
Uppföljning av landsbygdsprogrammet – september 2016
(uppdaterat 20161005)   



Uppföljningen av landsbygdsprogrammets mål har genomförts under augusti-september 2016. Ansvariga enheter har 
redovisat hur respektive mål har uppnåtts. Uppföljningen har sammanställts av landsbygdsutvecklare Therese Friman.  



Landsbygdsprogrammets sju fokusområden  

1. Boende och omsorg
2. Skola och barnomsorg 
3. Kommunikation 
4. Natur och miljö 
5. Näringsliv
6. Den ideella sektorn 
7. Trygghet och tillgänglighet

Under varje fokusområde finns ett eller flera mål. Totalt 19 mål. 



Livskvalitet och attraktionskraft på landsbygden

De sju fokusområdena kan sammanfattas i två övergripande punkter:

• Livskvalitet
Begreppet livskvalitet är lika svårfångat som viktigt. Det handlar om ren luft, rent vatten, rogivande natur, tystnad, jakt, 
fiske, odling och många andra värden som naturligt finns i rikt mått på landsbygden. Det handlar också om tillgång till 
väl fungerande service, liksom om en lång tradition av handlingskraftig gemenskap i föreningsliv, samfälligheter, 
byastämmor med mera. De sju områdena sätter fokus på dessa
värden och den helhet de utgör, för att på så sätt möjliggöra systematisk utveckling.
• Attraktionskraft
En levande landsbygd med hög servicenivå, bra infrastruktur, ett rikt kultur- och fritidsliv och starkt engagemang i 
kombination med den småländska naturen, skapar attraktionskraft och lockar till nyinflyttning. Då stärks 
serviceunderlaget liksom förutsättningarna för entreprenörskap och företagande.



Arbetet vilar på tre ben 

• Föra dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden 

• Skapa mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter där idéer och 
exempel sprids 

• Bevaka och samordna kommunens alla insatser som berör landsbygden 



Övergripande mål

Övergripande mål : Den bofasta befolkningen utanför Växjö stad ska öka till 25 000 invånare 2030. 

Resultat: 
Antal invånare i Växjö kommun exkl. Växjö stad: 
2002: 21 412 inv. 
2007: 21 581 inv. 
2012: 22 049 inv. 
2015: 22 605 inv. 

Kommentar: 
Fortsätter den utveckling som varit rådande på landsbygden i Växjö kommun de senaste 10 åren så kommer 
befolkningen fortsatt att öka. I dagsläget är det inga tydliga signaler som tyder på ett trendbrott i 
befolkningsutvecklingen. 
Befolkningsprognosen för landsbygden i Växjö kommun 2016-2024 visar dock på en stadig minskning med ca 1 700 
invånare fram till 2024. Djupare analys krävs för att förstå orsakerna till prognosresultatet.



Fokusområde 1: Boende och omsorg  

Mål 1: Det ska alltid finnas byggbara tomter för hyres- och äganderätter i alla kommundelscentra och de mindre 
orterna. 
Ansvar: Planeringskontoret  
Resultat: I juni 2016 har kommunen 41 villatomter till försäljning i orterna utanför Växjö, tomterna finns i:
Lammhult 11 st, Åby 5 st, Braås 7 st, Brittatorp 2 st, Dädesjö 3 st, Åryd 9 st, Furuby 3 st, Gemla 1 st. 
Kommentar: Bland det större orterna så saknas byggbara tomter i Rottne och Ingelstad. I Ingelstad är det på gång 
med 9 st nya tomter i en detaljplan som antas under hösten 2016. I Rottne finns en antagen detaljplan som möjliggör 
ca 30 villatomter. I Gemla där trycket på bostäder är relativt högt pågår framtagande av en ny detaljplan som möjliggör 
ca 30 villatomter samt lägenheter. Planerat antagande under 2017. En generell synpunkt från orterna är att de tomter 
som finns tillgängliga inte alltid är de mest attraktiva. 



