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Med individen i centrum med Centerpartiet i Växjö kommun 
Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. Grunden i vår 
politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att 
bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Centerpartiet i Växjö 
kommun står för en politik som gör vardagen lättare och ger mer makt för den 
enskilda individen. 

Vi är övertygade om att Centerpartistisk politik är det bästa för Växjö kommun 
och vi strävar efter att genom samverkan och påverkan skapa största möjliga 
utrymme för att genomföra hela eller delar av vår politik. Genom att samverka 
med många olika aktörer både inom politiken, näringslivet och akademin står 
Centerpartiet för handlingskraft och möjlighet till breda överenskommelser med 
det bästa för hela Växjö kommun för ögonen. Centerpartiet är en garant för 
trovärdighet och ansvarstagande i den politiska mitten. 

/Centerpartiet Växjö kommun  
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Den moderna välfärden 

Skolan 
Vi behöver en trygg skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var du bor, 
i staden eller på landsbygden, eller vilken bakgrund du har, ska inte spela någon 
roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, grundskolan och upp på 
gymnasiet för att skapa förutsättningar för universitetsstudier eller ett 
framgångsrikt yrkesliv. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska 
samhälle. 
Centerpartiet i Växjö kommun vill skapa framtidens skola där Växjö kommun 
erbjuder: 

• Mångfald av olika skolor  
o Vi vill se fler små enheter i både förskola och grundskola i hela 

Växjö kommun 
• En förskola och grundskola ska finnas nära dig i hela kommunen 
• Möjlighet till större valfrihet mellan olika förskolor, skolor och 

grundsärskolor med ett utbyggt aktivt skolval 
• Ett stärkt ledarskap i skolan, såväl rektors ledarskap som lärarens 

ledarskap 
• En utvecklad arbetsmarknadsanknuten studie- och yrkesvägledning 
• Rörelse ska erbjudas varje dag i grundskolan. 
• Ökad allmän förskola från 15 till 25 timmar, för att alla barn ska ha större 

tillgång till en pedagogisk verksamhet 
• Omvänd skolskjuts för att kunna gå i skolan ute på landsbygden istället 

för inne i staden 
• Skolor i hela kommunen, som man investerar i, för att skapa hållbara och 

tillgängliga arbetsplatser både för barn och anställda. 
• Nybyggnation och utbyggnader av skolor i områden med växande 

befolkning. 
• En individualiserad skola med 

o Individuella vägar inom skolväsendet 
o Lärlingsutbildningar i större utsträckning på gymnasiet 
o Gymnasieutbildningar som leder till jobb 

• Närodlad, klimatsmart och näringsriktig mat med anpassade rätter för 
barn. 

• Mer kultur in i skolan 
o Skapa ett årshjul för att få ett flöde av kulturell verksamhet som 

går i samklang med den övriga kunskapsinhämtningen inom 
skolans ram.  

o En gång per läsår ska varje skolelev ha besök av extern 
kulturutövare – pedagoger. 

• Olika aktiviteter inom skolans ram 
o Med samma förutsättningar för alla skolor 
o Med mer pengar till de skolor som har längre avstånd till 

aktiviteter  
• Gör det möjligt för digital fjärrundervisning för exempelvis 

o Språkval 
o Modersmål 
o Specifika ämnen med lärarbrist 

• Förutsättningar för att alla skolor ska ha vikarier som eleverna lär känna 
o Befintlig personal ska få betalt om de vikarierar för en kollega 
o Alla skolor får möjlighet att få vikarier från vikariepoolen 

• Ett breddat utbud av utbildningar på Linnéuniversitetet genom att skapa 
o Samverkan med andra universitet, lärosäten och näringslivet 
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Omsorg 
Sverige är ett av världens bästa länder att leva och åldras i. Även om våra 
omsorgstagare överlag är nöjda med sin omsorg, behöver kvaliteten inom 
omsorgen höjas. Det kan handla om att man själv får välja vem som kommer och 
städar i hemmet eller möjligheten att välja vilken typ av boende man ska bo på/i. 
Detta är aspekter vi måste ta med när vi ska skapa en bättre omsorg. 
Centerpartiet i Växjö kommun vill därför skapa förutsättningar för att: 

• Säkerställa ett jämlikt och jämställt anhörigstöd med tillgång till olika 
former av avlastning 

• Förebyggande arbete för att undvika sjukdom, för tidigt åldrande och 
ensamhet. 

