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1. Inledning 

Landsbygdsprogrammet i Växjö kommun inrättades 2014. Programmet består av sju fokusområden 

med totalt 21 formulerade mål. De sju områdena sammanfattas i två övergripande punkter; livskvalitet 

och attraktionskraft.1 

Livskvalitet beskrivs i programmet som: 

”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”. (s6) 

Om attraktionskraft heter det i programmet: 

”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”. (s 6) 

 Den här uppföljningen handlar om att granska måluppfyllelsen inom de sju områdena och under 

tidsperioden 2014-2018. Rapporten inleds med ett försök att avgränsa området och ge en bakgrund 

till varför det bedrivs landsbygdspolitik i Sverige. I ett nästa steg presenteras en serie data som syftar 

till att beskriva hur väl målen i Växjö kommuns landsbygdspolitik har nåtts. Rapporten avslutas med 

en analys och en slutdiskussion. 

Landsbygd och landsbygdspolitik 
Landsbygden i Växjö kommun definieras i programmet som ”den geografiska enhet som finns utanför 

Växjö stad, sedd ur ett övergripande strategiskt perspektiv”. Förutom kommundelscentra och de 

mindre orterna förekommer även ren landsbygd med färre fast bosatta. (s. 4) 

Jordbruksverket delar in Sveriges kommuner i landsbygdskommuner och i stadsområden. 

Indelningsgrunden baseras på antal boende per km2 och pendlingsmönster. En kommun kan därför 

definieras som en landsbygdskommun trots att kommunen innehåller områden vilka klassas som stad 

och tvärtom. Denna klassificering gör det möjligt att relativt enkelt jämföra hur förhållanden skiljer sig 

mellan kommuner, präglade av förhållanden som associeras med landsbygd respektive stad. Med den 

indelningen blir Växjö kommun en stadskommun, medan alla övriga kommuner i Kronobergs län blir 

landsbygdskommuner. Enligt definitionen så bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. 

(Jordbruksverket 2019) 

• Storstadsområden: Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

• Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den största tätorten har minst 25 000 
invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen 
överstiger 50 procent kopplas också till respektive storstadsområden.  

• Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden och stadsområden) och som 
samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. 

• Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en befolkning som är mindre än fem 
invånare per km2. (www.jordbruksverket.se) 

 

 

                                                           
1 Växjö kommun. Landsbygdsprogram 2014- 

http://www.jordbruksverket.se/
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Det politiska ramverket 

Växjö kommun bedriver landsbygdspolitik genom sitt landsbygdsprogram. Den samlade 

landsbygdspolitiken, som också påverkar kommunen och dess invånare, innefattar fler aktörer 

med tillhörande resurser. 

Landsbygdspolitiken baseras på grundläggande rättviseidéer, som är djupt förankrade i 

Sverige, oberoende av partipolitisk uppfattning. Föreställningen om att människor skall ha 

samma förutsättningar att leva ett gott liv finns uttalat, som en slags kompensatorisk rättvisa. 

Utgångspunkten är att människor skall ha rätt till service och välfärd oberoende var man bor. 

Dessa tankar finns också uttryckta i EU:s landsbygdspolitik. Den landsbygdspolitiska 

diskussionen mellan folket och folkvalda politiker handlar om hur gemensamma resurser skall 

fördelas och användas. Den relativa snedfördelningen av mängden människor mellan stad och 

land gör också att diskussionen handlar om omfattningen av kompensationen. 

Uppfattningarna om vilka metoder som är de bästa skiljer sig åt mellan de politiska partierna, 

likväl som mellan olika artikulerade intressen, verksamma på landsbygden.  

 

EU:s flernivåstyre har skapat ett svåröverskådligt lapptäcke av politiska beslutsorgan och 

förvaltningar med uppdrag som berör landsbygdspolitiken. Tillväxtverket har ett 

samordnande ansvar för landsbygdspolitiken sedan 2018. Enligt uppgift innebär det att 

samordning skall ske med 15 olika myndigheter (Prop 2017/18:179, s 28). 

Länsstyrelserna och landsting/regioner har också egna pengar för landsbygdsutveckling. 

Leader Linné är en kommun- och regionövergripande organisation med syfte att engagera 

lokala utvecklingsgrupper på landsbygden. De fångar upp projektidéer och driver projekt 

tillsammans med de lokala aktörerna. Medel för detta kommer från kommunerna som ett 

administrativt stöd. Projektmedlen kommer från bl a Jordbruksverket. 

När det gäller övriga aktörer av betydelse för landsbygden kan det nämnas att den privata 

stiftelsen Familjen Kamprads stiftelse fördelade under tidsperioden 2015-2020 totalt 25 

miljoner kronor till föreningen Ung företagsamhet med syfte att gynna utvecklingen på 

landsbygden och med inriktning stöd till elever på yrkesutbildningar.2 

Om attraktionskraft 

I Inledningen nämndes att attraktionskraft var ett av ledorden i Växjö kommuns 

landsbygdsprogram. Den språkliga betydelsen av ordet attraktionskraft är i dagligt tal att 

skapa ett intresse för något som drar till sig människor.3 Landsbygdsprogrammet syftar här på 

det som beskrivs som livskvalité, enligt ovan. Attraktionskraft är som begrepp, precis som 

tillväxtbegreppet, beroende på sammanhanget och vilken betydelse det laddas med.  
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) formulerade i sitt projekt ’Attraktionskraft för hållbar 

tillväxt’ (2014-2016) ett antal frågor för att försöka ringa in området; 

 

•Vad attraherar individen att flytta till en ort eller att bli kvar? 

•Varför väljer ett företag just en viss plats att verka på? 

•Hur väl fungerar arbetsmarknaden? 

                                                           
2 Familjen Kamprads stiftelse 
3 Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) 
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•Hur bra är infrastrukturen? 

•Fungerar bostadsmarknaden smidigt? 

•Vilken kvalitet har skolan? 

•Ger lagar, regler och skatter bra villkor för individer och företag? 

 

Samspelet mellan olika aktörer blir viktigt och det finns inget givet samband mellan en regions 

storlek och dess förmåga att utveckla sin attraktivitet. Attraktionskraften behöver utformas 

för att också dra till sig internationellt intresse. Avgränsningar blir nödvändiga för att kunna 

göra prioriteringar kring vad man skall satsa på. Andra nyckelfaktorer är ledarskapets kvalité i 

processledningen4 samt att den innovativa miljön uppfattas som öppen.  

Attraktionskraft kan formuleras som att individer ges många valmöjligheter. Företagen skall 

lockas av goda villkor, kompetenta medarbetare och spännande innovativa miljöer. Det 

fordrar god kvalitet i utbildning, forskning, infrastruktur, boende- och levnadsmiljö samt ett 

inspirerande kulturliv. Attraktiva lösningar inom vård, omsorg och trygghetssystem påverkar 

individens val vid val av bosättning. 

Tre typer av attraktivitet identifieras; Boende-, Näringsliv-, Besök-. 

I ett försök att mäta attraktivitet i projektet sattes ett index samman där fyra områden 

utgjorde byggstenar; humankapital, företagsklimat, kapitalförsörjning och infrastruktur. 

Statistiska data har hämtats från öppna källor, till exempel SCB.5 

Indexet kan användas för att jämföra olika regioners attraktionskraft. Med medvetna 

satsningar går det att påverka en regions attraktionskraft, påstås det. 

Olika exempel på regionala satsningar som inneburit en ökad attraktionskraft utifrån IVAS sätt 

att se på saken är: MAxLab och ESS i Lund, Facebook i Luleå och AstraZeneca i Mölndal. Fokus 

är med andra ord inriktat på att attraktionskraft skapas genom att försöka få till stånd 

moderna företagsetableringar just i sin region, i konkurrens med andra. (IVA 2016) 

Det verkar således som att ökad attraktion och attraktionskraft handlar om kombinationer av 

mjuka och hårda resurser. Mjuka faktorer som till exempel trivsel och kultur kan härledas till 

relationer mellan människor. Richard Florida betonar den sociala tätheten i form av en kreativ 

klass i städerna för att skapa den attraktiva staden. Tystnaden och ett lägre tempo på 

landsbygden kan till exempel vara en viktig drivkraft för att söka sig dit.  Fysiska ting såsom 

platser eller byggnader kan vara dragplåster. Det kan också röra sig om särskilda arrangemang 

(musik, konst, idrott t ex) som drar till sig besökare.  

