså för ett servicekontor åt staten. Det är inte 

rimligt. Samtidigt trängdes medborgarkontoret i små lokaler. 
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Vi inledde en förhandling med Statens servicecenter, där min linje var att antingen 

deltar de i ett nytt (större) medborgarkontor, eller så tar vi inte emot deras frågor – 

vilket hade föranlett en anstormning till deras servicekontor, där kön redan är lång. 

Målet var att deras bemanning skulle finansiera hyresökningen. Vi lyckades och snart 

flyttar vi in i ett nytt medborgarkontor där statliga myndigheter deltar – ett 

mottagningscenter eller medborgarcenter. Detta kompletterar mobila 

medborgarkontor på Teleborg, i Lammhult och i Braås. 

 

3.4. Etableringsboende 
Efter beslut om uppehållstillstånd och anvisning till en kommun ska etableringen 

påbörjas. Då har kommunerna ansvar för boende. Catharina Winberg (M) och jag 

föreslog redan 2016 vad vi kallar etableringsboende; kommunen tar ansvar för att 

tillhandahålla en boendeplats under de två år man som nyanländ är i etableringen. 

Därefter gäller eget ansvar och ordinarie bostadskö. 

 

Med etableringsboende kan vi kombinera målet om snabb etablering (man får inte 

påbörja etableringen förrän man har ett boende, varför det behöver ordnas snabbt) 

och eget ansvar. Att dela ut bostäder är inget alternativ, det riskerar legitimiteten för 

såväl mottagandet som bostadskön. Motsvarande lösningar används nu i flera 

kommuner och är nationell M-politik. 

 

Vi krävde att få tillbaka lägenheterna Migrationsverket använde som flyktingboende, 

och under hot om process i hyresnämnden kom vi överens om ett successivt 

överlämnande till kommunen. Ansvaret för hanteringen av etableringsboendena 

fördes över till bostadsbolagen. 

 

3.5. Etableringslån 
Staten har ansvar för de första åren i Sverige; Migrationsverket ansvarar för asyltiden 

och Arbetsförmedlingen för etableringstiden, även om staten gett kommunerna ett 

bosättningsansvar för vissa nyanlända under etableringen. Trots det skjuter staten 

över bidragskostnader på kommunerna för personer som inte avslutat etableringen. 

Mellan ersättningen som asylsökande och etableringsersättningen uppstår ofta ett 

glapp där nyanlända söker ekonomiskt bistånd från kommunen. 2017 beslutade vi att 

införa ett etableringslån i ”glappet”. 

 

Växjö kommun betalade ut 4,5 miljoner kronor i etableringslån till nyanlända i 

”glappet” under 2018. Återbetalningen framtvingar att staten, genom 

etableringsersättningen, står för sina kostnader. Etableringslånen återbetalas av de 

som har etableringsersättning över gränsen för ekonomiskt bistånd, det innebär att 

alla inte betalar tillbaka eller att allt inte betalas tillbaka. Våra erfarenheter visar att 

ensamhushåll betalar tillbaka, medan större familjer i regel inte kommer upp över 

gränsen med etableringsersättningen. 

 

Etableringslånen har väckt stor uppmärksamhet, och blev bland annat föremål för en 

mastersuppsats vid Linnéuniversitetet som fick medial uppmärksamhet. Det är bra 
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när våra reformer uppmärksammas. Ett flertal kommuner har infört motsvarande 

modeller, Sundbyberg och Sigtuna är två exempel, och andra vill eller är på väg. 

 

3.6. Kommunövergripande integrationsplan och Hållbara Araby 2030 
Växjö kommun har sedan 2017 en övergripande integrationsplan, som tar sikte på att 

bättre använda befintliga resurser för att stärka integrationen. Det är inte mer 

resurser, utan att bättre samordna det som görs och arbeta i en gemensam riktning, 

som är lösningen. Det var en viktig del i mitt uppdrag som ordförande i 

kommunstyrelsens integrations- och mångfaldsberedning. 

 

I integrations- och mångfaldsberedningen arbetade jag nära Magnus P. Wåhlin från 

Miljöpartiet. Jag vill passa på att understryka att Magnus varit en nära och god 

kollega i arbetet. Magnus är en skicklig politiker och en tuff förhandlare. Jag har 

uppskattat vårt samarbete mycket, och ser fram emot att fortsätta med gemensamma 

initiativ. Vi jobbar exempelvis nu med Hållbara Araby 2030 – ett områdesbaserat 

arbete som utgår från dels integrationsplanen, dels hållbarhetsprogrammet. 

 

3.7. Sverigeintroduktionen 
Samhällsorienteringen är lagstadgad enligt lag om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare (2013:156) och bedrivs enligt förordning om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2010:1138). 

 

Kommunerna ansvarar för upplägg och genomförande. Alla nyanlända och personer 

som kommer som anhöriginvandrare förväntas delta. Deltagandet är inget villkor för 

någon ersättning. Samhällsorienteringen ges oftast som en av flera insatser till en 

person. Efter avslutad kurs ska deltagarna få ett intyg. 

 

Samhällsorienteringen har ingen kursplan, utan det som regleras är åtta olika 

teman/områden som ska behandlas. Det har väckts kritik mot att staten inte tar ett 

ansvar för kvalitet och innehåll. 

 

Riksdagen beslutade 2019 att utöka samhällsorienteringen från 60 till 100 timmar. I 

samband med det inleddes en diskussion i Blågröna gruppen i Nämnden för arbete 

och välfärd om insatsens innehåll och fokus. Vi genomförde sedan en 

genomgripande förändring: 

• Lokal kursplan. En politiskt beslutad kursplan över innehållet i 

samhällsorienteringen; vad ska man som helt ny i Sverige få lära sig? 

• Lokala kunskapsmål. Politiskt beslutade mål för vad den som gått 

samhällsorientering ska kunna om Sverige och det svenska samhället. 

• Lokal examination. Kunskapsmålen testas i en examination per block i 

kursplanen. Godkänd examination är ett villkor för intyg. 

• Krav på full närvaro. Nyanlända ska ha 100 procent närvaro för att få intyget 

från samhällsorienteringen. Kompletteringar erbjuds. 

 

Exempel på kunskapsmål: 
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• ha förståelse för det svenska samhällets sekularitet.14 

• enkelt kunna förklara arbetets betydelse för den egna försörjningen för både 

kvinnor och män. 

• förstå varför både kvinnor och män ska arbeta. 

• kunna motivera viktiga delar av svensk äktenskapslagstiftning, exempelvis 

jämställda rättigheter, skilsmässa och samkönade äktenskap. 

 

Ett av de mer uppmuntrande mailen jag fått från verksamheten handlade om detta 

beslut: 

”Jag ville bara tacka för en bättre och mer sammanhållen samhällsorientering, 

den lokala kursplanen kommer att hjälpa oss att kvalitetssäkra vår verksamhet, 

jag har verkligen längtat efter det under de åren som jag har jobbat med 

samhällsorientering. Det kommer att bli lättare att få en gemensam 

samhällsorientering på alla våra språk, med en gemensam kursplan att förhålla 

oss till. Så det blev en bra julklapp.” 

 

Utöver reformeringen av samhällsorienteringen innehåller Sverigeintroduktionen 

också andra insatser. Nämnden beslutade i internbudget att upphandla en app för 

introduktion till arbete och boende. Det Karlstadsbaserade företaget Atwrk levererade 

en app som påminner om den typen av appar som hjälper när man studerar till 

jägarexamen eller körkort. 

 

  

 
14 Vill uppmärksamma oppositionsledaren Tomas Thornells (S) goda bidrag med att föreslå att detta skulle 
komma med. Verkligen ett viktigt kunskapsmål. 
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4. Socialpsykiatrin och missbruksvården 
4.1. Övertagande av ansvaret för socialpsykiatrin 
Från och med 2017 övertog Nämnden för arbete och välfärd det som brukar kallas 

för socialpsykiatrin från Omsorgsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige på 

Blågröna Växjös initiativ. Motiven var flera: 

• Samlat ansvar hos en nämnd och förvaltning för den enskilde. Specialisering 

till äldre- och handikappomsorg för omsorgsnämnden. 

• Ökat fokus på sysselsättning för målgruppen. Sysselsättning är en 

betydelsefull del av arbetet mot psykisk ohälsa och för meningsfull vardag för 

personer med psykisk funktionsvariation. Mer om det under rubriken 1.6. om 

sysselsättningspengen, men i och med övertagandet kan vi samordna det som 

idag är boendestöd med våra arbetsmarknadshandläggare och på så sätt 

hjälpa fler närmre arbetsmarknaden. 

• Samordningsvinster mellan missbruksvård och socialpsykiatri. Växjöbor som 

lider av missbruk har inte sällan också en psykisk ohälsa. För att effektivt 

kunna mota missbruket behöver vi samtidigt arbeta med den psykiska 

ohälsan.  

 

Socialpsykiatriövertagandet innebar ett större ansvar för mig, nämnden och 

förvaltningen. Vid årsskiftet växer vi med ca 30 verksamheter samt flera hundra 

medarbetare och miljoner. Under 2017 besökte jag samtliga nya enheter i 

förvaltningen för att lära mig mer och identifiera utvecklingsområden. 

 

Från fullmäktige fick vi ett uppdrag om att övertagandet skulle ge tio miljoner kronor i 

effektiviseringar eller produktivitetsökningar. När det uppdraget slutrapporterades för 

nämnden under hösten 2018 kunde vi konstatera att vi redan nu överträffat 

uppdraget – bland annat genom minskade kostnader för personal, lokaler och fordon 

– med ett par miljoner kronor, trots att bedömningen är att de större vinsterna inte 

kommer förrän längre fram. 

 

Slutrapporten visar att socialpsykiatrins överföring från Omsorgsnämnden till 

Nämnden för arbete och välfärd var en av de största och den mest komplicerade 

organisationsförändringen som genomförts i Växjö kommun under en lång tid. Trots 

en mycket knapp tidsram genomfördes övertagandet väl, särskilt tack vare tålamod 

hos medarbetare och skickligt ledarskap i förvaltningen. Nämnden har följt 

åtgärderna noggrant och kan konstatera att kommunfullmäktiges mål är uppfyllda. 

 

4.2. Omställning av boenden och ny modell för upphandling 
2018 bröt vi ny mark med en nytänkande upphandling, som är historisk för Växjö i två 

avseenden: 

1. Första upphandlingen någonsin för drift av LSS-boende. 

2. Första upphandlingen någonsin för både byggnation och drift. 

 

Nytida vann upphandlingen – som satte hög kvalitet före lågt pris – och ska bygga 

och driva två boenden med 24 bostäder med särskild service enligt LSS, ett på Söder 

och ett i Sandsbro. Företaget förbinder sig till att hålla en hög kvalitet, till 45 procent 
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lägre kostnad för skattebetalarna än om kommunen hade byggt och drivit boendena. 

Om man räknar om priset till ett boende med åtta platser (för att räkna bort 

stordriftsfördelar) blev det istället 20 procent lägre kostnad. 

 

Tabell 6. Prisjämförelse egen regi och upphandling 

Boende Platser Dygnpris Summa per år 

Björnbärsvägen 5 2870      5 237 750 

Tingshusvägen 7 2789      7 125 895  

Nytida 12 1554      6 806 520  

Skillnad        5 557 125 

 

För att möta Växjöbornas förväntningar på välfärd och samtidigt klara välfärdens 

finansiering beslutade vi att fortsätta omställningen. I Balans -22 ingick en 

omställning av befintliga boenden och fortsatt upphandling. Två boenden i Växjö stad 

avvecklades och de boende flyttade in på ett av Nytidas nya, det andra användes för 

att ta hem externa placeringar. Två boenden i Ingelstad ska övergå i ett nytt enligt 

samma upphandlingsmodell, men det kommer ske efter min tid som ordförande. Mer 

om den processen i avsnitt 11. 

 

Resultaten av denna omställning tillsammans med placeringscontroller (se 4.7.) har 

hittills varit goda; färre vårddygn, tidig hemtagsplanering och bättre uppföljning av 

avtal har minskat kostnaderna för externa placeringar. Nu fortsätter arbetet med 

annonsering av upphandling av nytt boende i Ingelstad och sju placeringar som tas 

hem från enstaka placeringar på ett externt boende, som kommunen därmed avslutar 

avtalet med. Omställningen är en åtgärd som stärker kvalitetskontrollen och samtidigt 

minskar kostnaderna. 

 

I denna liksom andra upphandlingar har Christer Öhlin varit en ovärderlig kompetens. 

Förflyttningen från fokus på egen regi till konkurrens och upphandling har varit 

återkommande under min tid. Öhlin har förberett, genomfört och följt upp med 

noggrannhet. Svensk upphandlingslagstiftning skulle ha högre förtroende om fler 

hade hans lösningsorienterade sätt. 

 

Faller helheten ut som förhoppningen nu ser ut, innebär det närmare 17 miljoner 

SEK, istället för planerade 11,5 miljoner SEK. 

 

4.3. Integrerad mottagning för missbrukare 
I hösten 2018 invigde jag och Roland Gustbée (M), ordförande för Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg, den integrerade mottagningen för missbruks- 

och beroendevården. En väg in till missbruks- och beroendevården är viktigt för att 

fler ska få rätt stöd att ta sig ut ur missbruket. På den mottagningen samlas 

spetskompetensen från kommunens socialtjänst och regionens sjukvård, till hjälp för 

många av de allra mest utsatta i vårt samhälle. 
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Under åren efter etableringen av integrerad mottagning har två utvecklingsprojekt 

varit samlade insatser för målgruppen mellan beroendevården (sjukvården, regionen) 

och missbruksvården (socialtjänsten, kommunen) samt integrerad mottagning för 

psykiatri. Även där är ansvaret splittrat mellan sjukvårdens psykiatri och 

socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsvariation (socialpsykiatrin). 

 

4.4. Missbrukskompetens i fältarbetet 
Vi har förstärkt kommunens fältarbete i flera steg. Under slutet av första 

mandatperioden togs beslut för att hitta positiva synergier mellan fältarbetet och 

missbruksvårdens dåvarande ungdomsenhet, Ungdomsbasen. Där finns personal 

med stort kunnande i att möta och motivera unga i missbruk. 

 

Arbetet har sedan avtagit och fick en nystart i budget för 2021, där det återigen 

underströks att fler kompetenser behövs i fält. Det tillsammans med en utvärdering 

av insatserna i fält och en samordning av resurser. Det har länge varit mitt intryck att 

vi har omfattande resurser i fält, där fältgruppen bara är en av flera, men att vi inte 

håller ihop resurserna tillräckligt eller arbetar samlat mot ett mål. Exempelvis borde 

fokus i mötet med unga vara att säkerställa att man går i skolan och klarar sin 

utbildning. 

 

4.5. Kvalitetshöjning och sammanslagning av missbruksboende 
I september 2019 påbörjades arbetet med en missbruksreform, där förändring i 

boendestrukturen och de egna verktygen i missbruksvården kopplat till boende var 

en betydande del. Då fanns två boenden: ungdomsbasen som sedan en tid flyttat 

från centrum till Norremark, och utrednings- och akutenheten (UAE) som under 

denna höst flyttade från andra lokaler i centrum till samma lokaler i Norremark. 