• Fortsätta arbetet med att utveckla maten och måltiderna i särskilt 
boende. 

• Alla anställda i omsorgen har goda kunskaper i svenska språket  
• Tillvarata våra medarbetares språkkunskaper och kultur i våra 

verksamheter 
• Alla anställda i omsorgen har en adekvat utbildning  
• Främja en utbyggd e-hälsa och e-omsorg i hemmet 
• Olika fritidsaktiviteter ska erbjudas antingen digitalt eller fysiskt. 
• Utveckla samarbetet med föreningsliv och frivilliga krafter. 
• Fler trygghetsboende byggs i hela kommunen 
• Ge ökad trygghet genom  

o Möjligheten att välja boendeform 
o Att inte ständigt behöva möta nya människor inom äldreomsorg, 

hemtjänst och LSS. 
§ Vi vill se ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i 

hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per 
hemtjänsttagare. 

o Rätten att välja utförare av omsorg, daglig verksamhet, 
dagverksamhet  

o Att utöka möjligheten för LOV. 
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Trygga barn – en investering för framtiden 
Även om de flesta barn har det bra i Sverige idag, finns det barn och unga som på olika 
sätt far illa. Samhället måste bli bättre på att förebygga att barn hamnar i utsatthet. 
Arbetet för att hjälpa de barn som far illa måste också förbättras. Centerpartiet i Växjö 
kommun vill därför fortsätta att arbeta med att hjälpa barn genom att: 

• Fortsätta arbetet med Kronobergsmodellen, som ska bidra till att:  
o Identifiera behov av samverkan kring ett barn så tidigt som möjligt.  
o Stöd-och hjälpinsatser runt barnet ska kunna sättas in snabbare och 

mer effektivt. 
o I möjligaste mån förhindra mer komplexa situationer om barnets behov 

inte tillgodoses tidigt. 
• Initiera ett kommunalt program med fokus på barn och ungdomar (10–16 år) 

som är på väg in i eller vill lämna kriminalitet. 
• Etablera ett förebyggande arbete för att minska nyrekryteringen av kriminella 
• Arbeta för att skapa fler sommarjobb för ungdomar  
• Arbeta för att sekretesslagstiftningen mellan myndigheter reformeras, för att 

skapa sammanhållna och snabba åtgärder 
• Bilda ett nämndsöverskridande trygghetsutskott där politiker i olika nämnder får 

en gemensam syn på hur man kan skapa trygghet. 
• Informera på olika språk för att undvika missförstånd. 

 

En aktiv fritid för alla 
Alla människor ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv oavsett var i Växjö 
kommun du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur 
livet ser ut i övrigt. Därför arbetar Centerpartiet i Växjö kommun för att alla invånare i 
Växjö kommun ska ha tillgång till en aktiv fritid genom att: 

