
 
 

 
Rottne Samhällsförening  info@rottne.nu  
c/o Linda Brattström  www.rottne.nu  
Löpanäsvägen 20 
363 30 Rottne 

Rottne 2013-03-27 

 

 

Yttrande över förslag till nytt landsbygdsprogram för Växjö kommun 
 

Vi vill börja med att framhålla att vi tycker att det i grunden är ett bra och ett genomarbetat material 

som tagits fram. De synpunkter och kommentarer vi har syftar till att komplettera och utveckla detta 

material på ett konstruktivt sätt. Att landsbygdssäkra kommunerna är ett viktigt initiativ och vår 

förhoppning är att de arbetsmetoder som, av regeringskansliet, är på väg att tas fram kommer att 

vara tydliga och lätta att följa.  

Våra synpunkter följer samma struktur som utvecklingsprogrammet.  

 

4.1 Boende 
Som nämns är rotationen på bostadsmarknaden viktig, ändå tas egentligen bara nybyggnation upp 

bland målen. Växjös platsvarumärke Europas Grönaste Stad borde lysa igenom i målen kring boende, 

särskilt nu när Växjö backar i sin ranking. Här saknar vi mål kring miljötänk i både befintliga bostäder 

och vid nybyggnation, samt strategier för hur detta ska ske.  

4.2 Skola och barnomsorg 
Skolan är ortens hjärta men för att skolan ska vara livkraftig måste den vara av hög kvalitet. Här 

saknar vi just kvalitet på undervisning och pedagogik som en egen punkt. Dessutom är det ett mycket 

vagt mål att säga att ”[...] Samtidigt ska pedogogik och kvaliteten i verksamheten utvecklas.” (s.8, 

första stycket under Mål). Det innebär inte mycket mer än idag och idag har vi skolor på landsbygden 

som fått skarp kritik från Skolverket. Så, en egen punkt för att belysa hur viktigt det är samt ett högre 

och mer konkret mål. 

4.3 Äldre- och handikappomsorg 
Även här ställer vi oss frågande till kvalitetsmålen. Som det första målet är formulerat vill man alltså 

bibehålla den nivå kvaliteten är på i dag men med fler privata och ideella aktörer (s.9, första stycket 

under Mål). Kan vi inte bättre än så? 

Under 4.1 Boende står att läsa: ”Det finns också ett stort värde i att som äldre kunna bo kvar på 

orten.” (s.7, under Viktiga värden) men ändå saknas ett mål om att kunna bo kvar på orten under 

målen för äldre- och handikappomsorgen? Likaså saknas det en strategi för hur man på ett flexibelt 

sätt ska möta toppar och dalar av äldreomsorgsbehov på de olika orterna. 
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4.4 Kommunikationer 
Ett viktigt mål är att öka det kollektiva resandet med 10% fram till 2015 men här vi ställer oss 

frågande till om de strategier för att uppnå detta mål (dvs. föra dialog med Länstrafiken Kronoberg så 

att behov motsvaras samt uppmuntra till samåkning liknande den i Tolg) verkligen räcker? Vad talar 

för att man ska kunna uppnå en ökning om 10% på så få år om Länstrafiken Kronoberg enbart ser till 

att behoven möts? Är det inte så att vi måste se till att fler personer än i dag anser att de ens har ett 

behov till att börja med? Vilka strategier finns det för att öka intresset för det kollektiva resandet? 

Hur kan detta samverka med andra områden såsom turism/näringsliv etc.? 

Det andra målet under 4.4 Kommunikationer handlar om bredband. Detta mål behöver specificeras 

bättre för att fungera. Idag har mer eller mindre hela kommunen tillgång till bredband, i form av 

mobilt bredband. Innebär det att målet redan är uppnått eller avses kanske bredband i form av ADSL 

eller är det fiber som avses? Vidare kan bredband med en hastighet på så lite som 2Mbit/s också 

anses vara att ha tillgång till bredband men anser vi att det är en godtagbar standard år 2020, eller 

ens idag? Här behöver förtydligas och specificeras vad som avses. 

4.5 Natur och miljö 
Här tas mycket riktigt upp att naturturismen är en snabbt växande turismgren, likaså nämns den 

vackra natur som omger Växjö. Ändå har inte turismen fått ett eget mål i stil med att öka 

naturturismen med n% till år n. Målet ”Ökad marknadsföring av landsbygdens unika värden.” kan 

delvis innefatta turismen men vi uppfattar den som mer heltäckande än så. Vi oroar oss för om 

avsaknaden av ett turism-mål vid framtida konsekvensanayser skulle kunna få negativa konsekvenser 

vid en så vag formulering där det inte tydligt framgår att turismen också bör tas med i analyserna. 

En av strategierna är att ta fram en samlad målbild gällande reduktion av vildsvinsstammen men det 

finns inget mål kopplat till det. 

4.6 Näringsliv 
Här görs redan mycket bra och målen är också tydliga och strategierna konkreta. Två mindre 

synpunkter har vi dock. Det ena är att kommunen väl ska ha, som del av strategin, att inte bara följa 

och dra nytta av den forskning kring entreprenörsskap på landsbygden som Linnéuniversitetet 

bedriver utan att faktiskt även aktivt stötta denna forskning? 

Den andra synpunkten gäller formuleringen av strategin ”Att se mångfald som en 

utvecklingspotential – många nya svenskar har agrar bakgrund och kan utgöra en stor resurs.” (s.12, 

femte stycket/punkten under Strategier). Här tycker vi att den understrukna delen av meningen helt 

bör strykas eller kraftigt formuleras om. För det första är det inte bara personer med agrar bakgrund 

som är viktiga resurser för landsbygdsutvecklingen, personer som startar företag på landsbygden 

inom helt andra grenar än den agrara är precis lika viktiga. För det andra låter den väldigt illa. 

4.7 Den ideella sektorn 
Inga synpunkter. 
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4.8 Trygghet och tillgänglighet 
Vi anser att målet, om att den upplevda tryggheten ska öka, är alldeles för vagt formulerat. Var 

befinner vi oss idag enligt SCB:s undersökningar och vart vill vi befinna oss i framtiden? En marginell 

ökning är också en ökning vilket ger alldeles för stort utrymme för att kunna påstå att målet är 

uppnått. 

Vidare saknar vi helt bredband under punkterna om att fortsätta arbeta för trygga leveranser av el 

etc. Bredband är en viktig del av vardagen, både för näringsliv och privatpersoner, och det kommer 

att bli än viktigare allt eftersom fler och fler ärenden sköts och drivs via Internet. 

Övrigt 
Sist, men inte minst, landsbygdssäkringen måste genomsyra hela kommunförvaltningen. Exempelvis 

vård, omsorg, skola och kommunikationer måste fungera i hela kommunen och alla nämnder och 

förvaltningar måste vara medvetna om frågan samt medverka till landsbygdssäkringen. 

Det var de synpunkter och kommentarer vi hade. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Rottne Samhällsförening 

genom Linda Brattström, kassör 
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