 

Det första steget var alltså att vi gick från två boenden till ett, men med tre olika 

inriktningar i syfte att mer möta individernas olika behov. Att ha ett gemensamt 

boende i en byggnad syftade till att skapa en ökad samordning, insyn och samarbete 

som bidrar till en minskad sårbarhet. Med de olika verksamhetsinriktningarna – 

samsjuklighet, traditionell missbruksvård och akutplats – blir verksamheten mer 

specialiserad inom olika problemområden och rikta de insatser som behövs utifrån 

individens sammansatta behov. 

 

Under arbetet uppstod en möjlighet att lämna lokalerna på Norremark (Rygginstitutet) 

för att lösa utbildningsnämndens behov av större lokaler för sin resursskola, och 

istället flytta till Kampagården. Byggnaden vid Växjösjön har varit boende för 

ensamkommande och planerades att säljas, men kunde nu med en mindre 

renovering bli ett boende för personer som varit i missbruk och nu genomgår vård för 

att långsiktigt vara utan missbruk. 

 

Bedömningen var att vi kunde kvalitetssäkra verksamheten som HVB (hem för vård 

och boende) med samma resurser, då kvaliteten redan var hög och verksamheten 

ambitiös. Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnades och nu drivs 

verksamheten som ett boende, i de nya lokalerna, med nationell kvalitetssäkring. 
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4.6. Förberedande sysselsättning 
Att personer inte har ett arbete att gå till och därmed ingen egen försörjning är det 

största hindret till att personer inte fullföljer och lyckas med en behandling. Det 

skattar personer med missbruk eller beroende själva när de får bedöma olika 

problem som uppstått till följd av missbruket. Att hitta insatser och metoder som kan 

ge vuxna personer med missbruk eller beroende en sysselsättning är därmed både 

en mänsklig och en samhällsekonomisk vinst på många sätt. 

 

Första gången jag hörde talas om ”mellansteget” var vid en frukost på ett hotell i 

Norrköping under deltagandet vid socialchefsdagarna hösten 2015. Det visade sig då 

att den befintliga idén skulle kosta många miljoner. Det var inte prioriterat. 

 

Idén om ”mellansteg” återkom flera gånger. I samband med att den enastående 

avdelningschefen Rizana Mustedanagic drog igång arbetet med den breda 

missbruksreformen som hanterades i nämnden 2020 och lanserades av Blågröna i 

nämnden i Smålandsposten sommaren 2020 togs en ny plan fram. Vi skrev: 

 

”Nya vägar till jobb och egen försörjning. Ett nytt arbetssätt, förberedande 

sysselsättning, införs och ska bli en bro mellan öppen sysselsättning så som 

träffpunkter och aktiveringen eller arbetsmarknadsanställningar. Här samarbetar 

missbruksvården med experter på att stötta till jobb inom Växjölöftet.” 

 

Förberedande sysselsättning görs inom ramen för befintlig verksamhet och är inte en 

plats, lokal eller särskild enhet – utan att förändrat arbetssätt. Det är symptomatiskt 

för Rizanas skickliga ledarskap att genomföra kvalitetshöjningar med befintliga 

resurser, genom att gå på djupet snarare än att bara tillföra nya resurser på ytan. 

 

Förberedande sysselsättning är ett mellansteg, men är inte ”Mellansteget”. Att 

sammanföra professioner inom missbruksvård och arbetsmarknadsenheten innebär 

att vi kan förstärka stödet till de som med arbete och vård kan lämna missbruk och bli 

självförsörjande. Den som lever i missbruk och arbetslöshet ska få rätt stöd från 

samhället för att kunna ta sitt eget ansvar att komma ut i jobb och egen försörjning. 

 

4.7. Lex Rosenhill, avtalsuppföljning och placeringscontroller 
Sommaren 2019 uppmärksammades att boendet Rosenhill hade flera stora brister i 

sin omvårdnad med bland annat sexuella övergrepp bland de boende, illaluktande 

lokaler och stora brister i läkemedelshanteringen. 

 

Växjö kommun hade då två omsorgstagare placerade på boendet och valde att 

placera omsorgstagarna på nya boenden, samt häva avtalet med vårdboendet efter 

att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dömt ut boendet i en inspektionsrapport. 

 

Växjö kommun menade att Rosenhill inte hade åtgärdat sina brister tillräckligt och 

kunde därför inte tillgodose omsorgstagarnas behov och inte heller fullgöra sina 

åtaganden gentemot kommunen. 
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Vi försökte föra dialog med Rosenhill, som svarade med otrevliga mail till 

kommunens chefjurist och att inte dyka upp på kallade möten. I februari 2020 

meddelade vi att en polisanmälan riktas mot boendet för undanhållande av 

journalanteckning – antagligen inom brottsrubriceringen urkundsförfalskning – samt 

ett omfattande skadeståndsanspråk. Polisutredningen lades ned efter att polisen inte 

verkat uppfatta vad ärendet handlade om, och vi polisanmälde återigen sommaren 

2020.  

 

Det skadeståndsanspråk som Växjö kommun riktade mot Rosenhill består av två 

delar. Dels de merkostnader som förvaltningen fått när omsorgstagare skyndsamt 

flyttades från boendet, dels reducerad dygnsavgift då boendet inte har haft rätt till full 

ersättning på grund av väsentliga brister. Totalt uppgick skadeståndsanspråket till 

nästan 470 000 kr. Skadeståndet har varit framgångsrikt. 

 

Min ingång var att skattebetalarna ska få ersättning för merkostnader och att bolaget 

ska polisanmälas för att de mörkat allvarliga brister. Växjö och Växjöbor ska inte 

behandlas med så bristande omdöme och omsorg. 

 

Konsekvensen av Rosenhill-processen blev en kraftfull ambitionsökning i 

granskningen av placeringar – externa och interna – med systematisk 

kvalitetsuppföljning. Kvaliteten för Växjöborna ska säkras och skattebetalarna ska få 

det vi betalar för. Vi hade redan tidigare följt upp på individnivå och staten följer upp 

tillstånd att bedriva verksamheter, men härvan med Rosenhill visade att vi bättre kan 

säkra avtalsefterlevnad med mer systematisk uppföljning. 

 

Arbetet sammanförs med satsningen på placeringscontroller inom avdelning Vuxna. 

Placeringscontroller inom sociala barn- och ungdomsvården visade mycket goda 

resultat, och i internbudgeten för 2020 beslutade vi att utvidga även till missbruksvård 

och socialpsykiatri. 

 

I februari 2021 presenterades den första fördjupade granskningen. Resultatet blev att 

vi lämnade ett ytterligare boende och förde över till Nytida samt platser i egen regi. 

Det innebar både lägre kostnad, högre kvalitet och ökad avtalsefterlevnad. I 

samband med det fick vi kritik för att vi haft platser utanför upphandling – detta är 

vanligt inom socialtjänsten i landet, och vi ligger långt fram. Efter denna förändring är 

alla placeringar inom upphandling, och så ska det förbli. 

 

 

En verksamhet som inte reformerats från nämnden, men som har ett ständigt 

förbättringsarbete och som ska omnämnas för sin fina verksamhet och skicklighet är 

Personligt Ombud Kronoberg. Det har varit givande att träffa medarbetarna och jag 

har uppskattat enhetschefen Eva Bergmarks engagemang och vänlighet mycket. 
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5. Sociala barn- och ungdomsvården och familjerätten 
5.1. Tidiga insatser för barn och föräldrastöd 
Tidiga insatser är ett prioriterat område i Växjö. Det nationellt uppmärksammade 

projektet ”Barnens bästa i Braås” har på ett effektivt sätt sänkt trösklarna till flera 

fungerande föräldrastödsprogram som finns i socialtjänstens öppenverksamhet. 

Barnens bästa-modellen bygger på att socialtjänst och skola samverkar för att tidigt 

se och kartlägga barn med svårigheter eller behov av särskilt stöd, och sedan sätta in 

anpassade insatser till stöd för hela familjen. 

 

Våra tidiga insatser bygger på evidensbaserade sociala investeringar och 

förebyggande välfärdsinsatser. Utöver Barnens bästa har vi Familjecentral i Araby, 

föräldrastöd och föräldrautbildningar (bland annat den väl beforskade modellen 

COPE) och flera andra insatser som flyttar åtgärdstyngden och resurserna till att bli 

mer proaktiva. Om vi bygger starka barn, behöver vi inte laga lika många trasiga 

vuxna. 

 

Genom att knyta ihop socialtjänsten, sjukvården, skolan och andra relevanta aktörer 

har Skottland lyft människor ur utsatthet och förebyggt utanförskap. Det blir en 

naturlig förlängning att knyta in vården till Växjös befintliga arbetssätt och genomföra 

en lokal Skottlandsmodell. Vi har genomfört lokala piloter i Araby och Lammhult. 

Barnavården och socialtjänsten gör gemensamma hembesök hos ett par hundra 

hushåll. En sammanhängande, gemensam plan – så kallad barnplan eller barnets 

plan – har nu tagits fram och är viktigt för att ge ett mer kraftfullt stöd. 

 

Förstärkt barnhälsovårdsprogram började i Rinkeby, men Växjö har därefter utsetts 

till ny modellkommun efter att vi utvecklade arbetssättet vidare. Under barnets första 

15 månader genomförs hembesök och föräldrar som behöver erbjuds stöd i sitt 

föräldraskap. Arbetet utgår från familjecentralen på Araby. 

 

Vi har fattat beslut om en ny familjecentral på Teleborg och det planeras för fortsatta 

satsningar i Lammhult och Braås. 

 

5.2. Barnahus och engagemang för att stärka barns skydd 
Barn och unga ska vara fredade från våld och kränkningar. Sverige var först i världen 

med förbud mot barnaga. Sedan lagen stiftades 1979 har över 40 länder infört 

motsvarande förbud. Samtidigt som vi gått före, ser vi nu hur situationen i landet 

förvärras. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn har ökat varje år under en 

längre tid; sedan 2008 har 38 procent fler anmälningar gjorts. Förra året klarades 

knappt en tiondel av anmälningarna upp. Utvecklingen behöver vändas, och skyddet 

för barn stärkas. 

 

Sommaren 2017 etablerade vi ett barnahus i Växjö. Det är ett samarbete mellan 

Växjö och länets andra kommuner, Region Kronoberg, Åklagarmyndigheten och 

polismyndigheten. Syftet med Barnahus är att barn och unga som misstänks ha 

utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva 
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åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som 

välkomnande och trygg. 

 

Barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Lagen 

förbjuder därmed också psykiskt våld mot barn, vilket exempelvis kan innefatta att 

utsättas för att bevittna våld. Forskning visar att barn som bevittnar våld kan få minst 

lika allvarliga skador som om de hade utsatts för fysiskt våld. Det kan bland annat 

leda till psykisk ohälsa och skada barnets intellektuella utveckling och självkänsla. 

Trots att det är förbjudet, är det inte kriminaliserat och därmed inte heller straffbart. 

 

Barn skydd behöver stärkas och vi har därför uppmärksammat regeringen på några 

brister i befintlig lagstiftning som behöver förändras: 

• Psykiskt våld mot barn behöver bli kriminaliserat och därmed straffbart. Det är 

inte tillräckligt med en normgivande antiagalagstiftning. 

• Skyddsplacerade barn riskerar att få sin vistelseort röjd, när samtycke krävs 

från våldsutövaren för att inleda barnsamtal eller annan insats från 

socialtjänsten. Barnets rätt att skyddas från våld behöver gå före den 

våldsutövande vårdnadshavarens samtycke. 

• Våldsutövande vårdnadshavares rätt till umgänge med barn behöver 

begränsas. Det är inte rimligt att barn idag måste ha umgänge med en 

våldsutövande förälder utan att hänsyn tas till barnets bästa. Varje fall är unikt 

men det är svårt att tro att ett barn skulle gagnas av att behöva transporteras 

längre sträckor, ibland med poliseskort, för umgänge med en förälder trots 

skyddsplacering. Domstolar dömer även ut umgänge med vårdnadsförälder 

som avtjänar straff på anstalt för just brott i nära relationer. Barnets bästa 

behöver överordnas den våldsutövande vårdnadshavarens rätt till umgänge. 

• Skatteverket behöver förbättra sin bedömning av skyddad identitet för de som 

varit utsatta för våld. En lyckad skyddsplacering gör att våldet upphör, varpå 

Skatteverket bedömer att det inte längre finns skäl för skyddad identitet, vilket 

kan medföra risk att våldet återkommer. 

• För att underlätta lokal samverkan mellan myndigheter behövs förändringar i 

sekretesslagstiftningen, inte minst mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

skola och polis. 

 

5.3. Placeringscontroller och hemmaplanslösningar 
Nämnden beslutade i internbudget och i Balans -22 att göra en grundlig genomgång 

av externa placeringar. Målet var att med nytt arbetssätt och mer resurser till 

öppenvård på hemmaplan, få ner kostnaderna och minska placeringsbehoven. 

Externa placeringar är inte tvunget en bättre insats. 
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Figur 9. Kostnad för externa placeringar för barn och unga, kronor per invånare 

 
En placeringscontroller etablerades – en erfaren chef från förvaltningen – som gick 

över alla befintliga avtal och placeringar. Samtidigt började enhetscheferna och deras 

medarbetare bli mer noga med placeringsbesluten, utveckla nya åtgärder på 

hemmaplan och planera hemtagning från första planeringsdagen. 

 

Resultatet av arbetet handlar mer om färre dygn än färre placeringar, och kan 

sammanfattas: 

• Korta ner placeringstiderna genom att minimera slentriandagar i slutet i brist 

på planering för hemtagning. 

• Minska behovet av externa placeringar med mer intensivt arbete innan 

placeringsbehovet blir stort, exempelvis med metoden Signs of Safety. 

• Genomlysa alla befintliga placeringar för att säkerställa att det inte finns bättre 

alternativ. 

• Pressa priset per placering i befintliga avtal. 

 

Arbetssätten har varit mycket framgångsrika. Signs of Safety handlar exempelvis om 

att tillvarata hela nätverket runt ett barn. Ibland kan det finnas starka och trygga 

personer bortom vårdnadshavarna, kanske en mormor eller faster, som kan göra 

mycket mer långsiktig skillnad än en extern placering. 

 

Det viktigaste med arbetet med placeringarna är att det inte uppfattats som en 

åtstramning hos medarbetarna, utan en genuin omläggning av arbetssätt. 
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Figur 10. Antal vårddygn (vänster axel) och befolkningsstorlek (höger axel) 

 
 

5.4. Nytt fokus för Araby Park Arena 
Under mandatperioden fick Nämnden för arbete och välfärd överta ansvaret för 

Araby Park Arena, efter ett beslut i kommunfullmäktige om att förtydliga det sociala 

arbetet i arenan och få mer ordning i verksamheten. 

 

Ett par år senare hade det blivit flera betydelsefulla förändringar. Ett exempel är att 

arenan är uthyrd till föreningar i högre utsträckning, istället för att kommunen bedriver 

mycket verksamhet i egen regi. Ett annat exempel är att det inte längre är en 

fritidsgård för vuxna, utan för att man ska få vara i arenan så ska man delta i 

anordnade aktiviteter. 

 

Verksamheten har haft utmaningar, men det var en trygghet när Peter Estling – 

närmast en legend inom Växjös socialtjänst – blev ansvarig för den delen av 

förvaltningen. Peter var avdelningschef inom arbetsmarknads när jag tillträdde och 

har sedan omorganisationen bidragit med sin erfarenhet på flera områden.  