Mål 2: Vid 2030 års utgång ska byggnation av 1 300 bostäder ha möjliggjorts. Första etappmålet omfattar 500 
färdigställda bostäder fram till 2020. 
Ansvar: Planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Vidingehem
Strategi: 
• Att på olika sätt marknadsföra den livskvalitet som livet på landsbygden medför och därmed också stimulera till 

inflyttning. 
• Att identifiera och tillhandahålla attraktiva områden för nya bostäder, rekreation och verksamheter. 
• Att på olika sätt uppmuntra och underlätta nybyggnation av såväl villor som hyres- och äganderätter så att fler 

människor får möjlighet att välja boendeform. 
• Att genom Vidingehem noggrant följa och analysera efterfrågan på lägenheter på orterna och vid behov bygga nytt.
• Att medverka till att hitta lösningar för VA både vid nyproduktion och befintliga bostäder. 2016 ska 75 procent av 

enskilda avlopp ha fullgod reningskapacitet. 2020 ska det vara 100 procent. (Ansvar: VA-avdelningen) 

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Forts. Mål 2 Byggnation av 1 300 bostäder ha möjliggjorts

Resultat: 
Nybyggnation av småhus - landsbygden i Växjö kommun (inflyttade): 
2010: 42 
2011: 10 
2012: 40 
2013: 39 
2014: 38 
2015: 33 

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Forts. Mål 2 Byggnation av 1 300 bostäder ha möjliggjorts

Resultat: 
Nybyggnation av lägenheter – Vidingehem: 
2010: 32 
2011: 18
2012: 0 
2013: 6 
2014: 12
2015: 0

Vidingehem planerar att bygga ca. 88 lägenheter på landsbygden 2016-2020.

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Forts. Mål 2 Byggnation av 1 300 bostäder ha möjliggjorts

Resultat: Vidingehem har under perioden från landsbygdsprogrammets införande 2014 fram t.o.m. 2020 byggt och 
planerat att bygga 100 lägenheter i orterna utanför Växjö. Privata byggherrar kommer under samma period, i kända 
projekt, att färdigställa 28 lägenheter.   
Utöver ovanstående så färdigställs cirka 35 småhus byggs per år på landsbygden. I nuvarande byggtakt kommer 
uppskattningsvis ca. 370 bostäder att färdigställas 2014-2020. 
Kommentar: Landsbygdsprogrammets mål med 500 färdigställda bostäder till 2020 och 1300 färdigställda bostäder 
2013 är mycket högt ställt. I dagens byggtakt kommer målet inte att uppnås. För att målet ska uppnås måste fler 
privata aktörer välja landsbygden som bostadsort samt kommunen ytterligare stimulera till bostadsbyggande på 
landbyggden. 

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Mål 3: Den kommunala handläggningen av plan-, mark- och byggärenden på landsbygden ska prioriteras upp.
Ansvar: Planeringskontoret samt stadsbyggnadskontoret 
Strategi: Att den kommunala handläggningen av plan-, mark, miljö- och byggrelaterade ärenden löper snabbt och 
smidigt, bland annat genom ökad samordning mellan berörda instanser.
Resultat: Nya detaljplaner har sedan tidigare tagits fram i Rottne med 33 villatomter samt i Braås med 20 villatomter 
och två kvarter för flerbostadshus. Under 2016 har det tagits fram en ny detaljplan med 9 villatomter i Ingelstad.
I Gemla (Öpestorp) pågår en planläggning för ca 30 villatomter och kvarter för förskola och flerbostadshus.
Kommentar: En samordningsgrupp med representation från planeringskontoret, tekniska förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att ta fram och implementera 
en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess. I detta arbete ingår även att förtydliga hur ärenden ska prioriteras.  

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Mål 4: Utbudet av särskilda boenden på landsbygden ska möta behoven.
Ansvar: Omsorgsförvaltningen 
Strategi: Att med en väl avvägd blandning av offentligt och privat driven verksamhet på landsbygden klara av det 
ökade trycket på äldre- och handikappomsorgen med fortsatt bibehållen kvalitet.
Resultat: Det finns balans mellan tillgång och efterfrågan avseende särskilt boende utanför Växjö tätort
Kommentar: Det finns sju särskilda boenden för äldre utanför Växjö tätort varav en enhet enbart har tillfälliga platser. 
Fem av enheterna drivs i kommunal regi och två enheter drivs i privat regi på uppdrag av omsorgsnämnden. Det är 
inte och kommer inte att vara möjligt att på varje ort kunna välja mellan kommunal eller privat utförare.