Snarlika beskrivningar om den svenska utvecklingspotentialen i urbana miljöer hittar vi hos 

Andersson(1988) men också internationellt(Florida 2006). Lindeborg och Lindkvist (2010) 

fokuserar i större utsträckning på en kombination av hård och mjuk attraktionskraft genom 

riktade kultursatsningar i städer. Det som förenar dessa författare är en stark tilltro till att 

’urbana tillväxtmotorer’ även bidrar till att utveckla sitt geografiska omland. 

                                                           
4 Det framgår inte klart vad som avses här, men en tolkning skulle kunna vara ledarskapets förmåga att nå uppsatta mål. 
5 IVA 2016. 
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Det är däremot glesare med forskning i Sverige om attraktionskraft som har landsbygdsfokus.  

Josefina Syssner menar att de recept på attraktionskraft som skrivits ut för landsbygden i stor 

utsträckning tar sin utgångspunkt i imitation av de urbana exemplen. (Syssner 2012, Syssner 

2018, Syssner (red.) 2018. 

Hon skriver vidare att: -om det vore så enkelt att det gick att skriva ut ett recept för att vända 

den globala trenden med urbanisering till städerna så hade det gjorts för länge sedan. Den 

intressanta frågan blir snarare varför tilltron fortfarande är så stark att trenden går att vända, 

trots att trettiotre procent av alla Sveriges kommuner har minskat sin befolkning med 5% eller 

mer under tidsperioden 1975-2017. En fjärdedel har minskat sin befolkning med 10% eller mer 

under samma period. (Syssner 2018:21) 

Syssner&Olausson(2018) har genom Centrum för kommunstrategiska studier undersökt ett 

antal kommuners arbete för att stärka lokal attraktionskraft. Kommunerna har i 

undersökningen ingått i Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft 2015-2018. När det 

gäller typer av attraktivitet så sammanfaller undersökningens urval med IVA:s. Det som 

Syssner m fl lägger till är ett antal verktyg som kommunen kan laborera med för att lyckas i 

sina ambitioner med att stärka den lokala attraktionskraften; Fysisk planering, service och 

kultur, attityder och förhållningssätt. (Syssner&Olausson 2018:12ff.) 

En tankefigur om attraktionskraft 

Utifrån resonemanget om attraktionskraft, med kopplingen till politik och samhälle, har en 

tankefigur konstruerats om hur olika resurser skapas, fördelas och används i 

landsbygdspolitiken. Vissa platser har större attraktionskraft än andra, och människor själva 

eller tillsammans förmår att skapa värden och använda dem på dessa platser. I berättelsen om 

landsbygden är det underförstått att vi talar om ett geografiskt område som relativt sett är 

mer glesbefolkat. Materiella och immateriella resurser skapas med platsen som bas, fördelas 

och används. Resultatet, eller produkten, kan vara mer eller mindre permanent. Värdet 

relateras till subjektiva uppfattningar om attraktivitet. Det kan gälla berättelser om och 

upplevelser av en plats som skapar mening och sammanhang för den enskilde eller en grupp. 

Kontentan av det kan vara att personen stannar kvar på platsen trots att en ekonomisk logik 

säger något annat. 

I den moderna diskussionen om attraktionskraft finns idéer om att landsbygden är en delvis 

outnyttjad resurs. Beroende på hur vi lyckas skapa ett intresse för platsen kan den lyfta. 

Människor stannar kvar, fler flyttar in. Möjligheten att försörja sig ökar. Livskvaliteten 

framhålls. Ibland beskrivs denna hållning till landsbygden som instrumentell. Landsbygden kan 

inte finnas i sin egen rätt, utan skall ha en funktion. Till exempel som en del i en växande 

besöksnäring. 
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Figur 1: Tankefigur kring attraktionskraft 

 

 

 

 

Syftet med konstruktionen av tankefiguren är att den skall kunna hjälpa oss i analysen av de 

uppgifter som samlats in för att utvärdera det landsbygdspolitiska programmet i Växjö 

kommun (2014-2018). Jag försöker att sätta in programmet i ett sammanhang. För varje 

attraktivitet, som vi kan säga att det uppstår en särskild dragningskraft kring, kan vi genom att 

kombinera de olika elementen i figuren förstå vad det är som skapat intresset. Det gör det 

lättare att förstå de olika delarna i programmet men också vad det säger oss om slutresultatet.  

Offentliga eller privata resurser skapas och fördelas för att utveckla landsbygden. (Jmfr 

Syssner 2018:93-110) Bland de privata resurserna skall inte de föreningsburna insatserna 

glömmas bort. 

Exempel 

Författaren Elin Wägner, hennes uppväxt och livsgärning har inspirerat många människor. 

Hennes bostad och skrivarstuga i Berg, belägen norr om Växjö, är ett uppskattat resmål. Boken 

Väckarklocka (1941) diskuteras och används än idag i debatten om kvinnors rättigheter, freds- 

och miljöfrågor. Exemplet visar att platsen, personen och produkten sammanfaller och skapar 

ett intresse för att besöka Berg för att få veta mer. 

Slutligen: Det blir svårt att uttala sig om de effekter som ett landsbygdsprogram uppnått, då 

programmet är bara en del i en landsbygdspolitik.  

 

Frågor 

Följande frågor har formulerats som stöd för en utvecklad analys av resultaten; 

-Hur och av vem har resurser för landsbygdsutveckling och en ökad attraktionskraft skapats? 

-Vem/vilka har tagit del av de resurser som har skapats och fördelats under tidsperioden? 

-Hur har resurserna använts under tidsperioden? 

  

SKAPA 
RESURSER

FÖRDELA 
RESURSER

ANVÄNDA 
RESURSER

ATTRAKTIONSKRAFT 

 

MATERIELLA RESURSER 

IMMATERIELLA RESURSER 

Skapas-fördelas-används 

av politik-näringsliv-civilsamhälle i 

kombinationer 

PLATSER 

PERSONER 

PRODUKTER 

PENGAR 

 

 

 

PERSO 

Idéer-Beslut-Genomförande 

Politik-Näringsliv-Civilsamhälle 

I kombinationer 
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2. Landsbygdsprogrammet i Växjö kommun 2014-2018 

Hur är landsbygdspolitiken organiserad i Växjö kommun? 

Kommunfullmäktige i Växjö beslutade i december 2013 att inrätta det landsbygdsprogram 

som nu gäller. Kommunledningen i form av kommunalråden har växlat i sin roll som ansvariga 

för landsbygdspolitiken. Sedan valet 2018 är det kommunalråden Anna Tenje (m), Malin 

Lauber (s) och Eva Johansson (c) som är kontaktpolitiker i landsbygdsfrågor. Det kommer till 

uttryck i en återkommande dialog med olika aktörer med intresse i landsbygdsfrågor. Det kan 

gälla företag, samhällsföreningar eller privatpersoner. 

 

Förvaltningen 

Det går inte att peka ut en enskild förvaltning som har till uppgift att verkställa det 

landsbygdspolitiska programmet. Det är samtliga förvaltningar och flertalet bolag som berörs 

mer eller mindre, och utmaningen kan ligga i att samordna olika insatser för att nå 

synergieffekter.  

Landsbygdsutvecklaren i Växjö kommun har en samordnande roll gentemot den 

gemensamma förvaltningen, bolagen och de insatser som görs för medborgarna.  

Det övergripande styrande verktyget för den kommunala utvecklingen vad gäller 

samhällsplanering är Översiktsplanen (Öp). Utöver denna finns ett antal planer och program 

av betydelse som löper parallellt med landsbygdsprogrammet. Lite förenklat kan sägas att 

varje program implementeras i ’stuprör’. Horisontellt med dessa processer finns viktiga 

värden att bevaka och implementera, som till exempel mångfald, jämställdhet och 

barnperspektiv. 