 

Personalgruppen har rustats bättre för de utmaningar som verksamheten möter. På 

arenan finns än mycket att göra. I budgeten har vi dessutom beslutat att sälja 

namnrättigheterna, liksom för andra arenor. Det blir en fråga jag nu ska genomföra i 

mitt nya uppdrag. 

 

5.5. Föräldraskapsutredningar – lex Aston 
Socialtjänsten ansvarar, enligt lag, för faderskapsutredningar när lagen inte medger 

föräldraskapspresumtion – alltså att föräldraskap antas för att barnet kommit inom ett 
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äktenskap. För gifta heterosexuella par som skaffar barn presumeras att fadern är far 

till barnet. Lagstiftningen har kritiserats för att den inte är könsneutral. Det innebär att 

ett samkönat gift par i de flesta kommuner kan behöva ta emot papper om, och 

genomgå en, ”faderskapsutredning för ogifta”. 

 

Växjö har valde redan våren 2015 att göra det vi kan som kommun för att undvika 

den diskrimineringen, och har bland annat ändrat i blanketter, kommunikation och 

bemötande till att kalla faderskapsutredningar för föräldraskapsutredningar. Insikten 

kom tack vare Suzana Mocevic, medarbetare på Växjö kommun, som själv fått 

genomgå detta. För mig har därför ändringen alltid varit lex Aston. 

 

Vi tar gärna ledartröjan som socialtjänst, även på detta område. Vi har gjort det vi kan 

som kommun, i väntan på att riksdagen tar sitt ansvar och stiftar en könsneutral lag 

för föräldraskapspresumtion. Tillsammans med kollegor för Moderaterna och 

Miljöpartiet har jag argumenterat för det på DN Debatt15, och nu blir det äntligen 

verklighet16. 

 

5.6. Regionalt familjerättscentrum 
Hösten 2016 utredde Växjö tillsammans med Tingsryd och Lessebo förutsättningarna 

för ett samarbete om familjerättsfrågor, utan en gemensam nämnd. 2017 beslutade vi 

att etablera Regionalt familjerättscentrum med kommunövergripande 

familjerättshandläggning: 

• faderskap och föräldraskap 

• vårdnad, boende och umgänge 

• adoptioner och medgivande för adoption 

• samarbetssamtal 

• rådgivningssamtal (telefonrådgivning och i särskilda fall via besök) 

 

”Det är betydelsefullt för rättssäkerheten om vi kan hjälpas åt och samla kompetens. 

Det har funnits en efterfrågan för att vi ska ta mer regionalt ledarskap, och vi erbjuder 

därför nu kommunerna runt omkring Växjö att sköta sin familjerätt genom arbete och 

välfärd”, sa då min stabile blågröna kollega och vän Lars-Erik Larsson (C). 

 

Enligt Socialtjänstlagen får kommuner avtala med andra kommuner om att utföra 

tjänster inom socialtjänsten. Kommungemensam samverkan kring familjerätt blir allt 

vanligare och det fanns redan då flera exempel på sådan här samverkan i andra 

delar av landet. 

 

Även Uppvidinge kommun är på väg in i regionalt familjerättscentrum i Växjö. Mitt 

sista verksamhetsbesök som ordförande var på familjerättsenheten, där Elin Persson 

Telehagen blivit ny chef. Hon var tidigare en skicklig projektledare för Växjölöftet 

Omställning. Ett bra exempel på hur chef och ledare utvecklats mer till en egen 

profession inom förvaltningen.  

 
15 DN 170424 
16 GP 210311 
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6. Alkoholpolitik och förenklat företagande 
6.1. Förlängda öppettider för nattlivet – ökad trygghet på krogarna 
2014 beslutade vi att förlänga tiderna för serveringstillstånd i kommunen till 03:00 på 

helger och före röd dag, samt en förlängning med en timme och tillägg av bl.a. dag 

före röd dag och studentveckan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna var emot när beslutet fattades. IOGT-NTO är en ideologiskt 

driven organisation, och drev också en kampanj emot. Blågröna Växjö röstade 

igenom förslaget. 

 

Det finns flera fördelar med förlängda öppettider, exempelvis fler jobb i 

restaurangbranschen, där många unga får sitt första jobb, och ökade möjligheter att 

umgås och ha roligt, utan ökad otrygghet eller bråk. Det sistnämnda är utvärderat. 

 

Misshandelsfallen utomhus minskar kraftigt i Växjö jämfört med föregående år. 

Polisen menar att en förklaring är en kraftig minskning av våldet på och omkring 

uteställena. Det bekräftar den utvärderingen som kommunen gjort tillsammans med 

Polisen. Den visar att det inte går att se något trendbrott i våldsbrotten. Förlängda 

öppettider leder inte till mer stök och bråk i Växjö. 

 

6.2. Prioritering av ekonomisk brottslighet vid tillsyn och kontroll 
Alkoholhandläggarna i Växjö har fått särskilt uppdrag av nämnden att prioritera 

resurser till det som kallas inre tillsyn, alltså kontroll av ekonomi och lämplighet för 

tillståndshavarna. Det är ett led i att vi bedömer en möjlighet för 

alkoholhandläggningen att bidra i arbetet mot organiserad brottslighet. 

 

6.3. Ökade möjligheter för föreningar, evenemang och uteserveringar 
Flera restauranger eller andra serveringstillståndsreglerade verksamheter vill ibland 

göra något evenemang. Det är bra för Växjö att det händer saker. Det är inte rimligt 

att avgiften för förlängning av tid eller utökad yta vid ett tillfälle är lika stor som för att 

ha uteservering en hel sommar. 

 

Nämnden beslutade därför i början på 2017 om sänkta avgifter för tillfälliga 

utökningar, och i samband med det också att underlättar för pausservering, något 

som efterfrågats av kulturbranschen, och för redan etablerade verksamheter att 

komplettera med cateringservering. 

 

6.4. ”Microcatering” – lex Winenine 
Den som har meddelats ett stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet i 

enlighet med alkohollagens 8 kap. 4 § har rätt att servera färdiglagad mat och 

alkoholdrycker till slutna sällskap som sker antingen i en för tillfället hyrd lokal eller i 

ett enskilt hem, givet att serveringen sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 

alkohollagen. 

 

Tillståndshavaren Winenine ansökte om vad de kallade för microcatering, alltså 

catering till små, slutna sällskap i hemmiljö. Något sådant förekommer inte i 
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alkohollagen. Handläggarna beviljade däremot ett ordinarie cateringtillstånd på 

delegation. I Växjö ger delegationsordningen alltid rätt till handläggarna att säga 

ja/bevilja, men de behöver ta ärendet till nämndens arbetsutskott för att säga 

nej/avslå. 

 

Cateringtillstånd kräver i normalfall remiss till brandskyddsmyndighet för varje 

serveringsställe, men det finns ett undantag mot lokaler som ej är avsedda för 

allmänheten, exempelvis enskilda hem (prop. 2009/10:125, s. 97). Därför kan det gå 

väldigt fort att godkänna hem som serveringsställe. När tillståndshavaren caterar 

kollar de legitimation och berusningsgrad, så som föreskrivs i 3 kap. 5-8 §§ AL. 

 

Länsstyrelsen har riktat kritik mot nämnden för att vi låter detta ske, då de menar att 

det strider mot alkohollagen att Winenine inte stannar till personerna ätit upp. Lagen 

uttalar inte explicit att “serveringstiden” – som är nyckelbegreppet i sammanhanget – 

inte är slut förrän maten är uppäten. Vi hävdar att serveringen är genomförd vid en 

catering när det är serverat, inte när det är konsumerat. Folkhälsomyndighetens har 

lämnat ett yttrande som stödjer Länsstyrelsens uppfattning. 

 

Hemkörning av alkohol till mat framstår som en mer dramatisk reform än det är. Det 

handlar bara om: 

• Hur begreppet “serveringstid” i alkohollagens bestämmelser för 

cateringverksamhet till slutna sällskap i enskilda hem ska tolkas. Med 

tolkningen att serveringstiden i dessa situationer upphör när serveringen är 

genomförd – inte när konsumtionen är slutförd – kan alla tillståndshavare med 

cateringtillstånd göra detta. 

• Smidig hantering av anmälan av serveringsställe inom ramen för lagens 

undantag mot brandskyddskontroll vid catering till enskilda hem. Exempelvis 

att bokningssystemet hos tillståndshavaren automatiskt skickar anmälan till 

kommunen när en bokning inkommer. Tillståndshavaren ansvarar för att det är 

ett enskilt hem. 

 

Det är centralt att catering genomförs av utbildad och godkänd personal, att allt som 

ska kontrolleras avseende legitimation och berusningsgrad sköts korrekt och så 

vidare. 

 

Frågan har väckt stor debatt – medialt, med länsstyrelsen och med regeringen – och 

beslutet fick spridning till flera andra kommuner. Mest uppmärksammat är mina nära 

kollegor Torbjörn Tegnhammar och Helena Nannes kamp i opposition i Malmö, som 

ledde till att de vann mot Socialdemokraterna i frågan. 

 

6.5. Pausservering på regionteatern 
Regionteatern ansökte om att få servera alkohol i samband med sina föreställningar. 

De har inget kök som kan godkännas för stadigvarande tillstånd. För att hitta en 

lösning vände vi oss till regelverket för pausservering. Länsstyrelsen motsatte sig 

detta. 
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Nämndens tolkning var att all servering som sker handlar om pausservering under 

den helhet som utgör föreställningen. Aoseums vänner i Kristianstad har tillstånd för 

pausserveringen dock reglerat för 60 minuter före föreställning och i paus. Nämndens 

tolkning har här varit att eftersom Regionteatern beskriver att de före det sceniska 

framträdandet gör verksamhet med sceniska inslag – exempelvis presenterar det 

sceniska framträdandet, karaktärer i föreställningen eller dylikt – är detta en del av 

föreställningens helhet och därmed kan även tiden före det sceniska framträdandet 

betraktas som pausliknande. I de fall det sker servering även efter framträdandet på 

scen, är det ett samtal eller en diskussion om det sceniska framträdandet som också 

det utgör en del av föreställningens helhet. Det utförs alltid av en medarbetare vid 

Regionteatern. 

 

Besökande betalar för föreställningen, inklusive de sceniska inslag som äger rum 

under tiden före och efter det sceniska framträdandet. Även det inbegriper att det ska 

betraktas som en del av föreställningens helhet. Därför kan paustillstånd medges. 

 

6.6. Avskaffad kommunal restaurangskatt – nytt avgiftsreglemente 
Avgifter för alkoholhandläggning – tillstånd och tillsyn – tas ut i enlighet med 8 kap. 

10 alkohollagen. De flesta kommuner tar ut en avgift baserad på omsättning – en 

slags kommunal restaurangskatt – för tillsyn av alkoholservering. Det är även 

rekommenderat av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

 

Avgifter ska enligt lag baseras på självkostnad. Det är därför märkligt att principen 

tolkats som att det ska vara självkostnad på samhällsnivå (totala kostnader ska 

täckas av totala intäkter), istället för per tillståndshavare (betala för tillsynen man får). 

 

Syftet med reformen var att belöna skötsamhet och sluta straffa framgång, samt att 

straffa fusk eller slarv. Förslaget går i korthet ut på: 

• Platt grundavgift. I den fasta årliga avgiften ingår inre tillsyn enligt tillsynsplan, 

förebyggande tillsyn och rådgivning. 

• Tillsynsavgift med maxtaxa. Den rörliga avgiften beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Maxtaxa på två timmar per 

tillfälle17. Tillsynsfrekvensen fastställs i nämndens tillsynsplan. 

• Löpande timavgift för fördjupad tillsyn. Om den ordinarie tillsynen, anmälningar 

eller annan information visar på skäl för fördjupad tillsyn debiteras 

tillståndshavaren per timme. 

• Tidsåtgång styr ansökningsavgifterna. Vid ansökan om tillstånd styr 

tidsåtgången18 enligt fasta beräkningar. Tillsynsavgift kan tillkomma för 

tillfälliga tillstånd enligt ordinarie taxa. 

 

 
17 Normalt en gång per år. Tillståndshavare utan kvällsservering har vartannat år och tillståndshavare med 
servering efter 01:00 har två gånger per år. 
18 Undantag för ideella föreningar som söker tillfälligt tillstånd och tillfälliga ändringar av stadigvarande 
tillstånd, exempelvis i samband med evenemang. Det senare har rört sig om utökning av serveringstid på 
sportbar för att visa Super Bowl eller utökning av serveringsyta för att ha matmässa. 
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För en vanlig restaurang som sköter sig och har ordning på sina papper innebär 

förslaget sänkt avgift från 15 000 till ca 5000 kronor. För en större restaurang eller 

nattklubb går avgiften från ca 35 000 till knappt 9000. 

 

Tabell 7. Typfallsberäkningar för förändrade tillsynsavgifter för tillståndshavare 

 

 
Det nya systemet blir mycket billigare för skötsamma restauranger och kan bli hur 

dyrt som helst för de som slarvar eller försöker fuska. 

 

Fler kommuner borde avskaffa den kommunala restaurangskatten. SKR borde anta 

detta som ny rekommenderad avgiftsmodell. Visita borde ta strid mot den orättvisa 

avgiftsmodellen som nu är standard. 
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6.7. Frukostservering på PM 
PM & Vänner ansökte om tillstånd för servering av mousserande vin till frukost, för att 

kunna genomföra champagnefrukost. Nämnden för arbete och välfärd har beslutade 

att ändra PM & Vänner Restaurang ABs serveringstillstånd för PM Bar med 

omkringliggande miljöer att utökas till att omfatta serveringstid 06.30-01.00 söndag till 

torsdag och 06.30-03.00 fredag, lördag, dag före röd dag, juldagen och annandag jul 

mot bakgrund av ansökan. Det är mer långtgående än deras ansökan, eftersom det 

ger dem möjlighet till all alkoholservering. 

 

Länsstyrelsen riktade kritik mot att utökningen gjordes med hänsyn till dels 

matkravet, dels att servering inte bör medges på morgonen. 

 

8 kap 19 § alkohollagen ger kommunen själv rätt att besluta under vilka tider 

alkoholdrycker får serveras. Hänsyn ska tas till serveringsställets belägenhet eller om 

det finns andra skäl som kan bedömas medföra olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller innebära särskild risk för människors hälsa. Under förvaltningens 

utredning begärdes yttrande från polismyndigheten och kommunens miljö- och 

hälsoskyddskontor. Polismyndigheten hade inget att erinra vad gäller servering med 

önskad serveringstid från 06.30 alla dagar. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömde 

risken för störning som liten vid frukostservering samt angav att de inte har handlagt 

några klagomål på höga ljudnivåer från sökandes verksamhet under de senaste 

åren. Nämnden bedömer inte att belägenheten medför olägenheter för ordning eller 

störning, eller särskilda risker för människors hälsa. 

 

För att tillstånd att servera alkohol före 11.00 ska kunna medges krävs även att alla 

andra krav i alkohollagen är uppfyllda. PM & Vänner Restaurang AB redovisade, för 

tiden mellan 06.30 och 11.00, en frukost- och brunchmeny. För var och en som 

besökt en hotellfrukost bör det upplevas som ett varierat matutbud. 