Fokusområde 1: Boende och omsorg  



Fokusområde 2: Skola och barnomsorg 

Mål 5: Behålla samtliga skolor på landsbygden så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna så önskar. 
Ansvar: Utbildningsförvaltningen 
Strategi: 
• Att då landsbygden ofta har ett begränsat utbud utnyttja befintliga lokaler på ett smart och flexibelt sätt för att öka 

användningen för fler intressenter på kvällar och helger.
• Att utveckla goda möjligheter till digitalkommunikation mellan föräldrar och lärare är särskilt viktigt då de geografiska 

avstånden är stora.
Resultat: Målet har uppnåtts. Inga skolor på landsbygden har lagts ner. 
Kommentar: Det finns en positiv samordning och samarbete mellan skolan och egna eller fristående förskolor på 
landsbygden exempelvis i Kalvsvik och Ör för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser.
För närvarande pågår en process med att ta fram en gemensam digital miljö för förskola och skola i ett 1-20-
årsperspektiv. Detta berör drygt 18 000 elever och 2500 anställda inom Växjö kommun. Detta kommer att förbättra och 
utveckla möjligheten till digital kommunikation mellan vårdnadshavare och lärare ytterligare. En upphandling av 
systemstöd för den lärande processen pågår samtidigt som en inventering sker av skolornas digitala verktyg som 
kommer ligga till grund för framtida strategier för en likvärdig och modern IT-miljö.



Fokusområde 3: Kommunikation 

Mål 6: Öka det kollektiva resandet i landsbygdstrafiken med minst 12 procent per invånare från 2002 till 2015 (enligt 
miljöprogrammet).
Ansvar: Trafikenheten
Strategi: 
• Att i samverkan med landsbygdens företrädare identifiera möjligheter till förbättrade kommunikationer.
• Att i dialog med Länstrafiken Kronoberg trycka på kraftfullt så att kollektivtrafiken svarar mot landsbygdens behov.
• Att i dialog med Trafikverket arbeta för att landsbygdens vägar svarar mot behoven samt att fler grusvägar 

hårdbeläggs.
Resultat: 2002 var det 3 420 000 resor på landsbygden i Kronoberg och år 2015 var det 3 523 000 resor, dvs. en 
ökning med 103 000 resor (ökning med 3 procent). Hur många av dessa som berör invånare på landsbygd i Växjö 
kommun är dock inte möjligt att få fram då ingen registrering av resandet görs på kommunnivå enligt Länstrafiken.
Kommentar: Målet kan ej följas upp då statistik saknas på kommunnivå. Ansvarig myndighet för kollektivtrafiken är 
Länstrafiken Kronoberg och Region Kronoberg. 



Mål 7: Senast 2020 ska 100 procent av kommunens hushåll och företag på landsbygden ha erbjudits tillgång till 
bredband, 100 Mbit/s.  
Ansvar: Wexnet
Strategi: 
• Att se medfinansiering av bredband som en investering i utveckling av näringsliv och boende utanför Växjö stad. Ett 

enkelt och snabbt beslutsförfarande krävs.
• Att via Wexnet, samhällsföreningar och övriga aktörer säkerställa ett välutbyggt, snabbt och driftsäkert 

bredbandsnät.
Resultat: 
Andel anslutna:
• Växjö kommun – totalt: 75% (2015)
• Växjö kommun – tätbebyggt: 77%
• Växjö kommun – glesbebyggt: 55% 