• Erbjuda kultur och idrott i alla kommundelar 
o Alla bibliotek i kommunen ska ges möjlighet att engageras vid 

kulturevenemang. 
o Det ska erbjudas något för alla åldersgrupper och intressen. 
o Inventera behovet av nya lokaler och renovering av gamla lokaler inom 

idrottsrörelsen.  
o Påskynda förnyelsen av Evedalsområdet till en attraktiv mötesplats för 

invånare . 
• Införa Fritidsbank i Växjö kommun. 
• Införa en Fritidscheck i Växjö kommun. 
• Arbeta för en nybyggnation av regionteatern. 
• Ta tillvara på och möjliggöra utveckling av den mångkultur som följer med de nya 

människor som valt att etablera sig i Växjö kommun. 
• Skapa fritidsaktiviteter för alla 

o Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer över 65 år. 
o Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer med 

funktionsvariationer. 
o Profilera Växjö kommun med intressanta och spännande lekplatser. 
o Fritidsgårdar i hela kommunen. 
o Stärka föreningslivet i utsatta områden. 
o Utred förutsättningarna för ett utomhusbad Ingelstad. 

• En kulturskola som är tillgänglig för alla barn och ungdomar 
o Skapa förutsättningar för fler att delta i kulturskolans aktiviteter. 
o Mer tillgänglig kulturskola direkt efter skolans slut både i Växjö tätort 

och på landsbygdsskolorna. 
o Alla skolelever ska minst en gång per år få besök av en externa 

kulturperson/kulturföreningen.  
• De särskilda boendena erbjuds besök av externa 

kulturpersoner/kulturföreningar minst en gång per år. 
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Växjö kommun som arbetsgivare 
Växjö kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare. Medarbetare i 
Växjö kommun ska kunna göra en utvecklingsresa inom organisationen. Vi ska ta 
tillvara på kompetenser och särskilt nyttja erfarenheten hos vår äldre personal 
även efter pensionsåldern. För att få välmående anställda med en fungerande 
arbetssituation är det därför av största vikt att medarbetare trivs på sin 
arbetsplats. Växjö kommun ska uppmuntra till en aktiv fritid och utöka tillgången 
till företagshälsovård för att ge våra medarbetare möjlighet att hålla sig friska. 

Centerpartiet i Växjö kommun vill: 

• Höja friskvårdsbidrag från 1500kr till 2000kr 
• Att Växjö kommun ständigt ska arbeta för säkra kompetensförsörjningen   
• Att Växjö kommun ska erbjuda praktikplatser 

Centerpartiet i Växjö kommun ser äldre arbetskraft med lång livserfarenhet, 
kunskap och kompetens som en tillgång. Därför vill vi: 

• Att Växjö kommun startar ett mentorskapsprogram inom den kommunala 
förvaltningen för att ta tillvara på äldre personers värdefulla kunskap och 
erfarenhet inom de olika samhällsfunktionerna. 

 
Krisberedskap  
Skapa förutsättningar för att förstärka och synliggöra den krisberedskap som 
finns i Växjö kommun. Centerpartiet i Växjö kommun vill göra detta genom att: 

• Stärka samarbetet mellan kommunen och privata aktörer  
o Tydlig plan för verksamheter som måste fungera i alla olika 

krissituationer 
o Säkerställa olika kompetenser som kan behövas vid olika 

krisscenarier  
o Skapa lager för viss materiel samt säkra upphandlingar för att 

klara krissituationer 
o Samla värdefulla kunskaper kring hur man klarar krissituationer 

• Utveckla den lokala elproduktionen i Växjö kommun för att nå så kallad 
Ö-drift 
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Företagande och jobb 
Företag är viktiga för den hållbara utvecklingen och tillväxten i Växjö kommun. 
Växande företag erbjuder jobbmöjligheter för en stor del av kommunens 
invånare och är speciellt viktiga för ungdomars möjligheter till ett första jobb. 
Kan vi öka antalet aktiva företag i Växjö kommun kommer det att innebära att vi 
kan minska vår arbetslöshet, inte minst hos ungdomar och på så sätt skapa en 
starkare och bättre välfärd för alla invånare. För att fortsatt vara en hållbar 
kommun miljömässigt är det även viktigt att samverka med företag för att få en 
cirkulär, social och ekonomisk hållbar framtid. 