 

Länsstyrelsen riktade dessutom en märklig kritik som föranledde en viss demokratisk 

uppsträckning i mitt svar: 

”Länsstyrelsen påpekar att nämnden har fattat ett annat beslut än det 

förvaltningen föreslagit. För det första är det en märklig synpunkt, eftersom det 

är en självklarhet – det är själva meningen med att det finns nämnder att beslut 

fattas på ett demokratiskt mandat, inte av förvaltningen – att så kan ske. För det 

andra lämnar förvaltningen inga yrkanden eller förslag till beslut, utan bara 

rekommendationer. Förslag till beslut är ett yrkande och yrkanderätt ankommer 

endast på nämndens tjänstgörande ledamöter. Förvaltningen har till uppgift att 

bereda ärenden och, i det fall där det finns skäl, lämna rekommendationer inför 

beslutsfattandet. Förvaltningen som helhet eller någon representant för den har 

dock inte yrkanderätt i nämnden, varför förslag till beslut aldrig lämnas från 

förvaltningen – därmed inte heller i ärenden som avser serveringstillstånd. 

 

Förslag till beslut lämnas av ledamot i nämnden. Inför arbetsutskottet lämnar 

ordföranden förslag till beslut, och till nämnden är det i regel arbetsutskottets 

förslag till beslut som är huvudförslag. Förvaltningen kan i de fall där det önskas 
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framlägga rekommendationen med tjänsteskrivelsen, och i flera fall 

överensstämmer förslaget till beslut med rekommendationen. Det förtar dock 

inte att förslaget kommer från en med yrkanderätt.” 

 

6.8. Digital tillståndsguide för företag 
Som företagare möter man en rad administrativa uppgifter som behöver göras innan 

man har möjlighet att starta sitt företag och när företaget växer och utvecklas. Under 

verksamhetens gång krävs en rad olika tillstånd, och hos kommunen beslutas och 

handläggs tillstånden av olika förvaltningar och nämnder. För företagaren kan det bli 

snårigt och risken att missa något kan avskräcka eller skapa onödiga risker. Det ska 

vara lätt att göra rätt i Växjö. 

 

Tillstånden som företagare behöver är flera. Serveringstillstånd för alkoholförsäljning 

på restauranger, caféer och barer är ett exempel, bygglov för nya fastigheter eller 

renoveringar är ett annat, tillstånd för att starta förskola är ett tredje. För många 

verksamheter behövs olika tillstånd från olika enheter på kommunen. 

 

Tillsammans med de andra blågröna gruppledarna föreslog jag hösten 2016 att 

kommunen skulle utveckla en webbplattform för ansökan om tillstånd, information om 

tillstånd och kontaktuppgifter till handläggare. I denna digitala tillståndsguide bör 

företagaren kunna följa sitt ärende. Det ska vara enkelt för företag att hitta till 

enskilda tillståndsansökningar, men också för någon som vill etablera en ny 

verksamhet att hitta alla tillstånd som generellt behövs för den verksamheten. 

Inspirationen till detta fick jag under ett studiebesök i Sollentuna. 

 

Tillståndsguiden finns nu äntligen och vi har tagit ytterligare steg med fler e-tjänster, 

så ansökningarna kan göras direkt på webben. 

 

 

Kort om arbetskraftsinvandring 

Att människor med arbete och egen försörjning vill komma till Sverige ska vi 

välkomna med öppen famn. Trots det drabbas arbetskraftsinvandrare ofta av 

problem med myndigheter och i värsta fall utvisning, för en småsak som dessutom 

åtgärdats så fort den påtalats. Det är inte rimligt. 

 

Talanger och experter från andra länder är inte minst viktigt för den växande IT-

sektorn i Växjö. Under mandatperioden 2014-2018 var jag värd för ett seminarium 

anordnat av näringslivskontoret på kommunen för företag i IT-branschen som haft 

problem med myndigheter i frågor om arbetstillstånd eller liknande. En handläggare 

från Migrationsverket berättade om vad som är viktigt att tänka på. 

 

Mitt engagemang har därutöver kommit till uttryck i skrivelser till regeringen om 

omedelbar amnesti för arbetskraftsinvandrare och artiklar med Anna Tenje om 

behovet av att underlätta för talangvisum eller liknande. 

 

Detta är inte att betrakta som en reform.  
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7. Samverkan mot utanförskap 
7.1. Inga föreningsbidrag hos Arbete och välfärd 
Samverkan med civilsamhället är betydelsefull för att klara flera av de stora 

utmaningarna som ligger framför oss. I vår omställningsplan valde vi att avsluta 

modellen med ekonomiska bidrag, och istället gå över till ett mer strukturellt 

föreningsstöd. 

 

Vi etablerade ett årligt möte mellan det offentliga och engagerade i ideell sektor, 

Adventskonferensen, som genomfördes fyra gånger med olika tema: integration, 

hemlöshet, missbruksvård och hedersförtryck. 

 

Samarbetet med föreningar har för egen del inneburit ett engagemang i två 

styrgrupper som stöttar unga i utanförskap till bättre skolresultat, meningsfull fritid 

och arbete. Neighbourhood (NBH) drivs av Ulriksbergskyrkan och Öster i samhället 

drivs av Östers IF med privata medel från flera sponsorer. 

 

När tidiga insatser kombineras med kunskapsfokus på såväl skoltid som fritid kan alla 

barn få större möjligheter att nå sina drömmar och frigöra sig från utanförskap. 

Tillsammans med Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande, har jag 

under mandatperioden drivit att vi ska knyta ihop de avgiftsfria fritidsaktiviteterna som 

anordnas i kommunal regi med läxläsning eller andra kunskapshöjande aktiviteter. 

Kommunen har ännu inte kommit dit, men det är däremot grunden för NBHs 

verksamhet. 

 

7.2. En väg in för föreningar 
Ulf Hedin, Eva Johansson och jag skrev en skrivelse om en väg in för 

föreningsbidrag. Det blev verklighet under 2017 och utvecklas fortfarande. Med min 

nya kollega i Integrations- och mångfaldsberedningen, Magnus P. Wåhlin (MP), har 

jag föreslagit att en digital plattform för civilsamhället ska komma på plats. Ett 

exempel på hur kommunen kan ge infrastruktur, snarare än bara betala ut pengar. 

Frågan kan behöva aktualiseras igen. 

 

7.3. Partnerskap mot utanförskap med Diakonicentrum 
Arbete och välfärd har etablerat Partnerskap mot utanförskap med Kvinnojouren 

Blenda och Diakonicentrum. Mer om avtalet med kvinnojouren under 8.1.  

 

Diakonicentrum gör ett viktigt arbete för att fler Växjöbor ska känna gemenskap och 

mening i vardagen. Det är en trygg miljö där socialtjänsten ibland kan ha bättre 

förutsättningar att möta och stötta personer i svårigheter än i myndighetslokaler 

 

Partnerskapet med Diakonicentrum som antogs 2020 går ut på att de erbjuder mer 

fältarbete, förbättrade öppettider under storhelger och sommaren samt möjlighet för 

Växjöbor att få personligt stöd av diakonicentrum i samtal med socialtjänsten. 

 

Vi hade en kärv diskussion med Diakonicentrum för att säkerställa att de hade antagit 

och följde de riktlinjer som kom till efter att det uppdagades att organiserad 
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brottslighet huserade i verksamheten under en lång tid i samband med att de erbjöd 

husrum åt EU-migranter. 

 

7.4. Riktlinjer mot våldsbejakande låttexter på BG 
En av Arbete och välfärds mötesplatser för unga är Bergendahlska gården, mer känd 

som BG. Inriktningen är musik, inte minst tack vare den närmast legendariske 

medarbetaren Micke Ringdahl som jag beundrar mycket för hans engagemang. BG 

har genom åren haft problem vid några tillfällen då deltagare producerat musik och 

musikvideos med våldsbejakande texter och hot mot polisen. 

 

Efter en incident där verksamheten stängdes en tid togs nya riktlinjer fram, där alla 

som deltar i musikverksamheten måste acceptera vissa regler för att få vara där. 

Bland de reglerna finns att texterna inte ska handla om våld eller liknande. 

 

Frågan kan kanske upplevas komplicerad och som en avvägning mellan ordning och 

reda å ena sidan, och konstnärlig frihet å andra sidan. Det föranledde exempelvis en 

artikelserie i Smålandsposten19. För mig är den inte så komplicerad: Det är tillåtet att 

tycka, skriva och säga – den konstnärliga friheten är och ska vara långtgående. Allt 

som är tillåtet är dock inte lämpligt i skattefinansierad verksamhet. Det är en 

betydelsefull skillnad. 

 

Det är ingen rättighet att kommunen ska tillhandahålla lokaler för musikproduktion. 

Det är snarare ett generöst erbjudande. En polis ska inte beskattas varje månad för 

att betala lokal och utrustning för inspelning av musik som uppmanar att kasta sten 

på poliser. Alternativet är att kommunen tillhandahåller lokaler för produktion av 

våldsbejakande samt homofob, sexistisk, rasistisk eller på annat sätt hatisk musik. Få 

Växjöbor lär känna att det är efterfrågat eller välanvända skattekronor.  

 
19 SMP 200303: https://www.smp.se/kultur/ungdomar-censureras-av-kommunen-far-tycka-tanka-och-skriva-
vad-de-vill-men-inte-just-
har/?fbclid=IwAR37T7spjPXjEUTLiiA6LUGpYhakK9m7JQ6CUsDOMkKFUG5zYb_BpqFe1Ac  

https://www.smp.se/kultur/ungdomar-censureras-av-kommunen-far-tycka-tanka-och-skriva-vad-de-vill-men-inte-just-har/?fbclid=IwAR37T7spjPXjEUTLiiA6LUGpYhakK9m7JQ6CUsDOMkKFUG5zYb_BpqFe1Ac
https://www.smp.se/kultur/ungdomar-censureras-av-kommunen-far-tycka-tanka-och-skriva-vad-de-vill-men-inte-just-har/?fbclid=IwAR37T7spjPXjEUTLiiA6LUGpYhakK9m7JQ6CUsDOMkKFUG5zYb_BpqFe1Ac
https://www.smp.se/kultur/ungdomar-censureras-av-kommunen-far-tycka-tanka-och-skriva-vad-de-vill-men-inte-just-har/?fbclid=IwAR37T7spjPXjEUTLiiA6LUGpYhakK9m7JQ6CUsDOMkKFUG5zYb_BpqFe1Ac
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8. Arbetet mot hedersförtryck, extremism och våld 
8.1. Partnerskapsavtal med Kvinnojouren Blenda 
Växjö har utnämnts till näst bäst i Sverige på arbetet mot våld i nära relation. 

Kvinnojouren Blendas arbete är ovärderligt, och det betyder mycket för mig att höra 

hur de förändringar vi gjort efter synpunkter som framförts i partnerskapet har 

förbättrat situationen. Ett exempel är en specialiserad funktion och en samlad kontakt 

hos socialtjänsten för våldsutsatta. Den egna verksamheten, Familjefrid Kronoberg, 

har blivit utsedd till kommunens bästa arbetsplats.  

 

Kompetenshöjning bland de egna medarbetarna är en annan viktig del av 

partnerskapsavtalet. Jag har gjort ett flertal skrivelser till regeringen och i kommunen. 

Med Ulf Hedin (M), ordförande i Omsorgsnämnden, har jag föreslagit att 

äldreomsorgen ska utbildas i att se och hantera tecken på våld. Regeringen har 

mottagit ett flertal skrivelser från mig om lagförändringar som behövs för att 

lagstiftningen alltid ska stå på barnets sida. 

 

2020 antog vi ett nytt partnerskapsavtal med Kvinnojouren Blenda som ger en 

långsiktig finansiering och tydliggör dels ansvarsområden, dels förväntningar. Båda 

parter ska gemensamt arbeta mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Kvinnojouren Blendas verksamhet är ett komplement till socialtjänstens och 

myndigheternas insatser. Kvinnojouren Blenda erbjuder stödsamtal och rådgivning 

via telefon, chatt och fysiska träffar men även praktiskt stöd i myndighetskontakter. 

 

Att Växjö kommun ska ha ett särskilt team som arbetar till stöd för de som utsätts för 

våld i nära relation, och som sköter det dagliga samarbetet med Kvinnojouren 

Blenda, ingår också i avtalet. Utöver socialtjänsten och kvinnojouren har 

länsstyrelsen ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och Kronobergs kommuner 

samarbetar i Familjefrid Kronoberg. 

 

8.2. Upphandling av skyddat boende 
Skyddat boende är en boendeinrättning som tillhandahåller platser för 

heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot, 

våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. 

 

Nämnden beslutade att genomföra upphandling av skyddat boende med tre syften: 

• Bättre kvalitetskontroll. Med upphandling har vi säkerställt kvalitet hos de som 

blir godkända. 

• Bättre kostnadskontroll. Med upphandling har leverantörerna accepterat pris i 

förväg. 

• Smidigare hantering. Med upphandling har handläggarna en lista av redan 

godkända och prissatta alternativ, istället för att vid varje tillfälle jaga efter ett 

passande boende. 

 

Ljusdal och Nacka, två kommuner som var före oss med detta, delgav ett positivt 

utfall av upphandlingen samt efterföljande effekter. Syftet med upphandlingen har 
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delvis varit att kunna kravställa, både själva verksamheten men även 

personalmässigt. I och med detta upplever kommunerna att de nu kan säkerställa att 

klienterna erhåller vård av god kvalitet. Kommunerna noterar även en markant 

minskning av placeringskostnader. 

 

Upphandlingen renderade i många alternativ att välja på. Tyvärr valde kvinnojourerna 

att av ideologiska skäl inte delta. Ett misstag enligt mig. Jag menade då att 

utvecklingen kommer gå i denna riktning, särskilt som det kommer krav på tillstånd 

från IVO. Detta visade sig bli rätt, då den stora upphandlingen med Skånes 

kommuner som täcker Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland inkluderar detta från 

och med nästa upphandlingsomgång. En positiv utveckling. 

 

Med detta skrivet var det oavsett ett onödigt missförstånd som orsakade en stor och 

dålig debatt om att vi skulle vilja bryta avtalet med kvinnojouren. När vi meddelade 

dem att vi behövde göra om partnerskapsavtalet för att anpassa efter upphandling 

var rubriken att det var en uppsägning, vilket det var – men tolkades annorlunda än 

innebörden. Det hade ändå blivit en tuff diskussion om att upphandla skyddat 

boende, men vi kunde gjort det utan bilden av att vi inte ville stötta kvinnojouren i 

övrigt. 

 

8.3. Inga bidrag till extremister 
Tillsammans med Anna Tenje har jag skrivit en skrivelse om att skärpa reglerna för 

kommunens bidragsutbetalningar till föreningar, för att säkerställa att inga 

skattemedel går till organisationer med extremistiska tendenser eller som hotar 

demokratin. I ljuset av aktuella exempel från andra kommuner känns det bra att vi 

tidigt såg riskerna. 

 

8.4. Hedersscreening och andra åtgärder mot hedersförtryck 
Så kallad hederskultur är ett växande samhällsproblem.  

Vi samlar nu ihop kunskap om hedersförtryck för att sprida till relevanta yrkesgrupper 

i kommunen och för att tillgängliggöra för civilsamhället. 

 

8.5. Arbete mot tvångs- och barngifte 
I mars 2018 väcktes stor uppmärksamhet kring en broschyr från Socialstyrelsen som 

hette ”Information till dig som är gift med ett barn”. För Växjös räkning kontrade jag 

med en enklare information som sedan blev vår riktlinje: 

• Din ”fru” omhändertas20. 

• Du polisanmäls21. 