Fokusområde 3: Kommunikation 



Forts. Mål 7 Bredbandsutbyggnad på landsbygden 

Kommentar: Enligt en utredning framtagen av Wexnet krävs en stamnätsutbyggnad för att 100 procent av 
kommunens hushåll och företag ska kunna erbjudas tillgång till bredband med kapacitet om 100 Mbit/s. Kostnaden för 
stamnätsutbyggnaden beräknas till ca 68 miljoner med antagandet att ett enskilt företag eller hushåll ska betala max 
25 000 kr. 
2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera 12 miljoner i stamnätsinvestering för 2017 med ambitionen att 
detta ska följas av ytterligare stamnätsinvesteringar kommande åren. Under våren 2016 påbörjade Wexnet
stamnätsinvesteringar enligt framtagen etappindelning. 
Kommunens budgetmål att 90 procent av kommunens hushåll och företag ska ha erbjudas tillgång till bredband med 
kapacitet om 100 Mbit/s senast 2018 bedöms uppnås. 
Landsbygdsprogrammets mål att 100 procent av kommunens hushåll och företag ska ha erbjudits tillgång till bredband 
med kapacitet om 100 Mbit/s senast 2020 bedöms inte kunna uppnås. En av orsakerna till det är att de sista procenten 
väntas kräva större insatser då det handlar om spridda orter och hushåll runt om i kommunen och inte större 
sammanhängande områden.  
Hur vida målet kommer att uppnås eller ej är också beroende av det nationella bredbandsstödets omfattning. Med nu 
kända tilldelade medel (sep 2016) kommer med största sannolikhet inte alla bredbandsprojekt i Växjö kommun att 
beviljas medfinansiering. 

Fokusområde 3: Kommunikation 



Mål 8: 2015 ska cykelvägsplanen även innefatta landsbygden.
Ansvar: Trafikenheten 
Strategi: Att på sikt rusta upp och bygga ut cykelnätet på landsbygden.
Resultat: Landsbygden är redan inkluderad i befintlig cykelvägplan, dvs. cykelvägplanen från 2009. I planen ingick 38 
objekt på landsbygden och av dem har ett objekt byggts. Revideringen och uppdateringen av cykelvägplanen väntas 
bli färdig hösten 2016 (alternativt i början av 2017 beroende på när trafikplanen blir färdig). I förslaget till den nya 
planen ingår 21 st. investeringsobjekt på landsbygden. I övrigt gäller principen ”Bäst för flest” såväl här som inom 
kollektivtrafiken, dvs. investeringar genomförs där störst potential finns för överflyttning av annat fordonsslag till cykel.
Kommentar: Målet har uppnåtts då landsbygden redan är inkluderad i befintlig cykelvägplan, dvs. cykelvägplanen från 
2009. Även den nya versionen av cykelvägplanen kommer att innefatta landsbygden. 

Fokusområde 3: Kommunikation 



Mål 9: Senast 2018 ska flera samåkningsprojekt ha utvecklats.
Ansvar: Trafikenheten 
Strategi: Att uppmuntra till olika former av samåkning där Tolg-modellen kan vara ett av flera alternativ.
Resultat: I samband med etableringen av elbilspool på Campus vilket genomfördes 2014 inom ramen för EU-projektet 
ELMOS, startades en samåkningsgrupp ”Samåkning Campus Växjö-Travelgreen” via Skjutsgruppen, som är en ideell 
samåkningsrörelse. Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig i första hand till studenter och anställda på 
Linnéuniversitetet, men är öppen för alla.
2015 startades ytterligare två samåkningsgrupper via Skjutsgruppen ”Gemlaskjutsen” och ”Växjöskjutsen”. 
”Gemlaskjutsen” vänder sig i första hand till boende och anställda i Gemla med omnejd, men är öppen för alla. 
Tjänsten är kostnadsfri och det huvudsakliga syftet är att underlätta samåkning för dem som pendlar till och från, men 
även inom Gemla för arbete, fritidsaktiviteter, nöjen etc. Syftet med Växjöskjuten är motsvarande.
Härutöver har näringslivskontoret sedan ett antal år tillbaka varit engagerade i etableringen av en samåkningsfunktion i 
Berg via företaget Mobilsamåkning AB. Denna samåkningstjänst är till skillnad från Skjutsgruppen avgiftsfinansierad. 
Kommentar: Målet har uppnåtts. Tre nya samåkningsprojekt har utvecklats, men hittills har intresset från allmänheten 
varit lågt. 