 

Stöd 

Det finns därmed pågående implementeringsprocesser vid sidan om landsbygdsprogrammet 

som indirekt och på olika sätt kan bidra till att utveckla kommunens landsbygd. 

Ett av de mera synliga områdena för Växjö kommuns landsbygdspolitik utgörs av olika former 

av direktstöd. Samhällsföreningar kan ansöka om medel för sin verksamhet. Det kan gälla 

ekonomiskt stöd till samlingslokaler eller föreningsarbete (Byapeng).  

I kommunen finns även fyra affärer/lanthandlare som får ersättning för hemleveranser av 

varor till personer som av olika skäl har svårt att ta sig till affären (Hemsändningsbidrag).  

Det finns även möjlighet att bedriva lokalt utvecklingsarbete genom projektmedel från EU:s 

olika fonder, Tillväxtverket, Kampradstiftelsen m fl externa finansiärer. Kommunen kan då i 

vissa fall vara medfinansiär i projekten.  

Växjö kommuns landsbygdsprogram 

I det här avsnittet presenteras resultaten av uppföljningen. Inledningsvis skall också nämnas 

att det gjordes en uppföljning 2016 av landsbygdsprogrammet. Den nu aktuella uppföljningen 

2019 baseras på den. Landsbygdsprogrammet består av totalt 21 formulerade mål. Det först 

presenterade ett övergripande och gäller en positiv befolkningsutveckling utanför Växjö stad. 

De övriga målen är tematiskt ordnade i olika fokusområden. 
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Övergripande mål: Befolkningsutveckling utanför Växjö stad 

Det övergripande målet med landsbygdsprogrammet är att: 

- antalet bosatta utanför Växjö stad skall öka med minst 3000 personer enligt nuvarande 

översiktsplan till år 2030. Vi tittar på nedanstående tabell för att se utfallet.  

Tabell 1: Antal bosatta 2014-2018: Samtliga orter i Växjö kommun samt landsbygd 

 

 
År 

Braås Furuby Gemla Ingelstad Lammhult Nöbbele Rottne 
Växjö 
stad 

2014 1 709 351 1 406 1 722 1 903 265 2 407 64 364 

2018 1 745 360 1 476 1 829 2 041 265 2 411 68 968 

                                  36             9                   70             107                 138                   0                      4                 460 

 
År 

Åby Åryd Dädesjö Tävelsås Vederslöv Landsbygd På förs. skrivna 
Växjö 
kommun 

2014 447 670 144 310 150 11 003 119 86 970 

2018 454 666 143 355 152 11 603 99 92 567 

            7             -4                   -1                   45                      2                    600                             -20                    5 597 

Tabellen visar en positiv befolkningsutveckling för Växjö kommun som helhet. Växjö stad står för 82% av den 

totala ökningen. Kommundelcentra ökar med totalt 281 invånare, vilket motsvarar 5% av den totala ökningen. 

Ökningen av bosatta på landsbygden motsvarar cirka 11% av den totala ökningen. I Växjö kommun var år 2018 

cirka 13% av den totala befolkningen (92567) bosatta på landsbygden. Om vi på samma sätt jämför hur ökningen 

ser ut under tidsperioden för de bosatta på landsbygden, kan vi konstatera att ökningen motsvarar 5,4% i den 

gruppen av invånare. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 6,4%. Den totala ökningen av antalet 

bosatta utanför Växjö stad är 1013 personer. Detta antal kan jämföras med Landsbygdsprogrammets målsättning 

att det till 2030 skall ha bosatt sig 3000 fler personer utanför staden jämfört med 2014 och att antalet skall vara 

25.000 personer. År 2018 var 23500 personer bosatta utanför Växjö stad (25%). 

Fokusområde 1: Boende och omsorg  

Landsbygdsprogrammets målformuleringar kring boende och omsorg inbäddas i ett 

resonemang som gäller möjligheten att bo kvar på orten även när man blir äldre. De 

formulerade målen är följande; 

Det skall alltid finnas byggbara tomter för hyres- och äganderätter i alla 

kommundelscentra och de mindre orterna. 

Vid 2030 års utgång ska byggnation av 1300 nya bostäder ha möjliggjorts. Första 

etappmålet omfattar 500 färdigställda bostäder till 2020. 

Den kommunala handläggningen av plan-, mark- och byggärenden på landsbygden ska 

prioriteras upp. 

Utbudet av särskilda boenden på landsbygden skall möta behoven. 

År 2020 skall 100% av enskilda avlopp ha fullgod reningskapacitet. 

 

Detta förutsätter en rotation på bostadsmarknaden. Bland strategierna nämns; aktiva insatser 

från kommunens sida i form av marknadsföring av orten, i termer av livskvalitet. Närhet till 

natur, småskalighet och service nämns i sammanhanget för att skapa en inflyttning.  
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Byggbara tomter 

Det skall alltid finnas byggbara tomter i alla kommundelscentra och de mindre orterna är ett 

formulerat mål. Enligt gällande detaljplaner finns det planering för bostäder i; Braås, Furuby, 

Gemla, Rottne, och Ingelstad i större omfattning. I övrigt enstaka tomter, enligt tabell nedan.

  

Tabell 2: Byggbara kommunala tomter i kommundelscentrum och mindre orter 2019 

Ort Totalt antal byggbara 
tomter 2019 03 20 

Braås 7 

Dädesjö 3 

Furuby 1 

Lammhult 8 

Ingelstad 4 

Brittatorp 1 

Åryd 9 

Totalt 33 

Tabellen visar att i mars 2019 hade Växjö kommun drygt 30 byggbara tomter till salu utanför Växjö stad. Det finns 

inte tomter i den utsträckning som gör att målet kan sägas vara helt uppnått.  

Försålda kommunala tomter utanför Växjö stad 
Ett sätt att undersöka efterfrågan är att också presentera hur många kommunala tomter som sålts utanför Växjö 

stad under perioden. 
 

Tabell 3: Antalet sålda kommunala tomter i Växjö kommun 2014-2018 

Antalet sålda tomter   

År Växjö stad Utanför Växjö stad 

2014 17 6 

2015 16 6 

2016 21 5 

2017 26 3 

2018 28 12 

 108 32 

Tabellen visar att totalt 32 kommunala tomter sålts utanför Växjö stad under tidsperioden. Antalet utgör 23% av 

det totala antalet kommunalt sålda tomter.  

Bygglov/Förhandsbesked 
Alla byggnationer som sker utan för Växjö stad sker inte på kommunal mark eller med kommunala medel. Nedan 

följer en sammanställning av antal bygglov/förhandsbesked. 
 

Tabell 4: Antalet bygglov/förhandsbesked i Växjö kommun 2014-2018 

Bygglov/Förhandsbesked Växjö stad Tätort och landsbygd Totalt 

År    

2014 5 29 34 

2015 10 24 34 

2016 13 36 49 

2017 11 38 49 

2018 12 37 49 

Totalt 2014-2018 51 164 215 

Tabellen visar att ett relativt stort antal av förhandsbesked för nybyggnation utanför Växjö stad har lämnats 

under tidsperioden.  
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Boendeutveckling 
Vi fortsätter redovisningen genom att studera hur siffrorna fördelar sig på boendetyp och ort samt förändringen 

mellan 2014 och 2017. 

         
Tabell 5: Boendetyp och ort: Förändring 2014-2017     
Ort 2014    2017    

 Hyresrätt B-rätt ÄgandeR  Hyresrätt B-rätt ÄgandeR Differens 

Furuby 34 0 105  33 0 105 -1 

Åby 23 0 149  23 0 152 3 

Rottne 459 17 573  461 17 570 -1 

Lammhult 446 0 477  450 0 481 8 

Braås 348 0 451  350 0 445 -4 

Dädesjö 26 0 41  26 0 43 2 

Åryd 75 0 204  75 0 205 1 

Ingelstad 346 0 481  354 0 489 16 

Nöbbele 44 0 75  43 0 75 -1 

Tävelsås 21 0 93  19 0 98 3 

Vederslöv 51 0 36  51 0 36 0 

Gemla 128 10 434  138 16 443 25 

Totalt 1957 27 3119  2012 33 3142             52 

           
Källa: Växjö kommun 

Tabellen visar fördelningarna mellan olika boendetyper och orter under åren 2014 och 2017.  Den kommunala 

nybyggnationen av bostäder utanför Växjö stad har främst skett i Ingelstad, Gemla och Lammhult. Målet om 

500 bostäder till 2020 är inte nått. 