 
20 Följande gäller om omhändertagande: 
• Enligt lag görs individuell prövning. 
• I första hand eftersträvas SoL-placering (frivillig). 
• Miljöskälen (2 §) i LVU är tillämpliga vid tvångsäktenskap, men även om barnet vidhåller frivillighet. Även 
beteendeskälen (3 §) kan användas. 
21 Följande gäller om polisanmälan: 
• Alla misstänkta brott mot barn polisanmäls. 
• Inom ramen för socialtjänstens utredning av barnet i barnäktenskapet kan mycket framkomma som ger skäl 
för polisanmälan, inte minst sexualbrott mot barn (BrB 6 kap. 4-6 §§). 
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Den 1 juli 2020 trädde vissa ändringar i kraft i lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU. De nya ändringarna gav möjlighet för Nämnden för arbete och 

välfärd att ansöka om utreseförbud för personer under 18 år, om det finns risk att 

personen förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller 

könsstympas. 

 

Ett utreseförbud kan utfärdas utan samtycke från vårdnadshavaren eller den unge. 

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av 

socialnämnden. Socialnämnden har även möjlighet att besluta om ett tillfälligt 

utreseförbud om det inte finns möjlighet att invänta förvaltningsrättens beslut. Något 

som socialtjänsten i Växjö har gjort vid tidigare tillfälle efter att den nya lagen trädde i 

kraft. 

 

Barn och unga som bor i Växjö ska skyddas från hedersförtryck, barnäktenskap och 

tvångsgifte. Den nya lagstiftningen gav ett stärkt skydd för barn som riskerar föras ut 

ur landet för tvångsgifte eller andra uttryck för förtryck. 

 

Riktlinjen användes för att skydda två flickor från att giftas bort mot sin vilja i Irak. 

 

8.6. Riktlinjer mot återvändande våldsbejakande extremister 
I samband med att Islamiska statens mördarkalifat föll började uppgifter om att 

återvändande terrorister kunde söka sig till Växjö eller andra kommuner inkomma. Vi 

påbörjade ett arbete med riktlinjer för att hantera eventuella återvändare. 

 

Kortfattat gick de rutiner vi antog i maj 2019 ut på att den som rest till terrorsekten 

inte kan få stöd av socialtjänsten. Eftersom den inte befunnit sig i Sverige och försökt 

skaffa en egen försörjning har personen inte gjort tillräckliga försök för att försörja sig 

själv. Finns det skäl att misstänka brott ska de anmälas. Finns det barn ska de 

omhändertas. Allt ska informeras till polisen. 

 

Genom använda misstanke om allvarliga brott såsom grova krigsförbrytelser, brott 

mot mänskligheten och folkmord där minimistraffet genererar minst 1 års fängelse, 

kan vi anmäla med hänvisning till undantaget i Offentlighets- och sekretesslagen (10 

kap, 23 § OSL). 
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9. Trygghet och utveckling för medarbetarna 
9.1. Skydd mot hot och våld 
Som ordförande i Nämnden för arbete och välfärd har jag det yttersta 

arbetsmiljöansvaret för ca 1100 medarbetare. Många arbetar på Willans Park, som 

hittills i år utsatts för lika många våldsdåd som ett normalt helår. Det finns flera 

särskilda skäl för varför tryggheten på ett socialkontor inte får äventyras. 

• Säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Socialarbetarnas utsatthet får för lite 

uppmärksamhet. Hot och kränkningar är vardag för många medarbetare i 

denna hårt ansträngda del av välfärdens kärna. Det är oacceptabelt och ska 

alltid anmälas. 

• Rättssäker myndighetsutövning. Man ska inte kunna hota sig till ett annat 

beslut. Vår personal fattar svåra beslut varje dag, och ska inte vara rädda för 

att säga nej till någon som exempelvis inte uppfyller kraven för bidrag. Nya 

Moderaterna går till val på skärpta straff för hot och våld mot 

socialsekreterare. 

• Trygg socialtjänst. Växjöbor som behöver hjälp ska vara trygga på 

socialkontoret. Den som är våldsam hos socialtjänsten skapar otrygghet för 

andra Växjöbor som söker hjälp. Hur mår barn som varit våldsutsatta om 

någon börjar gapa och slå i receptionen? Det får inte inträffa. 

 

Efter en serie incidenter och en fördubbling av polisanmälningarna av våldstillbud 

vidtog vi ett batteri av åtgärder för att stävja utvecklingen. Sedan i höstas har 

socialkontoret på Willans park väktare vid de mest utsatta tillfällena och ronderande 

väktare varje dag samt nolltolerans mot hot och våld mot personalen där varje tillbud 

ska polisanmälas och tröskeln för en anmälan inte ska vara högre bara för att det 

förekommer ofta. Dessutom ansöker vi om kameraövervakning i lokalerna. 

 

2021 meddelade vi en större renovering av Willans Park, en av delarna var att lämna 

en våning och förändra arbetssättet så att vi kunde få plats med mer verksamhet på 

mindre plats. Den andra att etablera en ny mottagningsfunktion på bottenplan, med 

skalskydd. Receptionen ska stängas och alla spontana besök hänvisas till det nya 

kommunhuset från och med att det öppnas. 

 

9.2. Karriärtjänster i socialtjänsten 
En brist i offentlig sektor är att chefskap med personalansvar allt för ofta är den enda 

karriärvägen för en skicklig medarbetare som vill utvecklas. Problemet är känt i 

skolan; när den bästa läraren blir rektor förlorar skolan en skicklig lärare och får inte 

garanterat en bra chef. Att vara chef är nämligen inte i första hand att vara bra på det 

som ens medarbetare gör, utan att vara bra på att vara just chef. 

 

För att socialtjänsten i Växjö ska vara en attraktiv arbetsgivare uppdrog nämnden åt 

förvaltningen att inrätta specialistsocionomer eller liknande funktioner. Det kan vara 

en förstesocialsekreterare som har ett utvecklingsansvar för ett område, likt den 

nationella förstelärarreformen. Vi har idag specialister inom exempelvis 

familjehemsvård för ensamkommande och stöd till våldsutsatta. 
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9.3. Mentorsprogram för nyexaminerade 
Linnéuniversitetet har en utbildning för socionomer, och vi vill gärna bli arbetsplatsen 

för duktiga studenter. För att ge god introduktion och samtidigt säkerställa att vi 

tillvaratar de stora erfarenheter som byggts upp bland befintliga medarbetare har ett 

mentorssystem inrättats. Det går att likna vid att socionomerna arbetar i likt en AT-

tjänst för läkare, och samtidigt för handledning av en mer erfaren mentor. 

 

9.4. Digitalisering av sociala beredskapen 
Sedan mitten av juni 2019 kan ärenden inom social beredskap hanteras digitalt. Det 

innebär att hantering och beslut i ärenden som till exempel gäller omhändertaganden 

eller placeringsbeslut, numera kan lösas betydligt snabbare, enklare och säkrare. 

 

Innan förändringen har medarbetare i den sociala beredskapen varit bundna till att 

utföra myndighetsutövning på kontoret när man ska logga in i verksamhetssystem, 

skriva ut dokument med mera. Vissa moment i myndighetsutövningen kräver 

underskrifter av politiker i individutskottet, till exempel omhändertaganden enligt 

lagen om vård av missbrukare (LVM) och placeringsbeslut. Det innebär att 

medarbetaren behövt stämma möte på kontoret eller åka hem till berörd politiker för 

att få en underskrift. 

 

Digital signering och digitala handlingar underlättar för både medarbetare och 

beslutsfattare. Det sparar både tid och andra resurser, dessutom är det säkrare. 

Detta är ett bra exempel på hur digitaliseringen kan användas för att öka 

effektiviteten i kommunen. 

 

9.5. Kvalitetsråd i förvaltningen 
I mars 2018 beslutade nämnden för arbete och välfärd att tillsätta ett kvalitetsråd 

inom förvaltningen. Detta för att arbeta vidare med förbättringar utifrån vad som 

kommit fram ur en brukarundersökning som tidigare genomförts. Dessutom ville vi ha 

en mer fullständig bild av det samlade kvalitetsarbetet inom förvaltningen under året 

och behovet av prioriterade områden kommande år. 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att se hur vi kan utveckla 

välfärden och tillvarata våra resurser på bästa sätt. Kvalitetsrådet inrättades av 

nämnden med två specifika uppdrag: att arbeta vidare med slutsatserna från 

brukarundersökningen och utveckla kvalitetsberättelsen. Det uppdraget blev 

permanent januari 2019 och fler uppdrag tillförs till det numera permanenta 

kvalitetsrådet. 
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10. Coronaåtgärder 
10.1. Produktion av skyddsutrustning 
På morgonen den 23 mars hade jag ett möte med hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M), det framkom då att man oroar sig över brist på 

skyddsutrustning. Vid lunch samma dag gav jag uppdraget att all aktivering av 

bidragstagare, daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsvariation och 

arbetsmarknadsanställda skulle ställa om till att producera och transportera 

skyddsutrustning. 

 

Några dagar senare var produktionen igång. Sjukvården hade försett oss med en 

design som var godkänd. En skalm gjordes i 3D-printer av Videum och OH-papper 

söktes rätt på i hela kommunen. Dessutom inkom det från företagare och 

privatpersoner, bland annat den skickliga fotografen Anders Bergön. 

 

Det producerades 25 000 skyddsvisir under flera veckor. Som bäst gjorde vi fler än 

1000 om dagen. De som deltog gjorde ett viktigt jobb i kampen mot pandemin. De 

kan känna stolthet över att de gjorde en insats som kan rädda liv, öka tryggheten och 

minska smittspridningen. Jag var mycket stolt att Arbete och välfärd på kort tid ställde 

om för att avlasta vård och omsorg. 

 

Mitt och Roland Gustbées besök i produktionen var givande och trevligt. Parkettens 

otroliga enhetschef Lisett Falegård-Paredes visade verksamheten med sina 

medarbetare. Jag fick göra ett par visir och prata med såväl handledare som 

deltagare. Uppgiften beskrevs som bra och meningsfull. Vi hamnade på 

Smålandspostens framsida: 

 
SMP 31 mars 2020 
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10.2. Aktivering även i pandemin och krav att söka skogsplanteringsjobb 
Tidigt i pandemin accepterade regeringen Arbetsförmedlingens beslut att frångå 

aktivitetskravet för arbetslösa. Under våren 2020 behövde arbetslösa inte söka några 

jobb. En utvärdering22 visar att jobbsökandet dök i samband med det. I Växjö 

upprätthöll kommunen aktivitetskravet. 

 

Ett tydligt uttryck för det var när vi fick kännedom om arbetskraftsbrist i branscher 

som normalt försörjer sig med arbetskraftsinvandring. Vi ställde då krav på att söka 

jobb i skogsplantering och liknande. Tillsammans med branschen ordnades 

kortutbildning inom aktiveringen. 

 

10.3. Efterskänkta tillsynsavgifter för restauranger 
Restauranger har fått bära en oproportionerligt stor del av pandemiåtgärderna. För 

att lätta krisen för branschen och rädda viktiga jobb för många unga valde vi att 

efterskänka tillsynavgifterna 2020. 

 

I nämndens internbudget för 2021 beslutade vi att avsätta en miljon kronor för att 

kunna efterskänka tillsynsavgifterna även 2021.  

 

10.4. Växjölöftet Omställning och lokalerbjudande för högskoleprovet 
Under 2020 övergick Växjölöftets styrgrupp till att bli styrgrupp för Växjölöftet 

Omställning och vi dubblerade vårt antal möten. Med befintliga resurser kraftsamlade 

kommunen, Arbetsförmedlingen och andra för att möta varsel och uppsägningar med 

utbildningsinsatser. Vi erbjöd utbildning till permitterade. 

 

Staten förklarade att de inställda högskoleproven hösten 2020 berodde på 

svårigheter att klara kraven på distansering mellan personer och brist på personal. 

Det första verkar grundlöst då distansering redan tillämpas som en åtgärd mot fusk 

på högskoleproven. Däremot kan reglerna om maximalt 50 personer samlade skapa 

problem. Växjö kommun var därför först ut i landet att erbjuda ansvarig myndighet, 

Universitets- och högskolerådet (UHR), hundratals klassrum i samtliga 40 

kommunala skolor kostnadsfritt. Vi erbjöd även att tillsammans med UHR se över 

möjligheterna att bemanna med provvakter delvis med hjälp av kommunens 

medarbetare. 

 

Regeringen och UHR hörsammade inte vårt erbjudande. Erbjudandet om lokalerna 

är ensamt inte att betrakta som en reform, men en åtgärd i den kommunala 

hanteringen av pandemin. 

 

10.5. Växjölöftet Ung och undantag i Växjölöftet Sommar 
Coronapandemin gör att kommunen har färre garantijobb till ungdomar än vanligt på 

somrarna. Minderåriga ska inte arbeta inom vård- och omsorg i pandemin. Det säger 

Folkhälsomyndigheten och Arbetsgivarverket i sina riktlinjer. Växjölöftet Sommar har 

 
22 IFAU 2021:1 
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normalt cirka 80 platser inom omsorgsförvaltningen för garantijobb (det som tidigare 

benämnts som ferieplatser) men de kunde inte användas sommaren 2020 eller 2021. 

 

Vi beslutade därför att tillfälligt låta föreningar anställa ungdomar för arbete även med 

mer praktiska uppgifter så som vaktmästeri och anläggningsskötsel. Inom Växjölöftet 

Sommar och dess föreningssamverkan har kommunen sedan flera år ett flertal 

garantijobb där arbetsuppgifterna varit ledaruppdrag i aktiviteter för barn och 

ungdomar. 

 

För att inte ungas etablering på arbetsmarknaden ska riskera att försämras när 

tillgången på jobb minskat under coronapandemin beslutade vi att använda 

statsbidrag för att utvidga Växjölöftet Sommar till hösten 2020. Det resulterade sedan 

i en insats mot ungdomsarbetslöshet vi kallar Växjölöftet Ung. 

 

Satsningen hösten 2020 fokuserade på ungdomar som avslutat sin 

gymnasieutbildning sommaren 2020 och som deltar på heltid i aktivering för att de 

saknar arbete och har sökt ekonomiskt bistånd. För de som saknade godkänt betyg i 

svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik genomfördes 

kombinationer av jobb och studier inom vuxenutbildningen, i enlighet med upplägget 

för Växjölöftet Sommar. 
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11. Misstag 
Allt har inte fallit ut som planerat eller önskat. Alla processer har inte fungerat så bra 

som förhoppningen. Jag har försökt plocka ut de misstag eller brister jag själv upplevt 

varit mest framträdande. Som ordförande har jag varit ytterst ansvarig för samtliga. 

 

De sämsta besluten har varit: 

• Den första modellen för Växjölöftet Sysselsättning hade inga behovsnivåer. 

Förvaltningen föreslog två alternativ till pengmodell, där det ena hade några olika 

behovsnivåer. Med idén att någon slags normalfördelning skulle ske, där anordnarna 

fick vissa svårare än snittet, andra enklare, och att det då skulle jämna ut sig tog vi 

beslut om en enhetlig peng. Det visade sig vara en felbedömning – vi har nu ändrat 

till tre behovsnivåer. 