Fokusområde 3: Kommunikation 



Fokusområde 4: Natur och miljö 

Mål 10: Natur, miljö, de gröna värdena och livskvaliteten på landsbygden ska vara viktiga delar i arbetet med Europas 
Grönaste Stad.
Ansvar: Hållbarhetsgruppen samt planeringskontoret 
Strategi: 
• Att i samband med strandnära nybyggnation säkerställa att djur och växter har fortsatta goda ekologiska villkor på 

platsen. (Ansvar: planeringskontoret) 
• Att jord- och skogsbruket ges förutsättningar att leva vidare och utvecklas som bärkraftiga företag. (Ansvar: 

näringslivskontoret i samverkan med Länsstyrelsen) 
• Att marknadsföra och tillgängliggöra våra besöksmål på landsbygden. Särskilt ska fysisk tillgänglighet och allas 

tillgång till upplevelser beaktas oavsett funktionsnedsättning. (Ansvar: turistbyrån) 
Resultat: 
• Under 2016 har samrådsförslag till grönstrukturprogram för Braås, Lammhult, Rottne, Åryd, Ingelstad och Gemla –

Öja arbetats fram. Programmen är ett viktigt planeringsunderlag för de gröna miljöernas värden i orterna och deras 
närmsta omland och kommer att vara ett stöd i fortsatt planering och utveckling av orterna. Även ett samrådsförslag 
till friluftsprogram för hela Växjö kommun har arbetats fram vilket omfattar en målbild år 2021 för kommunens 
viktigaste friluftsområden samt en handlingsplan för friluftslivets utveckling. Grönstrukturprogrammen kommer att 
antas i KS under hösten 2016, friluftsprogrammet under början av 2017. 



Forts. Mål 10 Natur, miljö, de gröna värdena och livskvaliteten på landsbygden

Resultat: 
• Arbetet med att fler hushåll i kommunen ska ha godtagbar VA-rening följer tidsplanen.   
• Arbetet med riktad information om hållbar gödselhantering till alla verksamheter med lantbruksdjur eller hästar för 

minskad övergödning har slutförts under 2016 efter att alla berörda har tagit del av informationen. 
• Arbetet med att mer kommunal öppen mark ska betas, slås eller odlas står still på grund av bristande tillgång på 

lantbrukare som brukar mark och har djur. 

Kommentar: 
• Omfattande mål som därmed är svårt att följa upp. 
• För att de planer och program som tas fram ska få större genomslagskraft och bidra till uppsatta mål behöver de 

följas upp med handlingsplaner eller en tydlig strategi för genomförande. I flera fall sker inte detta. 
• En viktig åtgärd som starkt skulle bidra till att målet uppnås är ökade satsningar på cykelvägar mellan tätorterna och 

Växjö stad. 

Fokusområde 4: Natur och miljö 



Mål 11: En ökad andel av den totala markarealen ska skyddas via reservatsbildning, biotopskydd eller avtal med 
markägare. Det behövs en samlad målbild när det gäller förvaltning av flora och fauna.
Ansvar: Stad och Land inom Tekniska förvaltningen 
Resultat: I Växjö kommun har vi:
• Total area naturvårdsavtal: 171 ha (ökning med ha 11,5 ha sedan 2014-01-01)
• Total area biotopskydd: 136 ha (ökning med 17,2 ha sedan 2014-01-01)
• Total area naturreservat: 4795 ha (ökning med 0 ha sedan 2014-01-01)
Tar man bort reservaten som gränsar mot Växjö tätort så har Bokhultet, Teleborg, Araby, Dragsåsen, Evedalsåsen och 
Fylleryd en total areal på 980 ha.
Kommentar: Arealen kommunal mark som är skyddad genom naturvårdsavtal och biotopskydd har ökat sedan 
landsbygdsprogrammet antogs. 

Fokusområde 4: Natur och miljö 



Mål 12: Förvalta och skydda park och natur på ett sätt som främjar mångfald, hållbarhet och god tillgänglighet.
Ansvar: Stad och Land inom Tekniska förvaltningen 
Resultat: 
• Kommunens skogar är miljö certifierade enligt FCS och PEFC och vi undantar ca 20 % av den produktiva 

skogsmarken för naturvård. Ett arbete har inletts med att införa hyggesfritt skogsbruk på vissa arealer vilket främjar 
besöksvärdena. De tätortsnära skogarna sköts med fokus på upplevelsevärden snarare än virkesproduktion. 