Omsorg/Särskilt boende 
Tabell 6: Särskilda boenden (antal 
platser)      

Särskilt boende  Växjö tätort 
Utanför Växjö 
tätort Privat 

Birkagården  21     

Östregården  49     

Bågen   51     

Kvarngården Ingelstad   34   

Kinnevaldsgården Vederslöv   24   

Borgmästaren  61     

Hagalund   62     

Sjöliden, Braås    31   

Solgården, Gemla    28   

Lammengatan, Lammhult   38   

Toftagården  27     

Evelid   45     

Sörgården, Rottne    42   

Privat, olika adresser Växjö tätort    296 

Totalt kommunalt  316  197  513 

Summa särskilda boenden     809 
 
Källa: Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen 



11 
 

Fokusområde 2: Skola och barnomsorg 

Landsbygdsprogrammet har formulerat målsättningen att inga skolor på landsbygden 

skall läggas ned så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna vill att barnen 

skall gå i den skolan.  

Uppföljningen visar att ingen landsbygdsskola har lagts ned under perioden.  
Källa: Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen  

 

Kompetensförsörjning 

En central fråga för landsbygdsskolornas överlevnad är den framtida kompetensförsörjningen. 

Bra grundläggande kunskaper och färdigheter genom behörig personal är avgörande.  Här 

följer en tabell som visar utvecklingen sedan 2014. Siffrorna anges i procent av 

heltidstjänster.6 
 

Tabell 7  Läsår   

Andel lärare 
med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019   

Braås 67,4 58,4 60,5 50,1 55,7 Minskar  

Dädesjö 48,0 50,1 42,6 73,0 73,5 Ökar  

Furuby 70,0 82,4 89,9 84,8 74,4 Minskar  

Gemla 77,5 86,9 83,6 77,0 85,1 Ökar  

Ingelstad Saknas Saknas 76,4 68,8 68,1 Minskar  

Kalvsvik 83,9 38,1 40,8 81,6 77,4 Ökar  

Lammhult 1-6 80,6 76,7 57,0 49,1 x 
 
  

Lammhult F-3 x x x x 44,7     

                                                           
6 
Mätning görs i oktober varje år. Jämförelser har gjorts från lå 2016/2017- 
X= Uppgift saknas 

Statistik hämtad från Skolverkets statistikdatabas. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik 

 

Väntetider till särskilt boende från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum är ca 50-60 dagar. Enligt 

omsorgsförvaltningens egna bedömning råder det en balans mellan utbud och efterfrågan vad gäller söktryck 

och antal platser.  

Enskilda avlopp 

Landsbygdsprogrammet har också formulerat målsättningen att 2020 skall antalet enskilda 

avlopp med godtagbar rening vara 100%. I april 2019 var den siffran 80%, dvs ca 5000 av de 

totala antalet 6200 enskilda avlopp hade godtagbar rening. 

Målet om 100% rening till 2020 bedöms därför inte nås. 
Källa: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 
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Lammhult 4-9 x x x x 49,4   

Nöbbele 91,7 81,2 97,7 70,3 64,5 Minskar  

Söraby 76,7 87,2 67,1 69,8 68,5 Ökar  

Tolg 74,3 83,4 74,0 29,3 26,1 Minskar Lägst 

Tävelsås 94,5 95,3 90,5 92,9 92,1 Oförändrad  

Uråsa 45,0 Saknas 74,3 73,5 76,2 Ökar  

Vederslöv 72,5 87,8 86,4 89,2 86,4 Oförändrad  

Åby 74,1 77,9 77,3 86,3 79,3 Ökar  

Åryd 93,2 88,3 50,2 85,9 88,8 Oförändrad  

Ör 90,2 87,5 82,6 88,8 97,1 Ökar Högst 

         

Sammanställningen visar att det inte finns något samband mellan storlek på skolor utanför Växjö stad och 

andelen behöriga lärare under tidsperioden. 

Elevunderlag 

Ett annat mått är antalet elever i respektive skola och årskull. Det är en viktig fråga enligt 

landsbygdsprogrammet. Här följer en sammanställning från 2014 och fram till 2019.  

Tabell 8: Antal elever 
i skolor utanför Växjö 
stad        

 2014 2015 2016 2017 2018 
maj 

2019      

         

Braås skola 365 355 386 349 385 399 Ökar  
Dädesjö skola 32 33 31 28 33 33 Oförändrad 

Furuby skola 57 55 62 69 67 65 Ökar  
Gemla skola 173 179 172 171 169 168 Oförändrad 

Ingelstad skola 233 229 231 234 252 246 Ökar  
Kalvsviks skola 34 33 46 31 31 31 Oförändrad 
Lammhults 
skola 385 410 429 435 443 439 Ökar  
Nöbbele skola 79 84 75 70 73 76 Oförändrad 

Söraby skola 255 266 284 278 298 295 Ökar  
Tolg skola 87 89 85 79 43 38 Minskar  
Tävelsås skola 45 44 51 62 68 68 Ökar  
Uråsa skola 37 37 36 39 37 39 Oförändrad 
Vederslövs 
skola 125 128 127 139 126 130 Oförändrad 

Åby skola 82 82 75 74 80 81 Oförändrad 

Åryds skola 126 128 127 134 132 136 Ökar  
Ör skola 28 28 27 26 26 26 Oförändrad 

Källa: Växjö kommun. Minskningen i Tolg beror på att ett antal platser flyttats till Söraby skola i Rottne.   
Sammanställningen visar att det inte finns något samband mellan tillströmningen av elever på skolor utanför  

Växjö stad och storleken på skolan/orten. 
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Fokusområde 3: Kommunikationer 

Landsbygdsprogrammet tar upp fysisk såväl som digital kommunikation i sin målsättning. 

Målsättningarna i landsbygdsprogrammet är följande; 

Antalet kollektivtrafikresenärer skall öka med minst 12% per invånare från 2002 till 2015. 

Detta mål har formulerats tidigare i Växjö kommuns miljöprogram.  

Senast 2020 skall alla hushåll och företag på landsbygden (100%) ha erbjudits tillgång till 

bredband med kapaciteten 100 Mbit/s eller mer.  

Programmet tar också upp behovet av att utveckla cyklandet och samåkandet. 

Kommunens cykelplan skall även innefatta landsbygden från och med år 2015.  

Senast 2018 vill man se att flera sk samåkningsprojekt har utvecklats. 

 

Med fem grannlän har Kronobergs län en strategisk placering sett till länsöverskridande 

arbetspendling, vilket avspeglar sig i statistiken. Efter Stockholms län är Kronoberg det län som 

har, i relation till befolkningen, det högsta pendlingsnettot i Sverige. Detta beror på en 

betydande inpendling från grannlänen. Inpendlingen till länet har mellan 1993-2013 mer än 

fördubblats. 7 

Resandet med kollektivtrafiktrafik har utvecklats positivt de senaste åren och främst är det 

stadstrafiken och tågtrafik som har en ökning av antalet resenärer. Under 2009 startade 

Öresundstågsystemet, vilket sedan har haft en positiv resandeutveckling. Stadstrafiken har 

också haft en positiv utveckling, framförallt sedan den senaste trafikupphandlingen 2013. Den 

kraftiga resandeutvecklingen är delvis en följd av ett ökat utbud. 8 

Den inomregionala pendlingen, det vill säga arbetspendlingen mellan kommunerna i 

Kronobergs län, har under tidsperioden 2000-2013 ökat med 29 %. Även i Kronobergs län går 

en stor del av ökningen tillskrivas en ökad pendling in till den större staden, det vill säga Växjö. 

