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Ännu ett år med pandemi
Året 2021 präglades av pandemin. Under hösten 
var samtliga medarbetare tillbaka på arbetsplat-
sen med möjlighet till dagar med distansarbete. 
Det dröjde dock inte länge förrän det återigen 
blev distansarbete när pandemin tog fart ingen. 
Möten och utbildningar som genomförs digi-
talt har blivit en del av vardagen. Trots allmänt 
många sjuka i samhället har frisknärvaron ökat 
på Videum. Underhåll och investeringar har 
pågått utan några större störningar. 

Ny bolagsstruktur
Den 31 augusti 2021 fattade kommunfullmäktige 
beslut om att göra om bolagsstrukturen i kon-
cernen. För Videums del innebär det att bolaget 
ska gå upp i nya Vöfab. Ett arbete som internt 
påverkar Videum i form av att säkerställa ruti-
ner, arbeta för implementering av nya system, 
förbereda bolaget för kommande etapper, samt 
en rad andra åtgärder. 

I samband med beslutet spred sig en oro bland 
medarbetarna. Under hösten har Videum arbe-
tat på olika sätt för att dämpa denna oro. 

Videum AB 
351 96 Växjö

www.videum.se

en del av Växjö kommun

sjukfrånvaro  2,7 % 

frisknärvaro  52 %  
= 13 medarbetare hade inte någon sjukdag alls under året.

KÖNSFÖRDELNING

 kvinnor män

personal  61 %  39 % 
ledningsgrupp  50 %  50 %

24 
medarbetare



Videum vill vara en arbetsplats med 
god arbetsmiljö, positiv inställning 
gentemot mångfald, fri från diskrimi-
nering och främja likabehandling. En 
bra arbetsmiljö handlar om att vara 
en riskfri arbetsplats, men också om 
att alla medarbetare ska trivas och 
utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat 
och en öppen dialog med samtliga 
medarbetare skapar förutsättningar för 
god hälsa och arbetsglädje. Videum är 
EVOLVE-certifierade. 

KÄLLSORTERING I VIDEUM SCIENCE PARK
 
KONTORSPAPPER motsvarande 19 träd

PAPPERSFÖRPACKNINGAR motsvarande 47 träd

PLASTFÖRPACKNINGAR motsvarande 392 liter olja

METALLER motsvarande 3 cyklar

GLAS motsvarande 148 förpackningar

Samtliga avdelningar på Videum har 
tagit emot praktikanter från gymnasie, 
KY-utbildning och universitet. Relaterat 
till antalet anställda ligger Videum på en 
fortsatt hög nivå av antal praktikplatser.

Hållbarhetsredovisning Videum 2021

Genom miljön, tekniken och den personliga mötes-
rådgivningen vill Videum stimulera till kreativa och 
effektiva möten där man uppnår sitt planerade syfte 
och mål. Videums Företagsservice skräddarsyr därför 
möten efter kundens önskemål. 

Videums medarbetare har deltagit i olika kompetens-
utvecklingsaktiviteter såsom chefs- och ledarskaps-
utbildningar, innovation management professional, 
byggprojektledning, solcellsteknik- & ekonomi, fastig-
hetsekonomi och nytt kollektivavtal.

Tillgängligheten har förbättrats  
på flera områden, bland annat med 
- en trapphiss i en föreläsningssal 
- akustisk information i flera hissar 
- kontrastmarkring och trappräcken 
- automatik med sensorer på entrédörrar



OM VIDEUM AB
Videum AB har historiskt sett varit ett utvecklingsbolag,  
en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant.  
Bolagets vision har varit att göra campus till en kreativ 
miljö för samverkan mellan kunskapsföretag och Linné- 
universitetet och att göra detta under devisen Idéer  
föds där människor möts. 2021 är sista året med  
den här konstruktionen. www.videum.se 

En ny solcellsanläggning installerades under 
2021 på hus Echo. Utanför byggnaden mon-
terades en laddbox med två laddplatser där 
Videums elbilar laddas under dagen. Den sista 
dieselbilen ersattes under året av en ny elbil. 

Videums  
fastighetsbestånd

107 500 kvm 

Hållbarhetsredovisning Videum 2021

Videums solcellsanläggningar producerade  
under året tillsammans närmare 200 MWh.

 2020 

 196   2018 

147

 2019 

182
MWh

 2021  
200  

200  
MWh

Videum arbetar aktivt med tryggheten 
på området med fokus på den fysiska 
miljön såsom belysning och grönom-
råden. Samverkan sker med områdets 
övriga aktörer. Videum är sammankallan-
de till möten med Linnéuniversitetet och 
Linnékåren. Under året har man träffats 
två gånger. 

Dialog och samarbete med övriga aktö-
rer på Campus (Linnéuniversitetet, Lin-
nékåren, bostadsbolagen, polisen samt 
Växjö kommuns säkerhetsavdelning) 
gällande trygghetsfrågor har skett konti-
nuerligt under året. Videum medverkar i 
projektet om nattvandring på Campus.  

2021 fortsatte arbetet med att byta ut  
befintlig belysning till LED vilket bidrar  
till minskad elförbrukning. 

En större översyn av värmesystemet har 
genomförts i hus G19, gammal utrustning 
har bytts ut och därefter injusterats. 

Fläktbyte i ventilationsaggregat till mer  
moderna och därmed mer energieffektiva 
har gjorts i hus E och H.

VÄRDEGRUND

• Vi möter alla med respekt 
• Vi kan jobbet 
• Vi gör verksamheten bättre 
• Vi skapar en hållbar framtid