• Delar av kommunens mark arrenderas ut till lantbrukare för åkerbruk och bete. Betesmarker har generellt sett en rik 
biologisk mångfald.

• När det gäller bevarande av park och natur sker årligen en exploatering av naturmark. Exploateringstrycket är dock 
allra högst i Växjö tätort och sker det i mindre orter finns vanligen andra grönområden i närheten.

• Kommunen tar nu fram grönstrukturprogram och friluftsprogram som berör kommundelscentra.
• Tillgänglighet: Vid nyanläggning eftersträvas det att funktionsnedsatta personer ska ta god tillgänglighet. Det finns 

dock en stor mängd anordningar som inte är tillgänglighetsanpassade och där det saknas resurser för att bygga om 
dessa.

Kommentar: Ett kontinuerligt arbete pågår i rätt riktning. 

Fokusområde 4: Natur och miljö 



Mål 13: Bidra till minskad vildsvinsstam genom att ställa krav på arrendatorer av kommunal mark att ingen utfodring av 
vildsvin får förekomma.
Ansvar: Planeringskontoret 
Strategi: Att aktivt arbeta för en balans gällande vildsvinsstammen samt stimulera till förädling i konsumentledet.
Resultat: I de jakträttsavtal som kommunen skriver med arrendatorer finns alltid följande paragrafer med: 
- Att jakten ska anpassas på sådant sätt att respektive viltstam hålls vid lämplig storlek och sammansättning med 
särskild hänsyn till jord- och skogsbrukets intressen. Nyttjanderättshavaren skall bedriva jakt i sådan omfattning att 
licenstilldelning eller eventuellt avtalade avskjutningskvoter kan förväntas uppfyllas.
- Vill nyttjanderättshavaren uppföra anläggning, stödutfodra vilt, inplantera vilt eller eljest vidta mera omfattande 
viltvårdsåtgärder skall markägaren skriftliga medgivande inhämtas.
Kommentar: Målet har uppnåtts då kommunen endast tillåter stödutfodring till vilt vid särskilda skäl, exempelvis när de 
vintertid (svår vinter) inte har möjlighet att hämta foder i naturen. Detta praktiserats inte för vildsvin utan mest för rådjur 
och annat småvilt. 

Fokusområde 4: Natur och miljö 



Mål 14: Växjö kommun ska som medveten kommun upphandla närodlat, närproducerat och/eller ekologiskt.
Ansvar: Upphandlingsenheten 
Strategi: Att bevara det öppna landskapet är en förutsättning för attraktionskraft. Det kräver betande djur och
att offentlig sektor i ökad omfattning upphandlar närodlat, närproducerat och/eller ekologiskt. Växjö kommun ska vara 
en mycket medveten konsument.
Resultat: Växjö kommun ligger i framkant i riket vad gäller innovation där förändringarna lett till ökad andel ekologiska 
och närproducerade livsmedel. Förändringar som gjorts (och löpande görs) innefattar: införande av samordnad 
varudistribution, upphandlingar har delats upp i mindre delar, i relevanta delar har djurskyddskrav enligt svensk 
djurskyddslagstiftning tillämpats, kartläggning av lokala producenter i samarbete med LRF har genomförts, kontakt och 
dialog med presumtiva lokala producenter har gjorts i god tid innan upphandlingar har annonserats samt att styrning av 
inköpsbeteendet inom den egna organisationen har skett. Alla dessa åtgärder har underlättat för mindre företag att 
lämna anbud, miljön har dessutom förbättrats via den samordnade varudistributionen då såväl livsmedel som andra 
typer av varor samlastas och körs ut till enheter i optimerade rutter, styrning av inköp har ökat avtalstroheten. 
Utfallet i en upphandling som ger viss andel lokalproducerat m.m. beror på många faktorer utöver kravställandet, 
såsom: hur många lokala producenter finns det geografiskt sett, hur många producenter är intresserade av att lämna 
anbud till offentliga verksamheter, hur ser konkurrenssituationen ut, vilka volymer är aktuella, storlek på kommun, och 
hur ”lokalproducerat” definieras. 
Kommentar: Ett kontinuerligt och framgångsrikt arbete pågår i rätt riktning. 