Under nämnda tidsperiod har pendlingen mellan Växjö och övriga kommuner i länet ökat med 

29 %.  Slutligen kan nämnas att 82 % av den inomregionala arbetspendlingen skedde i relation 

till Växjö under 2013. 9 

Cykelvägar 

I Rottne har det byggts två nya cykelvägar under 2018. En som kommunen samfinansierade 

med Trafikverket 1,2 km mellan Rydet och Rottne samt en liten delsträcka på vägen mot 

Brittatorp. I egen regi längs med Löpanäsvägen, 0,6 km. 

Under 2015 omasfalterades cykelvägen längs med Stenslandavägen samt Sjöbolund i 

Ingelstad, där kommunen är väghållare. Det finns en särskild cykelvägsplan i Växjö kommun 

som även innefattar landsbygden.10 
Källa: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 

                                                           
7 Länstrafiken Kronoberg 2019. Någon statistik från Länstrafik Kronoberg som redovisar enbart det kollektiva resandet i Växjö kommun har 

inte kunnat framställas. 
8 Källa: Växjö kommun 
9 Region Kronoberg: Trafikförsörjningsprogram 2016-2025 s 14, 21. 

 
10 Uppdaterad 2018-12-20 
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Andel hushåll och företag som erbjudits bredband -2018 (%) 

År 2020 kommer 98% av samtliga hushåll och företag i Växjö kommun kunna erbjudas 

bredband. 

 

Tabell 9: Bredbandsutbyggnad i Växjö kommun 2016-2020 

      Hela kommunen 

  Utfall     Prognos  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Tillgång till eller närhet 87% 91% 94% 96% 98% 

Tillgång   76% 79% 83% 86% 90% 

Totalt antal hushåll  38938 39517 39986 40686 41386 

       

   Tätort     

  Utfall    Prognos  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Tillgång till eller närhet  93% 97% 98% 99% 

Tillgång   80% 83% 87% 89% 93% 

Totalt antal hushåll  38938 39517 39986 40686 41386 

        

   Landsbygd    

  Utfall    Prognos  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Tillgång till eller närhet  68% 72% 77% 84% 

Tillgång   45% 48% 52% 57% 63% 

Totalt antal hushåll  38938 39517 39986 40686 41386 

 

Källa: Post- och Telestyrelsen (PTS) och Wexnet, april 2019 

Tabellerna kan kompletteras med följande kommentarer: Det relativt sämre procentuella utfallet för 

landsbygden kan förklaras till stor del med att koncentrationen av människor till staden och tätorten får 

genomslag i byggandet av ny infrastruktur. Wexnet bedömer att 2020 kommer totalt sett 800 hushåll och företag 

i kommunen fortfarande sakna erbjudande om bredband. Dessa fastigheter ligger belägna på ett relativt stort 

avstånd från redan etablerade bredbandsnät. Kostnadsläget var under 2018-2019 bekymmersamt eftersom 

statsanslagen för bredbandsutbyggnad uteblivit. 

Samåkningsprojekt 

Enligt Trafikavdelningen vid Växjö kommun fanns det inte under våren 2019 någon pågående 

organiserad samåkningsaktivitet i större skala, liknande det s k Tolgprojektet, som förekommit 

tidigare år.  

Källa: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 

Fokusområde 4: Natur och miljö     

Natur och miljö ingår som viktiga värden för att öka attraktionskraften i ett liv på landsbygden. 

Målsättningen att bevara värdefulla markarealer påtalas, liksom behovet av skyddsjakt på 
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vildsvin. Parker och naturen skall förvaltas och skyddas så att den biologiska mångfalden bidrar 

till ökad hållbarhet och tillgänglighet.  I det här området berörs även kommunens ambition att 

stödja produktionen av närodlat och ekologiskt i upphandlingar.  

 

 Natur, miljö, de gröna värdena och livskvaliteten på landsbygden ska vara viktiga delar i 

arbetet med Europas Grönaste Stad. 

 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. 

Förvalta och skydda park och natur på ett sätt som främjar mångfald, hållbarhet och god 

tillgänglighet. 

Bidra till en minskad vildsvinsstam genom att ställa krav på arrendatorer av kommunal 

mark att ingen utfordring av vildsvin får förekomma. 

Växjö kommun ska som medveten kommun upphandla närodlat, närproducerat och/eller 

ekologiskt. 

 

Skyddsvärd mark 

Tabell 11: Andel skyddsvärd mark 2014-2019    

        

TYP/ANTAL HEKTAR/ÅR      

    2014 2019 Förändring Procent 

        
Alla naturreservat i Växjö 
kommun 2804 3438 +634 +22,6 

Naturreservat kommunal mark 563,5 957,6 +394,1 +70 

Kommunala reservat totalt  922,9 1317 +394,1 +42,7 

Kommunala reservat priv. mark 377,5 377,5 0 0 
Källa: Växjö kommun 

Tabellen visar att målet med en ökad andel skyddsvärd mark under tidsperioden har nåtts. 

Källa: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 

Krav på arrendatorer av kommunal mark om förbud mot utfordring av vildsvin  

Ett krav om icke utfordring av vildsvin finns numera inskrivet i kommunens jaktarrendeavtal 

där kommunen äger marken. 
Källa: Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 

 

Upphandling av livsmedel 

Av landsbygdsprogrammet framgår det att antal upphandlingar av livsmedel till kommunal 

verksamhet där krav ställs på närodlat, närproducerat och/eller ekologiskt skall öka. 

Marknadsdomstolen har i ett ärende slagit fast att en vara som tillverkas i en fabrik och sedan 

säljs över hela Sverige inte får kallas närproducerad. Bondens egen marknad har satt en gräns 
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vid 25 mil mellan producent och konsument.11 För Växjö kommun gäller 15 mil som gräns för 

benämningen närproducerad. Med ekologiskt avses att varan inte besprutats med otillåtna 

bekämpningsmedel, att konstgödning inte använts eller att marken behandlats med kemisk 

bekämpning av ogräs. 

Aktuell siffra (mars 2019): 8 st inom följande områden;12 

1. Färskt kött och chark 
Här ställdes krav på både ekologiskt och KRAV-märkt kött. Kommunen har avtal med 
Charkett, som finns i Karlskrona, och tar det mesta av sitt kött från KLS i Kalmar, vilket gör att 
det räknas som en närproducent. 
 

2. Färsk frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis 
Ett avta finns med Växjö Partiaffär. De tar en del av sina produkter från närproducenter, t.ex. 
kryddor, äpplen, potatis och rotfrukter, svamp, lök, jordgubbar etc. 
 

3. Mejeriprodukter 
Mjölk kommer från Arla och Skånemejerier, därav räknas en andel som närproducerat. Även 
en del av osten kommer från närproducent i Kalmar. 
 

4. Färskt bröd 
Kommunen har avtal med Urshultsbagarn, som använder närproducerat mjöl i en del av sina 
produkter, så även här räknas en andel av kommunens totala inköp som närproducerade.  
 

5. Ekobacken 
Måltidsorganisationen har köpt en del produkter från Ekobacken i centrala Växjö. 
 

6. Nybrukarna i Tolg 
Måltidsorganisationen har köpt andelar, och får på så sätt närproducerade grönsaker och 
rotfrukter efter säsong.  
 

7. Ägg 
Mindre volym ägg köps in från Gårdsby ägg, och Linnebjörke gård. Äggen är även ekologiska 
och KRAV-märkta. 
 

