
HÅLLBARHETS- 
REDOVISNING 2020

en del av Växjö kommun

2,4 %  
sjukfrånvaro
40 % frisknärvaro  
= 10 medarbetare hade inte  
någon sjukdag alls under året.

KÖNSFÖRDELNING

- bland personalen 60 % kvinnor, 40 % män 

- i ledningsgruppen 50 % kvinnor, 50 % män21 
medarbetare

2020 är året som vi alla har  
blivit påverkade av den rådande  
pandemin med Covid-19. 

Lärdomarna har varit många.  
I början ställde vi in, men lärde 
oss sedan att ställa om så att mö-
ten och föreläsningar på distans 
blev det normala. Många möten 
har blivit kortare och effektivare, 
och vi sparar därmed både tid 
och transporter. 

En av nackdelarna när allt sker på distans är 
att man lätt tappar det personliga mötet som 
många gånger är viktigt för att skapa förtroen-
de och gemenskap. Arbete hemma för de som 
kunde blev vardag under hela hösten och det 
kommer att vara viktigt att identifiera och fånga 
upp eventuell social ohälsa.

Videum är en del av Växjö kommun och har följt 
rekommendationerna aviserade av kommunen.  
Under 2020 färdigställdes programmet ”Håll- 
bara Växjö 2030” där fokus är klimat- och miljö- 
smart, tryggt och tillitsfullt, rättvist och ansvars-
tagande, växande och inkluderande, samt grönt 
och hälsosamt.  

När pandemin bröt ut saknade 
vården tillräckligt med skydds-
visir. Videum samordnade då 
utskrifter av fästen till enkla 

skyddsvisir med egna och  
inlånade 3D-skrivare. Totalt  
printades 2 000 fästen på  

plats och till det förmedlades  
1 300 fästen från företag  

och privatpersoner.

Videum AB 
351 96 Växjö

www.videum.se



Som en följd av coronapandemin har flera kunskapsaktiviteter 
i Videum Science Park ställt om till digitala föreläsningar, 
vilket bidragit till ett minskat resande. Videum ser framåt 
att erfarenheten och kunskapsklivet kring digitala mö-
ten gör att man även framöver kommer kunna erbju-
da fler hybridmöten där deltagarna kan välja att delta 
på plats eller på distans. På så sätt finns möjligheten 
för varje individ att hålla nere sitt resande utan att avstå 
deltagande i inspirerande kunskapsaktiviteter. 

Videum har haft 12 praktikanter från 
grundskola, gymnasie, KY-utbildning 

och universitet varav 50 % varit kvinnor 
och 50 % män. Antalet ligger i linje  

med kommunens praktikmål.

Videums medarbetare har deltagit i olika kompetensut-
vecklingsaktiviteter, såsom chefsutbildningar, hyresjuridik, 
IT-säkerhet och strategisk hållbarhetskommunikation. En 
medarbetare har blivit certifierad projektledare. Dessutom 
har medarbetare deltagit i föreläsningar och kurser som 
IT-säkerhet, GDPR och Barnkonventionen.

KÄLLSORTERING I VIDEUM SCIENCE PARK
 
KONTORSPAPPER motsvarande 54 träd

PAPPERSFÖRPACKNINGAR motsvarande 5 träd

PLASTFÖRPACKNINGAR motsvarande 1 077 liter olja

METALLER motsvarande 8 cyklar

GLAS motsvarande 1 339 förpackningar

196  
MWh1 030 

deltagare

Under 2020 genomfördes 15 olika event  
med sammanlagt över 1 000 deltagare.  
2 event genomfördes som hybridmöten. 

Kunskapsaktiviteter 700 deltagare  
Sociala aktiviteter 330 deltagare

Hållbarhetsredovisning Videum 2020



196  
MWh

Under året har Videum justerat in värmen i en fast-
ighet på 9 600 kvadratmeter för Linnéuniversitetet. 
Energibehovet har sänkts med ca 15 % och  
inomhusklimatet förbättrats avsevärt.

Nära huvudentrén till Videum 
Science Park byggdes ett skyddat 
cykelställ med solpaneler på taket 
som ger möjlighet till laddning av 
el-cyklar. Finansieringen gjordes 
delvis genom tilldelade medel från 
Växjö kommuns Klimatkonto. 

OM VIDEUM AB
Videum AB är en del av Växjö kommun och verkar  
sedan 1986 för att skapa en dynamisk kunskaps- 
miljö för företag, studenter och forskning på  
campusområdet i Växjö. Detta på två sätt. 

Vi äger, driver och utvecklar mötes- 
platsen Videum Science Park samt  
bygger och förvaltar fastigheter  
med Linnéuniversitetet som  
största hyresgäst.

VISION
Videum bygger hållbart för framtiden. 
Sänker trösklar och höjer kunskap för 

innovation. Utvecklar fysiska och  
digitala mötesplatser som fylls av 

 människor för samverkan  
mellan näringsliv och  

akademi. För ett hållbart  
näringsliv i Växjö kommun.

www.videum.se

Grindstugorna, ett par av bolagets äldsta fastigheter,  
har kopplats upp till styr- och övervakningssystem  
för att Videum ska kunna optimera och effektivisera  
värmesystemet. Det går nu på ett enkelt sätt  
säkerställa komforten för de som genom  
Teleborgs slott hyrt rum i Grindstugorna.

Videums  
fastighetsbestånd

107 500 kvm 
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Videums fem solcellsanläggningar, placerade  
på Polisskolan, Linnéuniversitetets huvudbyggnad, 
Epic och Videum Science Park producerade under 
året tillsammans över 196 MWh.  2020 
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147

 2019 

182
MWh