Fokusområde 4: Natur och miljö 



Fokusområde 5: Näringsliv

Mål 15: Antalet företag på landsbygden ska netto öka med 10 procent till 2020 och därmed skapa fler jobb och en 
hållbar utveckling i hela kommunen. (+243 företag � 2 671 företag) 
Ansvar: Näringslivskontoret  
Strategi: 
• Att via Växjö kommuns näringslivskontor i samverkan med Nyföretagarcentrum, Coompanion och Almi med flera 

fortsätta att arbeta för nyetableringar av företag i de mindre orterna och på ren landsbygd samt att initiera och 
uppmuntra olika former av stärkande nätverk.

• Att aktivt initiera och stödja projekt som syftar till att ta vara på de förutsättningar den småländska naturen erbjuder 
när det gäller turism och upplevelser.

• Att särskilt beakta skogens möjligheter att skapa nya jobb. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi kommer att stimulera 
företagande inom skog och trä.

• Att i dialog med Trafikverket arbeta för tillfredställande skyltning till såväl orter som besöksmål.
• Att kommunen fortsätter att arbeta för att hitta och utveckla nya servicelösningar. Hemsändningsbidraget ska följa 

den allmänna prisutvecklingen.
Resultat: Antal registrerade företag på landsbygden (källa UC): 
• 2013 (dec): 2 428 st. 
• 2016 (feb): 2 975 st. 
Kommentar: Målet har uppnåtts. 



Mål 16: Andelen närproducerad och/eller ekologiska livsmedelsinköp i Växjö kommun ska öka från dagens cirka 30 
procent till 50 procent år 2015.
Ansvar: Måltidsenheten 
Strategi: Att Växjö kommun gör fler lokala upphandlingar - inte minst när det gäller livsmedel - för att
stödja landsbygdens näringsliv. De så kallade ”skafferiavtalen” ska utvecklas.
Resultat: De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedel har ökat till 54 
procent år 2015. (40 procent eko och 24 procent närproducerat)  
Kommentar: Målet har uppnåtts. Användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel i de kommunala köken 
ökar. Framförallt den närproducerade andelen har ökat stort under 2015. Det kommer dock att vara en utmaning att 
behålla en hög nivå på grund av tillgången på ekologiska livsmedel inom vissa varugrupper och den kostnadsökning 
som har skett. 
Under hösten 2016 kommer nya skafferiavtal att slutas. 

Fokusområde 5: Näringsliv



Fokusområde 6: Den ideella sektorn  

Mål 17: Kommunen ska ha ett strukturerat samarbete med den ideella sektorn, där årliga avstämningar görs. 
Ansvar: Näringslivskontoret  
Strategi: 
• Att på olika sätt fortsätta att stödja det lokala förenings-, kultur- och idrottslivet.
• Att fortsätta att använda byapeng, hemsändningsbidrag, stöd till bredband och samlingslokaler, ”Direktmöten” med 

mera som instrument för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Resultat: Landsbygdsutvecklaren håller regelbunden kontakt med samhällsföreningar/sockenråd i kommunen genom 
mail och möten. En gång per år bjuds alla föreningar in till ett gemensamt möte där aktuella frågor diskuteras.  
Byapeng, hemsändningsbidrag, och stöd till samlingslokaler/driftsbidrag betalas ut årligen. Under 2016 har kriterierna 
för driftbidrag setts över och några mindre justeringar gjorts.   
Kommentar: Målet uppnås genom kontinuerligt arbete.  