• Tillfälliga statsbidrag användes till att starta en kommunal förening, VK Fritidsklubb, 

med ett behjärtansvärt syfte att ordna meningsfulla aktiviteter för barn med psykisk 

funktionsvariation. Det höll på att bli skattefinansierat spelande av terrorister som 

skjuter poliser utan en ordentlig upphandling av den aktör som skulle tillhandahålla 

datorer och så vidare. Det stoppades, men avvecklingen av det som hade påbörjats 

blev osmidig. Det borde byggt på samarbete med företag och föreningar som redan 

fanns, exempelvis ESA och Funkibator (som nu gör samma sak). Nu är rutinen att 

även statsbidragsanvändning tas upp politiskt om det ska involvera externa. 

 

De trögaste processerna har varit: 

• Införandet av etableringsboende krävde närmast politisk forcering i varje steg. Beslut 

togs sommaren 2016. Trots det var inget gjort vid årsskiftet 2016/17 när 

anvisningarna började. Vi pressade fram en hantering som trädde i kraft under våren. 

Det kom fram att syftet inte tillvaratagits, varför de som kom i början inte hade avsagt 

sig besittningsskyddet. Det åtgärdades, men var mycket frustrerande. 

• Upphandling av nytt LSS-boende i Ingelstad beslutades 2019. Samma höst träffade 

jag och förvaltningsledningen medarbetare på berörda boenden. Processen framåt 

har krävt närmast en murbräcka för att komma igenom vad jag uppfattat som ett 

motstånd i flera insatser (inte den egna förvaltningen) mot att inte kommunens bolag 

får bygga boendet. Ingenting har lösts utan irriterade möten och raka uppdrag. 

 

De slarvigaste hanteringarna: 

• Jag borde varit mer noga inför att avtalet med Blenda skulle skrivits om. Det framstod 

som att vi ville lämna avtalet, när det rörde sig om att den delen som gäller boende 

skulle upphandlas. Det föranledde en dålig mediesituation som gjort mycket av det 

arbetet vi gjort mot våld ogjort i väljarnas ögon. 

• Hösten 2018 nådde en ofärdig utredning om vuxenutbildningen media, efter att den 

skickats till en facklig företrädare. Utredningen kom till efter att flera olika uppdrag 

lagts i en utredning, som fått ett bredare uppdrag i förvaltningen än nämnden 

förväntat sig. När jag konstaterade att den inte var klar och ville be om vissa 

kompletteringar, uppfattades det som att den drogs tillbaka. Det föranledde en debatt 

som var onödig. Utredningen borde aldrig genomförts. 

 

Flera svåra beslut har fattats. Jag ångrar inga beslut, men många har varit krävande. 

Det enskilt svåraste – som jag också skrev i 2.3. – var att informera medarbetarna på 

Vuxnas lärande om avauktorisationen. Det underlättades dock något av att några 

medarbetare gjorde det till en ideologisk debatt.  
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MEDIA 
För att kunna få någon begränsning har jag valt tio debattartiklar och tio redaktionella 

artiklar som har särskild betydelse för den hör tiden. Det är inte lätt att göra ett så 

snävt urval bland ett hundratal pressklipp. Jag har valt att behålla de fem av vardera 

som var med i halvtidsrapporten, för att få spridning över åren. Jag har därtill försökt 

ha spridning på ämnena. Det finns exempelvis en lång rad artiklar från mig och mina 

tre kommunalrådskollegor som berör lokal arbetslinje. 

 

1. Debattartiklar 
”Fel av Moderaterna att avvisa regeringen förslag” (SvD, 5 juni 2015) 

Med Bo Frank om tvångslag för kommuners flyktingmottagande och att regeringen 

behöver reformera arbetsmarknaden och bidragssystemen för att underlätta 

integration. Länk: http://www.svd.se/fel-av-m-att-avvisa-regeringens-flyktingforslag  

 

”Flyktingläget kräver reformerad bostadsmarknad” (Dagens Samhälle, 30 

november 2015) 

Med Malmös oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar om reformbehovet på 

bostadsmarknaden, för att underlätta etablering och kommunernas mottagande av 

nyanlända. Länk: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flyktinglaeget-kraever-

reformerad-bomarknad-20604  

 

”Fler reformer krävs för att etableringen ska fungera” (DN, 13 oktober 2016) 

Med Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén om skarpa reformförslag för 

bättre etablering. Artikeln kommenterades bland annat av Fredrik Reinfeldt, som på 

sin facebook delade artikeln och skrev ” Återväxten känns säkrad i Moderaterna. 

Roligt att läsa en genomtänkt artikel som vårdar arbetslinjen. – Fredrik”23 

Länk: http://www.dn.se/debatt/fler-reformer-kravs-for-att-etableringen-ska-fungera/  

 

”Låt kommunerna ta över yrkesutbildningen” (SvD, 23 december 2016) 

Med Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén om reformer av 

vuxenutbildningen, för bättre kompetensförsörjning och fler i arbete. Artikeln har fått 

beröm av såväl lärare inom vuxenutbildning som experter på utbildningspolitik. Länk: 

http://www.svd.se/lat-kommunerna-ta-over-yrkesutbildningen  

 

”Lagen tvingar socialtjänsten att utreda fungerande föräldrar” (DN, 20 april 

2017) 

Med Josefin Malmqvist och socialnämndsordförandena i Helsingborg och Karlstad, 

båda miljöpartister, om moderniserad familjerätt. Vi föreslog bl.a. könsneutral 

föräldraskapspresumtion och föräldraskapspresumtion vid samboskap. Länk: 

https://www.dn.se/debatt/lagen-tvingar-socialtjansten-utreda-fungerande-foraldrar/  

 

”Kommunerna måste få verktyg mot bidragsbrott” (SvD, 20 maj 2017) 

Med Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén argumenterar jag för en ra 

reformer mot bidragsfusk, bl.a. mer resurser till polisen, en statlig myndighet som 

 
23 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153972384314103&id=314249689102 

http://www.svd.se/fel-av-m-att-avvisa-regeringens-flyktingforslag
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flyktinglaeget-kraever-reformerad-bomarknad-20604
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flyktinglaeget-kraever-reformerad-bomarknad-20604
http://www.dn.se/debatt/fler-reformer-kravs-for-att-etableringen-ska-fungera/
http://www.svd.se/lat-kommunerna-ta-over-yrkesutbildningen
https://www.dn.se/debatt/lagen-tvingar-socialtjansten-utreda-fungerande-foraldrar/
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samordnar alla utbetalningar, lagstöd för oanmälda hembesök och underrättelseplikt 

hos alla myndigheter vid misstanke om fusk. Länk: https://www.svd.se/kommunerna-

maste-fa-verktyg-mot-bidragsbrott?fbclid=IwAR1aGLQPjl1I-

zttkMrT_dze6xyNdqJwh4FQVXT3Bg4fcmwz_tAGO4aQfvQ  

 

”Lägg ner Arbetsförmedlingen” (DN, 26 september 2017) 

Med Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén presenterade jag en tydlig 

uppdelning av de uppgifter som Arbetsförmedlingen idag har mellan andra 

myndigheter eller aktörer, på ett sätt som enligt internationella erfarenheter skulle 

minska kostnaderna och förbättra resultaten. Länk: https://www.dn.se/debatt/lagg-

ner-arbetsformedlingen-ge-kommunerna-huvudansvar/  

 

”IS-återvändare ska inte etableras, de ska utvisas” (Expressen, 8 oktober 2017) 

Med Torbjörn Tegnhammar om att ansvaret för IS-återvändare ska ligga på 

rättsvårdande myndigheter, inte kommunernas socialtjänst. Blev mest läst hos 

Expressen under en lång tid. Länk: https://www.expressen.se/debatt/is-atervandare-

ska-inte-etableras-de-ska-utvisas/  

 

”Inför en resultatbaserad SFI-peng” (Dagens Samhälle, 7 augusti 2018) 

Med Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén som respons till 

slutbetänkandet från den statliga SFI-utredningen. Vi föreslår resultatbaserad SFI-

peng till anordnare med jobb-bonus vid matchning till egen försörjning, nationellt 

regelverk för kvalitetssäkring med statligt ansvar för tillsyn och kontroll, skärpta krav 

på motprestation för bidrag och SFI-krav för föräldralediga som inte talar svenska. 

Länk: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infor-en-resultatbaserad-sfi-peng-

23284?fbclid=IwAR1v4L6YE2E6wjcox1vxWl1UiSB7wEYR0woIhSteg0MtTpng5wsxA

YuhWog  

 

”(S) bidragspolitik fräter på samhället” (Svenska Dagbladet, 5 juli 2020) 

Med Lars Rådén om flera nödvändiga nationella reformer – bland annat att ersätta 

försörjningsstöd med nytt arbetslöshetsbidrag, ta krafttag mot bidragsfusk och bredda 

utbildningsplikten – för att rusta kommunerna att hålla nere arbetslösheten genom 

pandemin, för att inte komma ut på andra sidan i ett ännu sämre läge än innan. Länk: 

https://www.svd.se/s-bidragspolitik-frater-pa-samhallet  

 

”Arbetslösheten beror mer på socialdemokrati än pandemi” (Dagens Nyheter, 

16 februari 2021) 

Med Lars Rådén om att Socialdemokraterna använt krisen för att försvaga 

arbetslinjen. Vi presenterar en rad förslag för att vända Sverige, som haft den sämsta 

utvecklingen för arbetslösheten av alla EU-länder, uppåt igen. Länk: 

https://www.dn.se/debatt/arbetslosheten-beror-mer-pa-socialdemokrati-an-pa-

pandemi/  

https://www.svd.se/kommunerna-maste-fa-verktyg-mot-bidragsbrott?fbclid=IwAR1aGLQPjl1I-zttkMrT_dze6xyNdqJwh4FQVXT3Bg4fcmwz_tAGO4aQfvQ
https://www.svd.se/kommunerna-maste-fa-verktyg-mot-bidragsbrott?fbclid=IwAR1aGLQPjl1I-zttkMrT_dze6xyNdqJwh4FQVXT3Bg4fcmwz_tAGO4aQfvQ
https://www.svd.se/kommunerna-maste-fa-verktyg-mot-bidragsbrott?fbclid=IwAR1aGLQPjl1I-zttkMrT_dze6xyNdqJwh4FQVXT3Bg4fcmwz_tAGO4aQfvQ
https://www.dn.se/debatt/lagg-ner-arbetsformedlingen-ge-kommunerna-huvudansvar/
https://www.dn.se/debatt/lagg-ner-arbetsformedlingen-ge-kommunerna-huvudansvar/
https://www.expressen.se/debatt/is-atervandare-ska-inte-etableras-de-ska-utvisas/
https://www.expressen.se/debatt/is-atervandare-ska-inte-etableras-de-ska-utvisas/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infor-en-resultatbaserad-sfi-peng-23284?fbclid=IwAR1v4L6YE2E6wjcox1vxWl1UiSB7wEYR0woIhSteg0MtTpng5wsxAYuhWog
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infor-en-resultatbaserad-sfi-peng-23284?fbclid=IwAR1v4L6YE2E6wjcox1vxWl1UiSB7wEYR0woIhSteg0MtTpng5wsxAYuhWog
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infor-en-resultatbaserad-sfi-peng-23284?fbclid=IwAR1v4L6YE2E6wjcox1vxWl1UiSB7wEYR0woIhSteg0MtTpng5wsxAYuhWog
https://www.svd.se/s-bidragspolitik-frater-pa-samhallet
https://www.dn.se/debatt/arbetslosheten-beror-mer-pa-socialdemokrati-an-pa-pandemi/
https://www.dn.se/debatt/arbetslosheten-beror-mer-pa-socialdemokrati-an-pa-pandemi/
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I samband med flytten från nuvarande kommunhus tog jag en bild på min ”nationella debattartiklar”-

vägg som fyllts på sedan 2015. 

 

2. Redaktionella artiklar 
SMP: ”Min ambition är att växa in i rollen” (141112) 

Porträtt i SMP Inblick om mig, inför att jag skulle tillträda som ny ordförande. Stakar 

ut tre mål som följt mig sedan dess: 1) ordnad ekonomi, 2) nya steg mot full 

sysselsättning och 3) fortsätta pressa tillbaka utanförskap. 

 

P4: ”Ny satsning ska ta kål på arbetslösheten” (151021) 

Rapportering från presentationen av Växjölöftet, med underrubriken ”så ska 

kommunen nå full sysselsättning”. Länk: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6284024  

 

SMP: ”Det yttersta skyddsnätet” (160210-12) 

Artikelserie i SMP Inblick om ekonomiskt bistånd i Växjö. Första delen var en intervju 

med mig om Växjölöftet och att en betydelsefull del i vårt arbete är att 

bidragssökande ska ersättas av rätt bidragssystem, eftersom rätt insatser då också 

följer. Länk: http://www.smp.se/inblick/fler-lever-pa-ersattning-trots-arbetslinjen/  

 

SMP: ”Politik är ju lite av en livsstil” (170603) 

Personporträtt inför min 25-årsdag. Jag berättar om att jag inte vill ha någon förebild, 

men att Anders Borg inspirerar mig. Artikeln tar även upp min träning, kost och mitt 

Tolkien-intresse, samt att jag studerar nationalekonomi. Länk: 

http://www.smp.se/familj/politik-ju-lite-av-en-livsstil/  

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6284024
http://www.smp.se/inblick/fler-lever-pa-ersattning-trots-arbetslinjen/
http://www.smp.se/familj/politik-ju-lite-av-en-livsstil/
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SVT: Jonas Gardell: ”Oliver borde va statsminister” (170802) 

Radio, TV och tidningar uppmärksammade att Jonas Gardell twittrade med generöst 

beröm till en artikel jag skrev i Expressen inför Stockholm Pride. Artikeln var i sin tur 

en förfrågan från Expressen, efter att jag skrivit en facebook-status om Ring P1 som 

fick tusentals likes och delningar. Länk: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/jonas-gardell-oliver-borde-va-statsminister  

 

DI: Nya M-recept för att sänka flyktingkostnader (180511) 

Dagens Industri skriver om den ”Handbok för lokal arbetslinje” som jag gav ut med 

Niklas Wykman, Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars Rådén inför ett 

seminarium på Sverigemötet. Det beskrivs som att vi driver på för mer långtgående 

reformer än partiledningen. Länk: https://www.di.se/nyheter/nya-m-recept-for-att-

sanka-flyktingkostnader/  

 

SMP: ”Jag höjer hellre entréavgiften till ett museum än patientavgiften till en 

vårdcentral” (180801) 

Som kandidat till regionfullmäktige intervjuades jag i en serie om kulturpolitik. För mig 

ett ovanligt område, men där jag har en rad uppfattningar, bl.a. att kulturen inte får 

reduceras till en bidragsmottagare eller kulturpolitiken till vad som ska få bidrag. 

Politik handlar om att prioritera, och mycket kommer före kulturen. Länk: 

http://www.smp.se/kultur/oliver-rosengren-m-jag-hojer-hellre-entreavgiften-till-ett-

museum-an-patientavgiften-till-en-var/  

 

SMP: ”Att ställa krav är att bry sig” (181222) 

Inblicksintervju med mig om vår lokala arbetslinje, där en sammanställning fått kritik 

från oppositionen, vissa medarbetare och en forskare i socialt arbete. Artikeln 

beskriver tydligt den skiljelinje som finns i synen på människans kapacitet och 

samhällets kontra individens ansvar. Länk: http://www.smp.se/nyheter/rosengren-om-

kritiserad-lista-krav-ar-att-bry-sig/  

 

Expressen: ”Oliver Rosengren, 28, är Sveriges mäktigaste” (210106) 

Intervju med mig om utmärkelsen som Sveriges mäktigaste politiker under 30 år. 