8. Grossistavtal (Menigo) 
Många av produkterna på avtalet är ekologiska. 

 

Skafferiavtal (mars 2019) 

Ett skafferiavtal innebär att kommunen upphandlar livsmedel i butik till sin verksamhet såsom; 

skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Anbudsgivaren ska erbjuda ett fullskaligt 

butikssortiment och distribuera, ta emot beställning, paketera och leverera 

konsumentförpackade livsmedel till kommunen. Här följer en aktuell lista med butiker som 

har avtal med kommunen; 

 

                                                           
11 https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-4/fem-fragor-om-narproducerat Hämtat 2019-
05-10. 
12 Uppgifter från ekonomiavdelningen 2019. Om varorna är ekologiska och/eller närproducerade framgår det i 
texten. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-4/fem-fragor-om-narproducerat
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• Samtliga Coop-butiker 

• Ica Maxi 

• Ica Kvantum 

• Ica Hovshaga 

• Ica Teleborg 

• Willys Teleborg 

• Ica Nära Braås 

• Ica Supermarket Rottne 

• Ica Supermarket Lammhult 

• Ica Supermarket Ingelstad 

• Gemla Livs 

• Handel & Event i Tolg AB 

• Åryds Lanthandel 

Källa: Växjö kommun: Ekonomiavdelningen 

Fokusområde 5: Näringsliv 

Fokusområdet Näringsliv tar ett brett grepp på förutsättningarna för att utveckla företag på 

landsbygden. Här nämns särskilt livsmedel, jord- och skogsbruk som viktiga sektorer. Denna 

inriktning kan sedan kopplas till turism-, besöks- och upplevelsenäringar samt konsulttjänster 

inom digital teknik. Växjö kommuns landsbygdsprogram formulerar följande mål; 

 

Antalet företag på landsbygden ska netto öka med 10% till 2020 och därmed skapa fler 

jobb och en hållbar utveckling i hela kommunen. 

Andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp i Växjö kommun ska öka 

från dagens cirka 30% till 50% år 2015. 
     

Tabell 12: Antal företag på landsbygden 2013-2019 

År Antal företag på 
landsbygden 

2013-03 2428 

2016-02 2975 

2019-03 2995 

Totalt +567 (+23%) 

Källa:UC 

Tabellen visar att antalet företag på landsbygden har ökat med 23% sedan 2013. 

 

Tabell 13: Andelen inköp av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel till kommunal 

verksamhet 2014-2018 i % 

Eko/när % 2014 2015 2016 2017 2018 

Ekologiskt            40                40                38                32                42     
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Närproducerat            18                18                27                33                28     

Ekologiskt och närproducerat            11                10                12                12                  9     

Ekologiskt och/eller närproducerat            47                48                53                52                61     

Källa: Växjö kommun, måltidsorganisationen 2019 

Tabellen visar att andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp till kommunal verksamhet har 

ökat till 61% år 2018. 

Fokusområde 6: Den ideella sektorn -Strukturerat samarbete och idéspridning  

Växjö kommuns landsbygdsprogram formulerar följande mål; 

Kommunen ska ha ett strukturerat samarbete med den ideella sektorn, där årliga 

avstämningar görs. 

 Kommunen ska i olika nätverk och träffar inspirera till spridning av de goda idéer som 

kontinuerligt kommer fram. 

 

Direktmöten 

Direktmöten mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare organiseras sedan flera år 

tillbaka i staden, tätorterna och på landsbygden. Medborgarna i en stadsdel eller på en ort 

bjuds in att medverka genom att ta del av information från kommunen och ställa frågor eller 

formulera krav på åtgärder. 

 

Tabell 14: Direktmöten i Växjö kommun 2001-2019: Tätort och landsbygd 

ORT      

ROTTNE 2001 2006 2011 2013 2017 

BERG 2001 2008 2015   

URÅSA 2001     

TOLG 2002 2012 2018   

DREV/HORNARYD 2002 2013    

KALVSVIK 2002 2008 2014 2019  

GEMLA-ÖJA 2003 2005 2010 2015  

BRAÅS 2004 2007 2014 2018  

INGELSTAD 2004 2009 2014   

ÅRYD 2004 2010 2015   

LAMMHULT 2004 2009 2013 2017  

FURUBY 2005 2011 2016   

DÄDESJÖ 2005 2012    

TÄVELSÅS 2006 2012 2016   

VEDERSLÖV/DÄN 2007 2011 2016   

JÄT 2008 2015    

ÖR-ORMESHAGA 2009 2014    

ÅBY      

NÖBBELE      
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Källa: Växjö kommun, Utvecklingsavdelningen 

Sammanställningen visar en relativt ojämn fördelning av direktmötena mellan orter och byar. 

Projektmedel från Leader Linné 

Organisationen har tillsammans med aktörer på landsbygden genererat EU-medel 

motsvarande cirka 9 108.000 kr under tidsperioden, som helt eller delvis berör Växjö 

kommun.13 Se bilaga 1. 
 

Stöd till lanthandlare på landsbygden 

Region Kronoberg och kommunerna i länet ger ekonomiskt stöd till lanthandlare. För Växjö 

kommuns del handlar det om 4 affärer totalt. Genom att stödja affärernas hemsändning av 

varor till personer som har svårt att ta sig till affären så ökar möjligheten för dessa människor 

att bo kvar på orten. Växjö kommuns andel 2019 av hemsändningsbidraget per försändelse är 

50% av det totala beloppet. Den totala ersättningen för hemsändning höjdes år 2019, från 

tidigare 100 kr till 150 kr per försändelse till hushållen. 

 

Tabell 15: Hemsändningsbidrag 2018 kr14 

2018 Gemla Kalvsvik Tolg Åryd Totalt 

Antal hushåll 466 266 95 26 853 

Hemkörningar 2124 893 397 62 3476 

Totalt/kr 212400 89300 39700 6200 347600 

 

Stöd till föreningars samlingslokaler 

Föreningar som äger eller hyr lokaler för sin föreningsverksamhet kan får stöd till driften av 

lokalen. Det kan gälla till exempel; underhåll, uppvärmning och kostnader för elektricitet. 

 

Tabell 16: Stöd till samlingslokaler utanför Växjö stad 2014-2018 

Ansökan från 
Bidrag 
2014 

Bidrag 
2015 

Bidrag 
2016 

Bidrag 
2017 

Bidrag 
2018 

Lammhults Byggnadsförening 93 750 270 000 300 000 300 000 
 
300 000 

Aneboda Bygdegårdsförening 20 000 20 000 20 000 20 000 
 
20 000 

Asa Bygdegårdsförening 60 000 60 000 65 000 65 000 
 
65 000 

Logen 3169 Vårblomman, Drev 3 000 3 000 3 000 3 000 
 
3000 

Bergslunds Bygdegårdsför. Berg 125 000 125 000 125 000 125 000 
 
125 000 

Tolgs föreningslokal ek. för. 340 000 340 000 340 000 340 000 
 
340 000 

Stiftelsen Braåsgården 450 000 450 000 450 000 450 000  

                                                           
13 Se bilaga 1 för en fullständig förteckning över projekt med anknytning till Växjö kommun 
14 Från och med 2019 är ersättningen höjd från 100 kr till 150 kr per hemsändning. Källa: Växjö kommun 
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550 000 

Logen 4289 Norrsken, Braås 3 000 3 000 3 000 5 000 
 
5000 

Tjureda Bygdegårdsförening 70 000 70 000 70 000 70 000 
 
70 000 

Kalvsvik ekonomisk förening 8 000 8 000 8 000 10 000 
 
10 000 

Brittatorps Andelsbyggnadsförening 45 000 45 000 45 000 47 000 
 
47 000 

Byggnadsföreningen Ör- 
Ormesberga 100 000 80 000 80 000 80 000 

 
85 000 

Rottne Byggnadsförening 310 000 310 000 310 000 310 000 
 
310 000 

IOGT-NTO Byggnadsförening 140 000 140 000 140 000 140 000 
 
140 000 

Gemla Folkpark 15 000 15 000 15 000 15 000 
 
15 000 

Hemmesjö Byggnadsförening, 
Risinge 95 000 95 000 95 000 95 000 

 
95 000 

Tegnaby Bygdegårdsförening 60 000 60 000 60 000 60 000 
 
60 000 

Byggnadsföreningen Videsborg, 
Vederslöv 65 000 65 000 65 000 65 000 

 
65 000 

Tävelsås Byggnadsförening 120 000 120 000 100 000 100 000 100 000 

Byggnadsförening Näckrosen, 
Ingelstad 90 000 90 000 90 000 90 000 

 
90 000 

Kalvsviks Bygdegårdsförening 150 000 75 000 80 000 150 000 
 
90 000 

Nöbbele Bygdegårdsförening 80 000 80 000 80 000 90 000 
 
90 000 

Bygdegårdsföreningen Loke upa, Jät 80 000 80 000 80 000 80 000 
 
80 000 

Åryd föreningsråd fd folkets  hus 65 000 65 000 65 000 65 000 
 
65 000 

Kårestads byalag 10 000 12 000 12 000 12 000 
 
12 000 

Växjö MHF-avd 5 000 5 000 5 000 5 000 
 
6 000 

Attsjö Byalag     5 000 15 000 
 
20 000 

SUMMA: 
2 602 
750 

2 686 
000 

2 711 
000 

2 807 
000 

2 858 
000 

Källa: Växjö kommun 

Tabellen visar fördelningen av driftbidrag över tid. 