Mål 18: Kommunen ska i olika nätverk och träffar inspirera till spridning av de goda idéer som kontinuerligt kommer 
fram.
Ansvar: Näringslivskontoret
Strategi: 
• Att initiera och uppmuntra till deltagande i Leader-projekt och andra EU-program riktade mot landsbygden.
• Att genom kommunens landsbygdsutvecklare koordinera och utveckla samarbetet mellan forskning, näringsliv, 

offentlig sektor, föreningar och eldsjälar.
Resultat: Landsbygdsutvecklaren deltar varje år på ett flertal möten med samhällsföreningar och andra föreningar runt 
om i kommunen och berättar då om möjligheterna att driva projekt samt förmedlar goda exempel och kontaktuppgifter.  
Kommentar: Målet uppnås genom kontinuerligt arbete.  

Fokusområde 6: Den ideella sektorn  



Fokusområde 7: Trygghet och tillgänglighet 

Mål 19: Den upplevda tryggheten ska öka. Uppföljning enligt SCB. 
Ansvar: Säkerhetsfunktionen samt näringslivskontoret  
Strategi: 
• Att stödja grannsamverkan för att öka tryggheten i dess olika dimensioner.
• Att utöva påtryckning gentemot olika aktörer för att garantera säkra elleveranser samt säker och heltäckande telefoni.
• Att i samverkan mellan kommunen, landsbygdens representanter och andra aktörer söka nya strategier
för att stärka den egna krisberedskapsförmågan.
Resultat:
• Grannsamverkan drivs av Polismyndigheten och är väl utbyggt och fungerande i Växjö kommun. Projekten bedrivs 

både på landsbygden och i villakvarter i tätorterna och det senaste året har modellen även börjat att tillämpas i 
områden med flerbostadshus. Frågor om grannsamverkan tas regelbundet upp på brottsförebyggande rådet.

• Eon:s projekt ”Krafttag” avslutades 2010 och då hade 996 km ledning vädersäkrats inom Växjö kommuns 
geografiska område. Arbetet har fortsatt och vid utgången av 2015 var 1170 km åtgärdat. Nu återstår 186 km och 
Eon:s mål är att hela lokalnätet (0,4-24 kV) ska vara vädersäkrat år 2021. 



Forts. Mål 19 Den upplevda tryggheten ska öka 

• Telia har sedan 2008 arbetat med att montera ner det gamla kopparnätet. Under 2017 stänger Telia 15 stationer i 
Växjö kommun och cirka 400 hushåll kommer att beröras. Konsekvensen av att gå från kopparnät till bredband och 
mobilnät bevakas av näringslivskontoret. Även mobiltäckningen och utvecklingen kring samhällsmaster bevakas av 
näringslivskontoret. 2016 tog KSAU beslut om att avvakta en investering i en samhällsmast mot bakgrund av den 
nya teknik som växer fram med mobiltelefoni vi fiber samt nya täckningskrav i 800 MHz- och 700 MHz banden.

• Länsstyrelsen och länets kommuner har de senaste åren gemensamt arbetat med projektet ”Hesa Fredrik” där barn 
och ungdomar varit huvudsaklig målgrupp. Syftet är att sprida kunskap om vilka kriser som kan uppstå, vars och 
ens ansvar vid en kris, kunskap om hur man kan förbereda sig samt information om VMA (viktigt meddelande till 
allmänheten). Informationen har gått ut via en hemsida och besök har gjorts i skolklasser. Vid skolbesöken har även 
räddningstjänst, polis och ambulanspersonal medverkat.

• Civilförsvarsföreningen har arbetat med projektet ”72 timmar”. Benämningen syftar på den tid som medborgare utan 
särskilda behov bör förbereda sig på att klara på egen hand. Föreningen har informerat och spridit denna 
information till cirka 1000 personer.

Kommentar: Målet har ej uppnåtts. SCB:s medborgarundersökning visar att trygghetsindex i Växjö kommun har 
sjunkit från ”57” (2014) till ”52” (2016). Den lokala trygghetsmätningen som genomförs av polisen och kommunen 
gemensamt visar dock att medborgarna på landsbygden är trygga när de är ute sen kväll men att deras oro för 
bostadsinbrott är fortsatt hög. 
Det finns en allmän trend att tryggheten sjunker i samhället. 

Fokusområde 7: Trygghet och tillgänglighet 