Rankingen24 publicerades samma dag i Expressen. Artikeln handlar om mina 

politiska prioriteringar, vilka som inspirerar mig och hur jag ser på framtiden. Länk: 

https://www.expressen.se/nyheter/oliver-rosengren-28-ar-sveriges-maktigaste/  

 

Dagens Samhälle: ”I Växjö frågar vi varje dag efter alla som är arbetslösa” 

(210208) 

Personporträtt i Dagens Samhälle om reformerna vi genomfört i Växjö, hur jag är 

som ledare och att ibland överraska även när man som jag kan upplevas förutsägbar. 

Länk: https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/kompetensforsorjning/i-

vaxjo-fragar-vi-varje-dag-efter-alla-som-ar-arbetslosa/   

 
24 Expressen 210106: https://www.expressen.se/nyheter/heta-listan-30-maktigaste-under-30-i-svensk-politik/  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/jonas-gardell-oliver-borde-va-statsminister
https://www.di.se/nyheter/nya-m-recept-for-att-sanka-flyktingkostnader/
https://www.di.se/nyheter/nya-m-recept-for-att-sanka-flyktingkostnader/
http://www.smp.se/kultur/oliver-rosengren-m-jag-hojer-hellre-entreavgiften-till-ett-museum-an-patientavgiften-till-en-var/
http://www.smp.se/kultur/oliver-rosengren-m-jag-hojer-hellre-entreavgiften-till-ett-museum-an-patientavgiften-till-en-var/
http://www.smp.se/nyheter/rosengren-om-kritiserad-lista-krav-ar-att-bry-sig/
http://www.smp.se/nyheter/rosengren-om-kritiserad-lista-krav-ar-att-bry-sig/
https://www.expressen.se/nyheter/oliver-rosengren-28-ar-sveriges-maktigaste/
https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/kompetensforsorjning/i-vaxjo-fragar-vi-varje-dag-efter-alla-som-ar-arbetslosa/
https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/kompetensforsorjning/i-vaxjo-fragar-vi-varje-dag-efter-alla-som-ar-arbetslosa/
https://www.expressen.se/nyheter/heta-listan-30-maktigaste-under-30-i-svensk-politik/
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DELTAGANDEN 
1. Studiebesök och presentationer 
Växjölöftet har spritt sig över Sverige. Anna Tenje summerade det väl i 

nyårsspecialen av Växjöpodden 2016; ”Nu har Växjö även intagit 

arbetsmarknadsområdet”. Smålandsposten25 hade en artikel om ”Växjölöftet väcker 

stor uppmärksamhet”, som både beskrev de goda resultaten och den höga 

effektiviteten – och intresset från andra kommuner 

 

Nedanstående kommuner har nu fått Växjölöftet presenterat för sig. Här följer en lista 

över specifikt inbokade dragningar, utöver sammanhang med många olika med: 

• Gävle 

• Malmö 

• Karlshamn 

• Kalmar 

• Dalarnas kommuner 

• Mjölby 

• Värnamo 

• Trelleborg 

• Eskilstuna 

• Lund 

• Stockholm stad 

• Kävlinge 

• Högsby 

• Linköping 

• Västervik 

• Kristianstad 

• Nässjö 

• Östra Göinge 

• Örebro 

• Vetlanda 

• Mörbylånga 

• Ljungby 

• Partille 

• Lessebo 

• Alvesta 
 

• Halmstad 

• Jönköping 

• Älmhult 

• Ronneby 

• Karlstad 

• Göteborg 

• Aneby 

• Nacka 

• Karlskrona 

• Gislaved 

• Arboga 

• Lerum 

• Lomma 

• Lidingö 

• Kalmar läns kommuner 

• Kungsbacka 

• Mönsterås 

• Kristinehamn 

• Falköping 

• Sollentuna 

• Örnsköldsvik 

• Åtvidaberg 

• Karlskoga 

• Ängelholm 

• Östergötlands kommuner 
 

Därtill bland annat större dragningar på SKR-konferenser, ett kommunalt forum i 

Kronoberg, ett seminarium i Almedalen, på Moderaternas kommunala rikskonferens 

Sverigemötet, på en revisionskonferens i Växjö med STAREV, på flera lokala 

arbetsmarknadsdagar i Växjö för flera kommuner, på Strategitorget för 

kommunchefer och andra kommunala cheftjänstepersoner och Teknologisk instituts 

integrationskonferens för yrkesverksamma inom integration. 

 

Vårt reformarbete har fått stå förebild helt eller delvis för flera kommuner som lagt 

som sin lokala jobbpolitik. Det är hedrande. 

 
25 SMP 160908: http://www.smp.se/vaxjo/vaxjoloftet-vacker-stor-uppmarksamhet/ 

http://www.smp.se/vaxjo/vaxjoloftet-vacker-stor-uppmarksamhet/
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2. Sverigemötet 
Varje år samlas Moderaterna för kommunal rikskonferens. 2016 var vi i Malmö arena. 

Jag deltog i det mest besökta seminariet i årets upplaga tillsammans med Elisabeth 

Svantesson och Solnakollegan Lars Rådén. Vi talade om lokal politik för integration. 

Jag och Lars presenterade Solnamodellen och Växjölöftet, och de gemensamma 

slutsatserna av våra respektive arbetsmarknadspolitiska initiativ. 2017 var vi i 

Karlstad och jag deltog i ett panelsamtal om lokala jobbreformer. 

 

2018 deltog jag med mina tre kollegor Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och Lars 

Rådén i ett seminarium under ledning av Mattias Hallberg, om vår nya rapport 

”Handbok för lokal arbetslinje”. Det väckte stort intresse och hade många åhörare. 

 

Vi var tillbaka i Karlstad 2019, och då för ett seminarium på temat ”Lokal arbetslinje i 

en ny tid” dit Lars Rådén, Erik Bengtzboe (dåvarande arbetsmarknadspolitisk 

talesperson) och jag hade skrivit en rapport om hur kommunernas jobbpolitik 

påverkas av Januariöverenskommelsen. Josefin Malmqvist modererade seminariet. 

 

2021 hölls Sverigemötet digitalt. Med kollegorna Nina Miskovsky (Göteborg) och 

Niklas Borg (Linköping) talade jag om konkreta tips för fler i jobb lokalt. MUFs vice 

ordförande Erik Engstrand modererade. 

 

3. Reformgrupper 
Moderaterna drog under hösten 2016 igång politikutvecklingen inför valet 2018. 

Arbetsgruppen jag deltog i hette ”arbete och ansträngning ska löna sig” och leddes 

av Elisabeth Svantesson. På partistämman 2017 antogs vår proposition med smärre 

ändringar. Det känns utvecklande att ha deltagit i reformarbetet på ett för 

Moderaterna och samhället så centralt område. 

 

Moderatkvinnorna har under 2020 genomfört ett politikutvecklingsprojekt med flera 

arbetsgrupper. Jag ingick i ”integration och migration”, som bland annat föreslår att 

flera av Växjös reformer ska införas i hela landet. Sverigeintroduktionen är ett 

exempel. 

 

Inför partistämman i höst ingår jag återigen i en arbetsgrupp under Elisabeth 

Svantessons ledning. Denna gång med fokus på ekonomi, tillväxt, jobb och 

kompetensförsörjning. 

 

4. Företagsbesök 
Företagsbesök ger en bra bild av bredden i vårt näringsliv, kunskap om olika 

arbetsgivare och förståelse för utmaningarna. Innan pandemin var målet ett besök i 

veckan med matchare från Växjölöftet. Rickard Fransson, som länge var samordnare 

för Växjölöftets styrgrupp var både rolig att göra besöken med och en stor hjälp i 

planerandet, bl.a. med kollegan Oscar Lönnerheden på Arbetsgivarcenter. Vi har 

under besöken täckt in vår robusta ryggrad i industrin, modiga tech-startups och 

stora IT-koncerner, den snabbt växande besöksnäringen och logistikbranschen, och 

så vidare.  
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Jag har besökt, varav några mer än en gång: 
• Skanska 

• Softwerk AB 

• Balco 

• Arrow Sustainability Sweden 

• Wexiödisk AB 

• Trygg-Hansa 

• PM & Vänner 

• Alwex 

• Micropower 

• Wilo 

• IST 

• Fortnox 

• Victoria Park 

• Grand Samarkand 

• Värends Miljö 

• Växjö Fria Fordonsgymnasium 

• Willo AB 

• Alvestaglass 

• NCC 

• Holmgrens 

• Lammhult snickeri 

• Asa Herrgård 

• Atea Sverige 

• DHL 

• Postnord 

• Outnorth 

• Combitech 

• IV Produkt 

• Visma Spcs 

• Skåningegård Omsorg AB 

• Funkibator 

• Atrium 

• Cenino Donna 

• Rottne Industri 

• DHL Customer Service 

• Kryast i Sverige AB 

• Vida 

• Emballator 

• Södra 

• Fastighetsbyrån 

• Systembolaget 

• Bravida 

• Staples 

• Erikshjälpen Second Hand 

• Gunnebo Industries 

• Toftastrand/Villa Vik 

• OnePartnerGroup 

• Denbro Omsorg 

• Ecosign 

• HAGA TAK 

• Omnifinity 

• Pitchler 

• Volvo Braås 

• Pure Circle 

• Getinge 

• Swedbank 

• Hotel Esplanad 

• Attendo 

• Idrottskliniken 

• Videum 

• Eniro 

• Play’n GO 

• ICA Norremark 

• Rappgo AB Mörkaskog 

• McDonalds 

• Abena 

• C3C 

• Happy at work 

• ICA Teleborg 

• Kreativia 

• Dohini Däck 

• ECOKRAFT 

• Manpower Sverige 

• ERT Godis 

• Uniflex Bemanning 

• Aqua Expert 

• Oleary’s 

• Hanisons 

• Växjö Elektriska 

• Talk Innovation 

• Braås Åkeri 

• Bra Vision 

• Cleaning Support 

• Norrgavel 

• Svenssons i Lammhult 

• City Gross 

• Micki Leksaker 

• Växjö Måleriservice 

• HG Bygg 

• Företagscenter Växjö 

• TermoLab 

• JT Interiör 

• Minn 

• Rocking IT 

• Sydved 

• Veterankraft 

• Våges 

• Skai 

• Axcell 

• W-tools 

• Curunova/SOBAB 

• V-plast/Greenpipe 

• Arlids smide 

• Runessons gård 

• Umami/Pinchos 

• Linné hemvård 

• Teleborg Slott 

• Active Sound 

• Trefemtvå 

• Clarion Cardinal 

• Norconsult 

• Koncepteriet 

• Standout 

• ESA/Smålands spelhall 

• Atea Logistics 

• Rinkaby Gård 

• AB Destination Småland 
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Därutöver har jag besökt företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv, 
Handelskammaren, Ung Företagsamhet, LRF och Företagarna. Tack för enträget 
arbete för företagsamhet och tillväxt. 
 

Dessutom har jag besökt anordnarna i Växjölöftet Vuxenutbildning: Lernia, Montico, 

Medlearn, Competens, Merit, Eductus, AlphaCE, KUI, Växjö Fria, Folkuniversitetet, 

Hermods, NTI, Yrkesakademin, A-Star, Arena Utbildning, Veldi och Arcus. Vi har hög 

kvalitet och engagerade anordnare. 

 

5. Tal och högtider 
Vid Växjös stora folkfest, Växjö Pride, har jag i flera år fått den stora äran att hålla tal 

på evenemanget efter paraden. Eftersom de som arrangerat hela veckan finns på 

plats är det ett bra tillfälle att framföra ett varmt tack för det viktiga engagemanget 

och säga några ord om varför Växjö Pride har en sådan betydelse för Växjö. 

 

Jag fick äran att hålla ett minnestal för de dödade och skadade i attacken mot 

gayklubben Pulse i Orlando på kommunfullmäktiges junisammanträde. Jag tog min 

utgångspunkt i att lika värnlösa som vi är mot våldet, lika beslutsamma kan vi vara i 

kampen mot idéerna som gör skillnad på människor. Talet finns i sin helhet på min 

YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=AeHJZH4s1y4&t=8s  

 

Jag har under min tid som ordförande haft äran att invigningstala på bl.a. nya BG, 

Landningsbanan (med Anna Tenje), 11-gården, Möbelcirkeln och integrerad 

mottagning för missbruksvård. Det är bra tillfällen att berömma personalens 

engagemang och hårda arbete, men också peka på några utmaningar och 

betydelsefulla mål för de olika verksamheten. 

 

Araby Folkfest hade premiär under året och jag hade äran att invigningstala. Jag 

uppehöll mig särskilt vid att tryggheten måste säkras i området. SMP rapporterade: 

”Folk och solsken i massor, men lite allvar fick publiken från scenen när 

kommunalrådet Oliver Rosengren (M) talade. Han fördömde den senaste veckans 

bilbränder i området och poängterade att Växjö står på Arabybornas sida.” 

 

På nationaldagen 2018 fick jag uppmärksamma mottagarna av årets mångfaldspris 

med ett kort tal och motiveringar från integrations- och mångfaldsberedningen. Det 

är, tillsammans med den medborgarskapsceremoni som kommunen arrangerar för 

nya medborgare, ett värdigt firande av nationaldagen. 

 

Ung Drive avslutade sommarentreprenörerna med diplomutdelning, och jag fick den 

stora äran att hålla tacktalet till ungdomarna som ägnat sin sommar åt att prova på 

företagandet.  

 

När Samhall skulle ge sitt pris till Årets arbetsgivare fick jag säga några ord och läsa 

motiveringen både 2019 och 2020. Samhall uppmärksammar människor och 

arbetsgivare som ser människors förmågor, och på så sätt inkluderar fler och bryter 

utanförskap. Det är inspirerande att se hur människor växer när de inte betraktas 

som kraftlösa, utan kapabla. 

https://www.youtube.com/watch?v=AeHJZH4s1y4&t=8s
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2021 höll jag digitalt tal på Förintelsens minnesdag, med utgångspunkt i mitt besök 

på Förintelsemuséet Yad Vashem i Jerusalem. Vi har alla ett ansvar för att inte 

glömma, och lova varandra att det aldrig ska ske igen. 

 

Varje år presenterar vi nämndens internbudget för all personal. Efter presentationen 

har jag vid alla tillfällen talat om året som varit och året som kommer. Första året 

ägnades åt Växjölöftet, andra åt flyktingkrisen, det tredje åt framgångarna för 

ekonomin och utmaningar med integration och det fjärde åt att berömma enheterna 

och vissa personer en efter en för specifikt utvalda framgångar i deras respektive 

verksamheter. Femte året om nyfikenhet och ett besök på Centrumskolan, och sjätte 

året om stoltheten jag vill att alla känner för den skillnad de gör för utsatta Växjöbor. 

 

4.4. Almedalen 
2016 deltog i ett seminarium som Växjö arrangerade om Växjölöftet med 

Arbetsförmedlingens chef i Växjö, arbetsmarknadsekonomen Li Jansson och en 

RUT-företagare; en panel hos Skandia om tidiga insatser och sociala investeringar, 

två hos Almega om vuxenutbildning och kompetensförsörjning och debatterade mot 

migrationsminister Morgan Johansson om flyktingmottagande. Därutöver deltog jag i 

en lunch, arrangerad av Samhall, och en med Almega. 