Byapeng 

Utvecklingspeng och kaffepeng har funnit under en relativt långt tid innan det senaste 

landsbygdsprogrammet antogs 2013. Med kaffepeng avses att bidraget skall användas till 

mötesverksamheten i föreningen. Från och med 2018 så har de olika bidragen slagits samman 

och rubriken Byapeng används numera.15  

 

                                                           
15 Byapengen höjdes 2017 till 17500 kr/år för mindre orter och 35000 kr/år för tätorternas samhällsföreningar. 
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Tabell 17: Byapeng: 2015-2019 

BYAPENG       

Förening År/Belopp      

 2015 2016 2017 2018 2019  

Braås 30000 30000 35000 39214 35000  

Gemla 30000 30000 35000 35000 35000  

Lammhult 30000 30000 35000 35000 35000  

Åryd 30000 30000 35000 44000 35000  

Ingelstad 30000 30000 35000 35000 35000  

Rottne 30000 30000 35000 35000 35000  

Furuby 15000 15000 17500  17500  

Nöbbele 15000 15000 17500 17500 17500  

Tävelsås 5000 5000 5000 5000   5000  

Åby 5000 5000 5000  17500  

Dädesjö 15000 15000 17500 17500 17500  

Ör/Ormesberga  15000 17500 5000   5000  

Kalvsvik 15000 15000 17500 27500 17500  

Berg 15000 20000 17500 17500 17500  

Tolg 15000 15000 17500 17500 17500  

Gårdsby 15000 15000 17500 17500 17500  

Drev/Hornaryd 5000 5000 5000 17500   5000  

Attsjö 15000 15000 17500 17500 17500  

Asa  15000 17500 17500 17500  

Skir   17500 17500 17500  

Risinge   5000 17500   

Nykulla  15000 17500 17500 17500  

Jät  15000 17500 17500 17500  

Uråsa  15000 17500 17500 17500  

Vederslöv/D  10000 17500 17500 10520  

Vederslöv/D 
Hembygdsförening 

      5000  

Totalt 395000 408000 475000 515714 485520  
Källa: Växjö kommun 

Exempel på vad byapengen har använts till (2018) 

• Opinionsbildning för bygden viktiga frågor, t ex trafik. Föreläsningar och studiebesök. 

• Välkomstpaket till nyinflyttade 

• Underhåll av promenadleder och anslagstavlor 

• Utveckla arbetet med krissamverkan 

• Hemsida 

• Musikarrangemang 

• Skötsel av allmänning och brygga 
• Utgivning av informationsblad 

• Bygge av utomhusgym och bastu 
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• HLR-utbildning 

• Fortbildning inom solel 

• Organisering av bytesbank med sällanköpssaker 

• Styrelseutbildning 

• Pubkvällar med levande musik 

Fokusområde 7: Trygghet och tillgänglighet 

Växjö kommuns landsbygdsprogram har formulerat följande mål; 

Den upplevda tryggheten skall öka. Uppföljning sker genom SCB:s årliga undersökningar. 

Här är ett exempel från Polisens trygghetsmätning 2018 i Braås och Lammhult: 

I Braås ligger de flesta indikatorerna16 på en normal nivå. Det finns ett problem med bilar 

som kör för fort och nedskräpning. Likt Braås utgör nedskräpning och bilar som kör för fort 

ett ganska påtagligt problem i Lammhult. Till skillnad från i Braås utgör otrygghet när man 

vistas ute på kvällen och oro för inbrott ytterligare två problem som klassas som ganska 

påtagliga i Lammhult. 

Tabell 18: Problemnivå efter område – Braås & Lammhult 2018 

Problemområde 
 

Problemnivå 
Braås 

 
Lammhult 

 
Växjö kommun 
 

Nedskräpning 3 3 2 

Bilar som kör för fort 3 3 2 

Oro för inbrott 2 3 2 

Otrygg när man vistas 
ute sent på kvällen 

1 3 3 

Källa: Polisens trygghetsmätning (2018) Bearbetning av Johanna Winqvist.   

Här följer några generella data från SCB:s medborgarundersökningar 2014 och 2018. Här 

arbetar man med ett index som innebär en sammanställning av flera indikatorer och 

presentation av ett  samlat årligt värde.   

Tabell 19: SCB:s Medborgarundersökning 2014 och 2018: Upplevd trygghet: INDEX 

        

År Centralort 
Annan 
tätort 

Utanför 
tätort Samtliga  

2014 57 58  57            57  
2018 53 53  58            54  

Källa: SCB 

Tabellen visar en något ökad upplevd otrygghet generellt men en ökad trygghet utanför tätorten.  

                                                           
16 1 = inte alls påtagligt problem, 2= inte särskilt påtagligt, 3= ganska påtagligt 4 = påtagligt 5= mycket 

påtagligt 
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3. Resultat  

Tabell 20: Landsbygdsprogrammets mål och utfall 

Mål/Fokusområde Uppnått Delvis uppnått Data saknas 

1.Befokningsutveckling  X 1013 personer  

Boende och omsorg    

2. Byggbara tomter  x  

3. Bostäder  x  

4. Snabbare kommunal 
handläggning 

  x 

5. Särskilda boenden  x  

6. Enskilda avlopp  x  

Skola & barnomsorg    

7. Behålla 
landsbygdsskolor 

x   

Kommunikationer    

8. Ökat kollektivt resande  x  

9. Bredband  x  

10. Cykelvägsplan  x   

11. Samåkningsprojekt   x 

Natur och miljö    

12. Landsbygden viktig i 
relation till arbetet med 
Europas grönaste stad 

x   

13. Ökad andel skyddsvärd 
mark 

x   

14. Investeringskostnader 
för skydd av parker och 
natur 

  x 

15. Förbud mot utfordring 
av vildsvin 

x   

16. Upphandling av 
livsmedel 

x   

Näringsliv    

17. Antal företag på 
landsbygden 

x     

18. Närproducerat/ekologisk 
i kommunal verksamhet 

x   

Ideella sektorn    

19. Strukturerat samarbete x   

20. Idéspridning av goda 
exempel 

 x  

Trygghet och tillgänglighet    

21. Ökad upplevd trygghet  x  
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4. Analys  
Ett kommunalt måldokument för att utveckla landsbygden utgör bara en del av de samlade 

resurser som skapas, fördelas och används under en viss period, och sammantaget blir den 

faktiska landsbygdspolitik som genomförts. 
Växjö kommuns landsbygdsprogram från 2014 betonar begreppen livskvalitet och 

attraktionskraft som centrala. En tankefigur utvecklades i inledningen i ett försök att fånga 

upp hur resurser skapas, fördelas och används för att göra det intressant att bo på 

landsbygden. Syftet är således att analysera resultatet med hjälp av figuren. 

Platsbundenheten, personerna, produkterna och pengarna relaterades till de materiella och 

immateriella resurser som kan göra skillnad och vara attraktivt. 

 

Vissa mål har varit svåra att följa upp, därför skrivningarna i programmet gör det omöjligt att 

säkerställa om målet har nåtts. Måtten är otydliga. Vissa mål har varit väldigt övergripande 

och andra detaljerade. Som exempel kan nämnas följande: (1)”Den kommunala 

handläggningen av mark- och byggärenden på landsbygden ska prioriteras upp”.  (2) ”Förvalta 

och skydda park och natur på ett sätt som främjar mångfald, hållbarhet och god tillgänglighet”.  

Uppföljningen har inte heller handlat om att undersöka om organiseringen av 

landsbygdsfrågorna är tillräckligt ändamålsenlig, vilket mer hör hemma i en förklaring varför 

mål har nåtts eller inte. 

