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Remiss av förslaget till nytt landsbygdsprogram

Till: Samhällsföreningar, socken- och bygderåd, företagarklubbar m.fl.

Hejsan!

Vi översänder härmed förslaget till nytt landsbygdsprogram för Växjö kommun. Detta 
utvecklingsprogrammet för landsbygd, mindre samhällen/byar och kommundelscentra kommer att ersätta 
det tidigare programmet från 2007.

Vi önskar därför era synpunkter på innehållet senast den 31 mars. Programmet skall därefter 
diskuteras och beslutas av kommunfullmäktige i slutet av april

Processen för framtagandet av ett nytt program påbörjades vid en träff på Osaby den 8 maj 2012 där 
närmare 50-talet representanter för bygderåd, sockenråd och samhällsföreningar deltog. 
Sammankomsten resulterade i att åtta huvudområden identifierades som särskilt viktiga för att främja en 
positiv landsbygdsutveckling. Vidare lyftes ett antal viktiga målsättningar fram kopplat till strategier för 
genomförande.

Dessa har därefter bearbetats samt parallellt förankrats inom kommunen med syftet att kommunen ska 
agera utifrån ett helhetsperspektiv där varje nämnd och styrelse inför viktiga beslut ska ställa frågan hur 
ett enskilt beslut påverkar landsbygden ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Ambitionen att
Växjö kommun ska landsbygdssäkras torde vara unik. Vidare har förslaget till program presenterats och 
ventilerats vid ett antal olika träffar.

Utvecklingsprogrammet är en färdplan mot kommunens mål att fortsätta att vara en av Sveriges i särklass 
främsta landsbygdskommuner. Dokumentet ska därför ge kommunens syn på hur vi möjliggör en god 
livskvalitet, bra boende, service, rekreation samt ett framgångsrikt företagande i hela kommunen. Särskilt 
fokus måste läggas på att vända den svagt vikande befolkningstrenden; den aktuella 
befolkningsutvecklingsprognosen från 2011 till 2020 visar på en negativ trend från dagens 21964 invånare
till 21568 invånare 2020.

Programmet fokuserar på åtta områden, vart och ett viktigt i sig. Viktigast är dock förståelsen för hur allt 
hänger ihop; är varandras förutsättningar, vilket skapar dynamik och bildar en slagkraftig helhet. De åtta 
fokusområdena är: boende - skola och barnomsorg – äldreomsorg – kommunikationer - natur och miljö – 
näringsliv - den ideella sektorn - trygghet och tillgänglighet.

Dokumentet är både en nulägesbeskrivning och en positionering inför framtiden. Stad och land är olika 
men utgör en helhet, de bidrar tillsammans med kraft och engagemang i det kontinuerliga arbetet med att 
utveckla hela kommunen och öka dess attraktionskraft. Det här utvecklingsprogrammets syfte är att 
teckna en gemensam målbild för det arbetet.

Ett program kan självklart aldrig bli heltäckande i alla delar, utan ett antal prioriteringar måste alltid göras. 
Därför är era synpunkter viktiga.

Thomas Karlsson Hans Ohlsson
Näringslivschef landsbygdsutvecklare    