 

2017 var höjdpunkterna i mitt deltagande under Almedalsveckan ett rundabordsamtal 

om bostäder för unga som Skanska arrangerade med personer från olika delar av 

samhället, en debatt om bostadssociala åtgärder med Hyresgästföreningens 

ordförande och fd KSO i Sundbyberg arrangerat av Victoria Park, ett samtal hos 

Systembolaget om barn som växer upp med missbrukande föräldrar samt ett flertal 

rundabordsamtal om arbetsmarkandsfrågor och integration med bl.a. Yepstr, 

Almega, AlphaCE och Iris. 

 

2018 hade jag en rad engagemang i öppna och stängda sammanhang. Bland de 

öppna fanns ett seminarium hos Moderaterna om vår handbok för lokal arbetslinje, 

ett seminarium om mottagandeutredningen arrangerat av Malmö Stad, ett 

panelsamtal om digitalisering i välfärden hos PwC, ett seminarium hos Almega om 

välfärdens finansiering och en workshop med avslutande seminarium om integration 

på Almedalen Weekend. Bland de stängda, i regel rundabordsamtal, fanns ett med 

arbetsmarknadsdepartementet om nyanländas etablering, ett med SKL om 

flyktingmottagande, ett med Svenskt Näringsliv om Arbetsförmedlingen. Allt 

redovisades i förväg på min facebooksida. 

 

2019 var en återkommande roll ”kommunernas röst om reformeringen av 

Arbetsförmedlingen”, bland annat i ett stort panelsamtal som Svenskt Näringsliv och 

Teknikföretagen arrangerade. Därutöver deltog jag i panelsamtal om social 

bostadspolitik hos Victoria Park och en debatt om bostadspolitik hos Sveriges 

allmännytta. På fredagen presenterade Niklas Wykman, Lars Rådén, Josefin 

Malmqvist och jag granskningsrapporten ”Bidragspartiet bakom otryggheten”. Vi 

granskade bidragspolitiken och konstaterade att 60 av 70 kommuner med högst 

bidragskostnader är S-styrda – samt föreslog åtgärder för att minska bidragen.  
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TACK 
Politik är ett lagarbete. Flera personer har bidragit med goda idéer eller avlastande 

samtal, men två har varit avgörande: Niklas Wykman och Gustav Schyllert. De har – 

på lika och olika sätt – varit mina närmast dagliga bollplank. Jag har fått råd, 

uppmuntran och möjlighet att prata av mig. Eller prata om något annat. 

 

Tillsammans med kollegorna Lars Rådén (Solna), Josefin Malmqvist (Sundbyberg) 

och Anna Jähnke (Helsingborg) har jag gjort ett reformarbete med lokala jobb- och 

bidragsreformer. Det har varit roligt och utvecklande. Med Torbjörn Tegnhammar 

(Malmö) ett liknande reformarbete med fokus på migration och integration. 

 

Det finns många personer som förtjänar ett tack för den här tiden. Flera har medvetet 

nämnts i den här skiften. Det finns några jag vill uppmärksamma lite särskilt av de jag 

arbetat med särskilt mycket och nära. Jag börjar med Bo Frank, som trodde på mig 

och gav mig ett starkt mandat att sköta verksamheten med frihet under ansvar. Det 

skapade trygghet och mod hos mig. Som ledare är Bo uppmuntrande och generös. 

 

Blågröna gruppen i nämnden har varit engagerad, trygg och driven. Det har varit vår 

gemensamma resa. Jag är djupt tacksam för moderata gruppens otroliga omtanke 

och entusiasm. Iréne Bladh har skött individutskottet med en trygghet som avlastat 

mig oerhört. Håkan Belin och saknade Berith Swalander har stöttat och uppmuntrat i 

alla väder. Pia Philipsson och Tor Lejdfors har stått upp för våra värderingar som två 

moderata titanryggar i gruppen. Företrädaren Benny Johansson har alltid varit 

tillgänglig. Det känns tryggt att det är just Pernilla Tornéus som efterträder. Vi har haft 

ett nära och gott samarbete. Inte minst blir det ny energi i arbetet med tidiga insatser. 

 

 
Blågröna gruppen i NAV, december 2018 

 

Bland de blågröna vännerna finns det skäl att särskilt lyfta fram Annika Stackes 

uthållighet, den enda från samarbetspartierna som varit med under hela tiden. 

Centerpartiet hade under första perioden stabile Lars-Erik Larsson och under andra 

engagerade Thomas Johansson – helt olika, men viktiga, delar i laget. Miljöpartiet 

har utöver Magnus P. Wåhlin företrätts av flera skickliga kvinnor; Marita Bengtsson 

har lämnat ett djupt avtryck hos mig och i verksamheten. Under den andra perioden 

har jag funnit lojalt stöd och god vänskap i vice ordförande Ricardo Chavez. Han 

behövs i Kristdemokraterna, så jag hoppas att han inte likt sin företrädare Patric Mrad 

byter till Moderaterna. Jag kommer sakna våra trevliga och energiska gruppmöten. 
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Blågröna gruppen i NAV, januari 2019 

 

Tack också till oppositionsledarna Martin Edberg (S) och Tomas Thornell (S), samt 

periodernas enligt mig bästa och mest konstruktiva socialdemokrat: Per Hultman. 

Pernilla Wikelund (SD) ska uppmärksammas för engagemang och seriositet. 
 

I arbetet med att få ordning på ekonomin var den dåvarande förvaltningsekonomen 

Lena Lindblad avgörande. Hon förstod mitt sett att tänka kring åtgärdspaketen och 

att räkna mot nollan i konkreta åtgärder. Arbetet fick gott stöd av Tina Storbjörk, en 

av kommunens mest professionella medarbetare, och drivs nu vidare av inte minst 

skickliga duon Pauline Ranney och Jennie Brandi. 
 

Ledningsgruppen har förändrats under åren och när jag slutar är förvaltningschefen 

den enda som är samma som när jag började. Den som inte är kvar i förvaltningen, 

som lämnat det djupaste avtrycket hos mig är Kristina Tunlid. Inte bara för att hon 

introducerade mig till ekonomiskt bistånd, utan för att hon med sitt sätt blev ett ideal 

för medarbetare i offentlig förvaltning för mig. När hon gick i pension höll jag ett tal 

och sa då bland annat: ”om man ber Kristina att flytta ett berg, så kan man vara säker 

på att berget strax syns på en ny plats.” Det var ingen överdrift. 
 

Avdelningscheferna som är på plats nu är enastående. Rizana, Ulrika och Katarina är 

skickliga, engagerade, kunniga och trevliga. Det har varit en fröjd och en ära att få 

utveckla verksamheten tillsammans. De har generöst bidragit med sin kunskap och 

lojalt genomfört besluten. Det går knappast tänka sig en bättre ledningsgrupp än den 

som nu finns på Arbete och välfärd. 
 

Anna Magnusson rekryterades först till förvaltningssekreterare men är nu enhetschef 

– även om jag konsekvent till alla utanför förvaltningen kallar henne för vår stabschef. 

Hon är den enskilt största förbättringen av förutsättningarna för mitt arbete som skett. 

Hon är rak och tydlig, och personifierar ordning, struktur och kvalitet ut i 

fingerspetsarna. Kortfattat: det som hamnar på hennes agenda blir som det ska. 
 

Jag sparar det bästa till sist: Per Sandberg. Det svenska språket är rikt, men känns 

ändå fattigt när jag försöker formulera ett tack till Per. Jag hade inte klarat detta utan 

honom. Per är en urkraft. Hans energi, driv, lojalitet och skicklighet finner ingen 

gräns. Pers sätt gentemot mig som ny ordförande var avgörande för att jag aldrig 

kände att jag hade en uppförsbacke som ung. I Per har jag inte bara haft en intensiv 

och utvecklande arbetsgemenskap, utan tar dessutom med mig en varm och god 

vänskap. Detta är mitt hittills mest innerliga tack: tack Per.  
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Bilaga 1. Inledning Växjölöftet 

Full sysselsättning 

- för att alla ska med när Växjö växer 
 

Det går bra för Växjö. Lyftkranarna och karriärstegarna växer i takt i Sveriges fjärde främsta 

tillväxtregion. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram. Unga som inte klarat skolan 

och utrikes födda riskerar långvarigt utanförskap när trösklarna till arbetsmarknaden är för 

höga. Tre fjärdedelar av de som är utan arbete står långt ifrån arbetsmarknaden och det finns 

tre med låg utbildning per arbetstillfälle med motsvarande låga krav. 

 

Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap växlas mot 

arbetsgemenskap som vi håller samman vår kommun. Därför är full sysselsättning efter 

förmåga ett överordnat mål i Växjö. 

 

Initiativet till Växjölöftet har tre källor. Den första var en insikt om de goda exemplen runt om 

i Sverige, blandat med upptäckten av att många var bra på sin sak, snarare än på flera olika 

delar av arbetsmarknadspolitiken. Svar på svåra samhällsutmaningar finns inte entydigt 

någonstans. Nya steg mot full sysselsättning är för viktigt för att reduceras till en fråga om 

ideologiska skygglappar eller dogmatiska ökenvandringar. Här behövs istället robusta 

lösningar som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Det var det andra skälet. Den 

tredje och sista bakgrunden var Växjö kommuns ansökan om att ta över Arbetsförmedlingens 

uppdrag. Eller, kanske snarare avslaget på ansökan och den fortsatta övertygelsen om att det 

fortfarande vore bättre med en offentlig part på den lokala arbetsmarknaden. 

 

Växjölöftet är ett trepartslöfte för full sysselsättning. Den offentliga parten, Växjö kommun och 

Arbetsförmedlingen, har en positiv förväntan på växjöborna och växjöborna lovar att försöka 

komma i arbete. Arbetsplatserna erbjuder arbetstillfällen i utbyte mot växjöbornas arbetskraft. 

Den offentliga parten garanterar arbetsplatserna stöd med matchning och arbetsplatserna 

möjliggör för sysselsättning för fler. Förväntan mot försök, arbetstillfällen mot arbetskraft, stöd 

mot sysselsättning. Den offentliga parten har förstärkts med Länsstyrelsen och 

Linnéuniversitetet. I styrgruppen är alla fyra offentliga aktörer representerade, såväl som 

näringslivet. 
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Växjölöftet har tre åtaganden: 

1. Arbetslinje för alla växjöbor. Krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan 

om arbetsförmåga på alla växjöbor. Konkret har det inneburit skärpningar av 

aktivitetskravet för försörjningsstöd och införandet av en femdagarsregel, inom vilken 

man som bidragssökande behöver vara i en insats. Att ställa krav, är att bry sig. 

2. Arbetsmarknad för alla växjöbor. Förbättrad matchning när kommunen och 

Arbetsförmedlingen gemensamt möter näringslivet. Sänkta trösklar till jobb med en 

större verktygslåda. Varje arbetsgivare ska ha en personlig kontakt från Växjölöftet, 

och inte behöva fundera på om personen är från kommunen eller Arbetsförmedlingen. 

3. Arbetskraft för alla växjöbor. Individanpassade insatser och en modern 

vuxenutbildning med fokus på arbetsplatsernas kompetensförsörjning och matchning. 

Övertygelsen om att alla växjöbor kan bidra förpliktigar att också hitta rätt stöd till 

varje växjöbo som idag är utan arbete. En genomgripande vuxen- och 

språkutbildningsreform har varit en betydelsefull del av detta. 

 

Vårt mål om full sysselsättning efter förmåga förpliktigar. Växjö ska vara den kommun där de 

som är redo att jobba hårt för att lämna utanförskap har bäst möjligheter att lyckas. Vårt löfte 

är att inte ge upp på någon, utan se varje växjöbo för sina unika kompetenser, och därutifrån 

ge rätt stöd och ha rätt förväntningar. Varje växjöbos ansvar är att göra sitt bästa och visa på 

strävsamhet. Växjölöftet ska gjuta samman växjöbornas vilja att arbeta och bidra, med 

arbetsplatsernas vilja att växa och ta ansvar. 

 

Tillsammans för full sysselsättning. 

 

Oliver Rosengren 

Ordförande och initiativtagare 
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Bilaga 2. Inledning Balans -22 
 

Bakgrund 

Tillsammans med ett jobb, är kvalitet och tillgänglighet i välfärdstjänsterna det bästa sättet att 

motverka klyftor i samhället. Välfärden ökar jämlikheten genom utbildning och fördelning av 

vård och omsorg efter behov, inte efter betalningsförmåga. Med en välfungerande välfärd 

stöttas den ekonomiska tillväxten genom höjning av arbetskraftens förmåga och storlek. 

Nämnden för arbete och välfärd har sedan 2015 satt ansvar för ekonomin som fundament för 

verksamheten. Samtliga ambitioner är villkorade att ekonomin går runt och ihop. 

 

Bild 1. Årets resultat, miljoner kronor 

 

Kommentar: 2019 är prognos vid delårsrapport efter augusti. 

 

Den demografiska utvecklingen och de potentiella kostnadsökningarna kopplade till en 

tudelad arbetsmarknad, riskerar välfärdens finansiering. Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) saknas 38 miljarder i kommunerna under nästa mandatperiod. Andra 

bedömningar pekar i samma riktning. Regeringen bedömer att kommunerna behöver 

ytterligare 200 miljarder kronor till år 203026. Konjunkturinstitutet visar att statsbidragen 

behöver öka med 504 miljarder kronor till 2040. Statsbidragen skulle då behöva öka med i 

genomsnitt 24 miljarder kronor per år, en ökningstakt som historiskt endast skett under 

enstaka år. Om statsbidragens andel av kommunsektorns ekonomi istället skulle hållas 

oförändrad på 17 procent, behöver kommunalskatterna höjas med 15 öre per år till 204027. En 

sådan ökning skulle innebära betydande sysselsättningsförluster och dämpa Sveriges 

tillväxtförutsättningar. 

 

 

 
26 https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Oklart-hur-finanspolitiken-har-

avvagts-mot-konjunkturen/ 
27 https://www.konj.se/download/18.6aa6b80161b428aa746530e/1519378950047/Hallbarhetsrapporten_2018_slutlig.pdf 
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Bild 2-3. Behov och demografi för kommuner och regioner 

 

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), ekonomirapporten 2019 

När konjunkturen så småningom vänder nedåt har den nationella politiken redan tömt 

arsenalen med expansiv finanspolitik och långvarig minusränta. Utanförskapet väntas stiga 

kraftigt och riskera att bita sig fast på höga nivåer. Vi har under flera år samlat en rejäl 

kriskassa och är väl rustade för att bygga skyddsvallar runt Växjö. När arbetslösheten skjuter 

uppåt kan vi möta det med tillfälliga åtgärder som hindrar passivisering och öppnar för 

omställning. 

 

Bild 4-5. Konjunkturindikatorer  

 

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), ekonomirapporten 2019 

Prognoserna för försörjningsstödets utveckling pekar entydigt uppåt, i en betydligt högre takt 

än den demografiska utvecklingen. Om bidragsberoendet skulle vuxit proportionerligt med 

befolkningsutvecklingen skulle ökningen varit drygt 3 procent, istället för 13,3 procent – som 

regeringen räknar med – till 2022. 

I svåra tider ställs särskilt hårda krav på fasthet i den ekonomiska politiken. Med Balans -22 

tar nämnden kommando över finansieringen av det förväntade utgiftstrycket i ett allt annat 

lika-scenario genom att utgå från fixerade utgiftsramar och söka finansieringen inom befintlig 

ram. 

 