Starkt företagsklimat 
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande 
företag som nya jobb skapas. För många människor, såväl inrikes födda som 
nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den 
svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Vi vill göra det enklare att 
starta och driva företag i Växjö kommun. Företagare ska kunna ägna sig åt sin 
verksamhet istället för att fylla i blanketter.  
 
Centerpartiet i Växjö kommun vill möjliggöra för företag att växa genom att 
utveckla: 

• Möjlighet för nya företagsetableringar genom: 
o Konceptet ”One-stop-shop”  

§ Etableringslots förstärks för aktivt arbete med att etablera 
nya och växande företag 

o Ett ambassadörssystem där etablerade företagare vägleder nya 
företagare. 

o Ständigt se till att det finns tillgång till ny verksamhetsmark och 
övriga lokaler 

o Skapa utvecklingskluster genom samverkan över kommungränser 
mellan näringsliv, offentlig sektor, akademin och utbildningar. 

o Arbeta med marknadsföring genom att visa på alla fördelar 
kommunen har. 

o Utveckla en stark fritid för att attrahera hela familjen runt 
företagarna. 

o Jobba för att skapa förutsättningar för fler statliga myndigheters 
etablering. 
 

• Nyföretagarstöd där Växjö kommun ger förutsättningar för att: 
o Utveckla Företagswebben med fler och bättre automatiserade 

tillståndsprocesser via exempelvis AI-teknik. 
o Ge möjlighet till rådgivning och utbildning. 
o Öka samarbetet mellan kommun och näringslivet. 
o Stärka upp ”Starta eget rådgivningen” hos befintliga aktörer. 
o Vara positiva till nya företagsformer som exempelvis kooperativ, 

sociala företag och bygdebolag 
§ Ökat företagande inom den sociala sektorn. 
§ Kommunala stöd till verksamheter inom den sociala 

sektorn som når människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.  

• En hög servicenivå från kommunen och dess tjänstemän 
• En servicegaranti för handläggningen  

o Vi lovar att du får ett beslut om bygglov, enskilda avlopp och 
värmepumpar inom fyra veckor efter att vi tagit emot en komplett 
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ansökan. För planbesked lovar vi beslut inom 4 månader efter att 
komplett ansökan lämnats in. 

§ Om vi inte lyckas uppfylla detta sänker vi din avgift med 25 
procent. Undantag gäller för ärenden som är så 
komplicerade att det kräver beslut i byggnadsnämnden.  

• Den offentliga upphandlingen genomförs så att så många företag som 
möjligt kan delta utan onödiga krav. Växjö kommun ska använda olika 
typer av upphandlingsverktyg så att fler lokala småföretag kan bli 
delaktiga 

• Funktionsupphandlingar (dvs upphandlingen handlar mer om funktion än 
detaljstyrd upphandling med lägsta prisnivå) 

• Samarbetet mellan Växjö kommun och företagen där kommunen skapar 
förutsättningar för att säkerställa arbetskraft och kompetensförsörjning 
till företagen.  

o Genom exempelvis att utveckla modeller för bättre matchning, 
utbildning och samverkan med det lokala näringslivets olika 
behov. 

o Se till att det finns resurser inom näringslivsområdet till att bygga 
tillit och broar genom personliga möten 

• Växjö Flygplats ska utvecklas inte avvecklas  
o Med olika destinationer både nationellt och internationellt   

 

Kvinnors företagande 
Växjö kommun har i genomsnitt färre kvinnliga företagare än riket. För att öka 
denna andel och skapa arbetstillfällen för fler kvinnor vill Centerpartiet i Växjö 
kommun att Växjö kommun arbetar aktivt för: 

• Ambassadörskap och nätverk kring kvinnors företagande 
• Ökad kompetensutveckling kring företagande för utrikesfödda kvinnor. 
• Speciella företagsrådgivare för kvinnor och småföretagare. Gärna i 

samverkan med nuvarande samhällsaktörer. 

Individuell integration till utbildning och jobb för en 
starkare/bättre välfärd. 
Jobb är bästa vägen till integration. Ett stort antal människor har de senaste 
åren flytt till Sverige. Oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns 
det redan idag hundratusentals människor på nationell nivå som behöver få ett 
jobb. Att snabbt få ett jobb är det bästa sättet att förstå ett nytt samhälle och 
skapa sig ett liv i det nya landet. När fler människor har ett jobb att gå till kan 
Sverige också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. 
Centerpartiet i Växjö kommun vill skapa individuell integration genom: 

• Ökat antal ingångsjobb genom Växjölöftet  
o I förstärkt samverkan med Växjös företag, civilsamhälle och andra 

organisationer.  
• Kompetensutveckling kring företagande för grupper som står utanför 

arbetsmarknaden. 
o Yrkesvux-utbildningar som matchar behovet på arbetsmarknaden 

Besöksnäringen 
Centerpartiet i Växjö kommun är garanten för att hållbara Växjö 2030 ger 
förutsättningar för att hela Växjö kommun ska vara en del i en levande 
besöksnäring. Växjö kommun och Kronobergs län har fantastiska möjligheter 
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med sin vackra natur, aktiva kultur- och idrottsliv. Centerpartiet i Växjö kommun 
vill därför fortsätta att utveckla dessa möjligheter inom besöksnäringen för att 
hela kommunen ska leva. Det gör vi genom att aktivt arbeta med att förbättra 
marknadsföring, infrastruktur, service och tillgänglighet för att företag inom 
denna bransch ska kunna startas, fortleva och utvecklas. Vi vill även utveckla 
besöksnäringen genom fortsatt arbete och samarbete utifrån: 

• Samordning kring besöksnäringens företagare inom hela kommunen, 
genom Växjö CO 

• Destination Småland och deras regionala samordning. 
• Destination Åsnen och deras utveckling av naturturism. 

 

Den gröna näringen 
Svenskt lantbruk ligger långt fram när det gäller miljö-, klimatarbete och 
djurvälfärd. FN:s hållbarhetsmål är en möjlighet för Sverige som matnation att 
leverera långsiktigt hållbara produkter av hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och 
miljöhänsyn till konsumenter i både Sverige och i utlandet. För att ta tillvara på 
Sveriges fulla potential som matland måste fokus vara på att skapa en innovativ, 
hållbar och lönsam livsmedelskedja. Företagen i livsmedelskedjan, från lantbruk 
till besöksnäring, måste förbli konkurrenskraftiga. Med starka och livskraftiga 
livsmedelsföretag kan visionen om en ökad, hållbar livsmedelsproduktion nås. 
För att bibehålla och utveckla den gröna näringen behövs det fler som vill och 
kan arbeta inom denna sektor och därför vill Centerpartiet i Växjö kommun: 
 

• Främja utveckling för att öka antalet livsmedelsproducenter i kommunen 
• Ge ett högt skydd av åkermarken, så att livsmedelsproducerande 

jordbruk har goda förutsättningar att fortsätta att producera livsmedel i 
Växjö kommun  

• Utveckla utbildningar inom vuxnas lärande för att minska arbetslösheten 
och öka antalet individer som kan ta anställning, såsom exempelvis 
avbytare inom den gröna näringen. 

• Att Växjö kommun ska utveckla sitt arbete för att handla mer lokala och 
närproducerade livsmedel 

• Skapa MatLust, ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats.  
o Matlust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt 

och hållbarhet inom livsmedelsnäringen.  
o Genom satsningen på Växjö Linnaues Science Park, där MatLust 

kan vara en del, skapas ett kunskapscentrum och en kreativ 
mötesplats för mat och hållbarhet med fokus på Växjö kommun 
och Kronobergs län 

• Att tillsyn inom den Gröna näringen ska ske med hög servicenivå 
• Att Växjö kommun ska fortsätta engagera sig i MAT och matrundan 
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Grön och hållbar tillväxt 
• Utveckla sopsortering och återbruksstationer ytterligare 
• Stadsdelsinsamling av trädgårdsavfall 
• Cirkulära företag 
• Farmer markets, rekoringar och fler torgdagar 
• Utveckla den lokala elproduktionen i Växjö kommun för att nå så kallad 

Ö-drift 
o Snabba på processen för att få fler solceller på kommunägda tak 

och solcellsparker på mark som inte lämpar sig för bete eller skog.  
o Utveckla vår lokala förnybara kraftvärme för att minimera behovet 

av fossil reservkraft vid effektbrist i elförsörjningen 
• Fler cykelvägar mellan tätorter och stad för att koppla ihop hela 

kommunen 
• Öka infrastrukturen för fler laddstolpar och biogasmackar 
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Landsbygd 2.0 
Vi i Centerpartiet Växjö vill skapa förutsättningar för en levande landsbygd och 
därmed en levande kommun. 
En välfungerande infrastruktur, möjlighet till pendling och fler bostäder behövs, 
både i byar, på de mindre orterna och i Växjö stad. Om människor inte kan 
bosätta sig i attraktiva boenden, pendla till sina jobb eller företagen kan 
transportera sina varor, då kommer jobben inte att bli fler. 
Att alla i hela Växjö kommun får samma möjligheter innebär inte att allt behöver 
se likadant ut. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av 
kommunen. En närodlad politik, där beslut fattas nära människor, gör det 
möjligt. 
Vi vill skapa en modern landsbygd samt gröna städer och småorter som 
tillsammans skapar möjlighet för Växjö kommun. Centerpartiet i Växjö kommun 
vill att: 
 

• Hela Växjö kommun ska leva och då under mottet ”stad och land - hand i 
hand” eftersom det finns ett starkt samband mellan landsbygden och 
staden.  

o Marknaden tillåts ta större ansvar för utbyggnad av staden, vilket 
frigör kommunala resurser för utveckling av tätorter och 
landsbygd 

• Växjö kommun tar initiativ för Infrasturkturförening Sydost  
o En lokal lobbyingorganisation som agerar gemensamt mot 

regering och andra myndigheter 
• Alla ska kunna välja i ett brett utbud av boenden med möjlighet till: 

o Attraktiva tomter när det gäller både placering och storlek 
o Individuella VA-lösningar 

§ Kommunalt 
§ Enskilt 
§ Gemensamt 
§ Främja innovativa lösningar 

• Gratis vattenprov när man har egen brunn 
§ för barnfamiljer 
§ för seniorer 
§ för småföretag med mindre än 1 miljon i omsättning 

• Alla ska ha möjlighet att få tillgång till bredband  
• Möjliggöra digitalisering och teknikutveckling 
• Skapa förutsättningar för utvecklad infrastruktur för laddstolpar i hela 

Växjö kommun 
• Det ska finnas förnyelsebara drivmedel i alla samhällen 
• Det ska finnas goda möjligheter till klimatsmart pendling 

o Mellan stad och landsbygd 
o Inom staden 
o Mellan delar av landsbygden 

• Det skapas förutsättningar för: 
o Fler bilpooler 
o Pendlarparkeringar 

• Alla delar av kommunen får del av den service som behövs för att bo där 
• Den fysisk samhällsplaneringen utvecklas kring: 

o Belysning  
o Cirkulär byggnation som exempelvis träbyggnation 
o Cykelstråk inom staden och ut till de mindre orterna 

• Växjö kommun inför kommunbygderåd  
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o Kommunbygderådet driver landsbygdsutvecklingen med stöd från 
kommunen 

o För att skapa större delaktighet för våra medborgare 
o En egen budget 
o Arbeta med ett ”underifrånperspektiv” där den ideella sektorn ska 

premieras 
• Säkerställa en fortsatt satsning på enskilda vägar för att stärka hela 

kommunens infrastruktur 
• Arbeta för stärkt äganderätt i skogen 

o Centerpartiet i Växjö vill att Växjö kommun ska vara föregångare i 
ett hållbart skogsbruk genom att testa nya metoder utifrån 
forskning. Då kan de enskilda skogsägarna utveckla sitt 
företagande i egen takt och ta del av de stora skogsägarnas 
framgångsfaktorer. 

• Strandskyddet ska förändras. 
o Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många 

stränder är ett sätt att utveckla landsbygden.  
o Det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela kommunen, 

med byggnation i strandnära lägen, samtidigt som känsliga 
stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras. 

• Utveckla hubbar för arbete och föreningsliv i våra kransorter. 
• Utveckla en modell med genomförande där landsbygden kan bli en 

tillflyktsplats för kommuninvånarna vid kris.  
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Grön stadsby – en Centervision! 
Växjö kommun är en växande kommun, där det byggs mycket och folkmängden 
ökar. Det kräver utbyggnad av infrastruktur med gator och vägar, vatten och 
avlopp, fjärrvärme, el och fiberanslutningar. För Centerpartiet i Växjö är det 
mycket viktigt att hela Växjö kommun växer, landsbygden, de mindre tätorterna 
och staden. Fler och fler vill bo utanför tätorterna och det ska vara enkelt att få 
byggnadstillstånd och snabb ärendehantering för att kunna bygga och bo var 
som helst i vår kommun. 
 
I de mindre tätorterna är det viktigt att service såsom exempelvis affärer, skolor, 
bensinstationer behålls för att människor och företag ska kunna stanna kvar och 
utvecklas. I de mindre tätorterna ska det byggas både villor och flerbostadshus 
med hyreslägenheter som möjliggör rörelser på bostadsmarknaden.  
 
För unga människor är den första bostaden oftast en lägenhet och för de äldre 
som vill flytta från egna hus är en lägenhet ofta attraktivt. Det är därför viktigt att 
det finns lägenheter i de mindre tätorterna och inte bara i Växjö stad. 
 
Vid planering av nya bostadsområden vill Centerpartiet i Växjö bygga enligt 
konceptet Grön Stadsby. Det kan vara i stadens utkant eller gärna i någon av 
tätorterna, som exempelvis Lammhult, Rottne eller Ingelstad. En Grön Stadsby 
byggs för att vara långsiktigt hållbar med minsta möjliga förbrukning av energi 
och andra resurser.  
Centerpartiet i Växjö ser konceptet Grön stadsby som Växjö kommuns bidrag till 
Region Kronobergs Bymässa 2030 
 
I en Grön Stadsby är grundtanken att de boende är med och styr utvecklingen, 
men vår vision är att en Grön Stadsby kan se ut så här: 
 

• Byggnation av passivhus och nollenergihus 
o Husen producerar minst lika mycket energi som konsumeras 

• Trä är det naturliga valet av byggnadsmaterial så långt det är möjligt 
• Byggnationen ska underlätta för egen produktion av en del livsmedel 
• Bevarande av naturen i den Gröna Stadsbyn 

o Träd 
o Naturlig kupering 
o Odlingsmöjligheter 

• Blandad bebyggelse inom den Gröna Stadsbyn 
o Villor 
o Bostadsrätter 
o Hyresrätter 
o Trygghetsboenden 
o Bogemenskap 

• Ingen trafik inom boendeområdet, parkeringsmöjligheter i dess utkant 
• Gemensamma sociala ytor 

o Samlingslokaler 
o Odlingslotter 
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• Grundservice inom den Gröna Stadsbyn, exempelvis: 
o Förskola 
o Butiker 

§ Digitala butiker 
o Apotek 
o Vårdcentral 
o Tandläkare 
o Bussförbindelser 
o Elproduktion, så kallad Ö-drift  

 

 

 
 

 
 

 

 