 

-Hur och av vem har resurser för landsbygdsutveckling och en ökad attraktionskraft skapats? 

Landsbygdspolitik som berör en kommun och dess invånare är mycket större och omfattar 

många aktörer som opererar oberoende av om det finns ett landsbygdsprogram eller inte. I 

Växjö kommun har det under perioden avsatts resurser för insatser i tätorter och på 

landsbygden som också kan sägas går vid sidan om landsbygdsprogrammet. Exempel på det 

är fritidsanläggningar, parker, belysning. Se bilaga 2. 

Platsens beskaffenhet, verksamma personer, pengar och produkter i kombinationer har i 

varierande utsträckning bidragit till att skapa en attraktionskraft. I sammanhanget är det 

viktigt att skilja mellan de investeringar och den drift som kommunen står för och som handlar 

om pengar. Pengar kan fördelas från skattemedel, avgifter, hyror mm. Resurser skapas genom 

den arbetstid som läggs ned, inte minst ideellt. Sammantaget kan det bidra till att värden 

skapas och uppfattas som attraktiva. Det kan dock vara svårt att prissätta känslan av 

attraktivitet. En plats kan uppfattas som attraktiv därför att den är kulturhistoriskt intressant. 

Å andra sidan kan det allra senaste inom modern design eller ny teknik bli ett dragplåster.17 

 

-Vem/vilka har tagit del av de resurser som har skapats och fördelats under tidsperioden? 

Genomgången visar att olika typer av ekonomiska direktstöd från kommunen kommit 

föreningslivet till del i tätorterna och på landsbygden. Genom föreningslivet har också ett 

omfattande oavlönat arbete bedrivits av enskilda och föreningar för att upprätthålla och 

                                                           
17 Ytterligare underlag för att bedöma vilka investeringar som gjorts i orter utanför Växjö stad under tidsperioden 

2009-2018 kommer att sammanställas i en kommande rapport, en sk 10-årsuppföljning. Se bilaga 2, version juni 

2019. För en djupare förståelse vad gäller tätorternas utmaningar och utvecklingspotential – se Växjö kommuns 

ortsanalyser 2018. 
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utveckla orterna utanför Växjö stad. Genom resursansamlingen och fördelningen skapas också 

förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Infrastruktur i form av till exempel 

bredband, affärer och kommunikationer gör det möjligt att bedriva näringsverksamhet på 

landsbygden. 

 

-Hur har resurserna använts under tidsperioden? 

Det har varit svårt att hitta några systematiska sammanställningar av hur resurserna har 

använts. De olika förvaltningarna har inte några sammanställningar över vad som har gjorts 

på de olika orterna, utan detta arbete har fått göras manuellt. Den statistiska 

sammanställningen av de olika direktstöden visar huvudsakligen vad dessa pengar har använts 

till. Samhällsföreningarna som söker utvecklingsmedel av kommunen skall varje år redovisa 

hur pengarna har använts. En infallsvinkel är att tänka i termer av förvaltning och utveckling. 

Det vill säga vad som krävs i form av resurser för att behålla status quo respektive vad som är 

förnyelse. En del av dessa pengar används för att upprätthålla ett föreningsliv på orten. 

Därutöver används de återstående medlen till verksamhet. 

 

5. Sammanfattning 

I den här rapporten görs en uppföljning av Växjö kommuns landsbygdsprogram för åren 2014-

2018. Centrala begrepp som livskvalitet, attraktionskraft och landsbygd presenteras.  

Programmet är indelat i olika fokusområden, med olika mål och strategier som pekas ut. Det 

övergripande målet är att befolkningen utanför Växjö stad skall öka med 3000 personer fram 

till 2030. Fokusområdena är; Boende och omsorg, Skola och barnomsorg, Kommunikationer, 

Natur och miljö, Näringsliv, Den ideella sektorn, Trygghet och tillgänglighet.  

Uppföljningen gäller ifall målen har nåtts. 

Till min hjälp har jag även utformat en tankefigur, som är en egen bearbetning utifrån 

genomläsning och reflektion kring den forskning och övrig kunskapsbildning som jag tagit del 

av inom området. Tankefiguren utgår ifrån landsbygden som plats för utveckling, med de 

övriga medel som krävs för att skapa, fördela och använda resurser. Syftet med att 

konstruera tankefiguren har varit att kunna analysera resultatet, utöver de fakta som återges 

och ifall målen nås eller inte. 

Uppföljningen har också inriktat sig på att få svar på följande frågor: 

-Hur och av vem har resurser för landsbygdsutveckling och en ökad attraktionskraft skapats? 

-Vem/vilka har tagit del av de resurser som har skapats och fördelats under tidsperioden? 

-Hur har resurserna använts under tidsperioden? 

Resultatet från uppföljningen visar att: 

Följande mål har nåtts; 

-Landsbygdsskolor har inte lagts ned 

-Cykelvägplan finns som även omfattar landsbygden 
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-Landsbygden viktig i relation till arbetet med Europas grönaste stad 

-Ökad andel skyddsvärd mark 

-Förbud skrivs in i arrendeavtal om att utfordra vildsvin 

-Upphandling av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ökar under perioden 

-Antal företag på landsbygden har ökat under perioden 2013-2019 

-Användningen av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet har 

ökat under perioden 

-Ett strukturerat samarbete med kommunen och den ideella sektorn på landsbygden finns 

Följande mål har delvis nåtts; 

-Befolkningen utanför Växjö stad har ökat med cirka 1000 personer 

-Byggbara kommunala tomter finns i kommundelcentra men inte i alla mindre orter 

-Antalet nybyggda kommunala bostäder utanför Växjö  

-Utbudet av särskilda kommunala boenden 

-Miljöriktiga enskilda avlopp 

-Ökat kollektivt resande 

-Utbyggnad av bredbandsnät 

-Idéspridning av goda exempel bland verksamma på landsbygden 

-Ökad upplevd trygghet 
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Bilaga 1: Beviljade projektmedel 
från Leader Linné med anknytning 
till Växjö kommun  
Januari 2016-    

 
Projektnamn Projektägare Beviljade medel kr 
Projektstöd dvs stora projekt    
Hack för Maten – Landsbygdshacket  Miljöresurs Linné                 400 000 kr   
Förstudie Grön landsbygdsintegration Nybrukarna                 246 898 kr   

 Unga på landsbygden - framtidens ledare Lammhults ridklubb                 340 953 kr   

Arena Kalvsvik Kalvsviks bygdegård                 301 250 kr   
Han hette Harald Inditic film ID                 214 393 kr   
Mötesplats Braåsgården Stiftelsen Braåsgården                 950 000 kr   

Förstudie: Bönodling i Uråsa 
Uråsa bönodling Ekonomisk 
förening                 375 000 kr   

Totalt stora projekt som bara berör kommunen 
             
           2 828 494 kr   

    

Gränsöverskridande projekt    
Ungt företagande på landsbygden, UFL Leader Linné Småland              1 743 569 kr   
Drönare inspiration till grön innovation Skogsstyrelsen                 791 000 kr   
Rural – nationellt kunskapscentrum för praktisk 
landsbygdsutveckling. Leader Linné Småland                 529 752 kr   
TuristSprånget - till häst med gäst i Småland Leader Linné Småland                 474 426 kr   
Multiple use of forest Leader Linné Småland              1 196 900 kr   
ENGINE Entreprenörsskap Leader Linné Småland                 819 640 kr   
Projekt delning Studieförbundet vuxenskolan                 149 650 kr   
Ökad kunskap om hållbart vattenbruk. Linné Refarm                   85 000 kr   

Totalt där kommunen ingår i projekt tillsammans med andra kommuner 
              
            5 789 937 kr   

    

Mikrostöd dvs små projekt    

PonnySprångets Berättardag 
DressyrSprånget Jenny 
Johnsson                   19 110 kr   

Ökad nyttjandegrad av klubblokal Ingelstad idrottsklubb                   15 479 kr   

Fritidsgård Loke Bygdegårdsföreningen Loke 
                      
                    6 658 kr   

Hjärtstartare i Brittatorp Brittatorp TK                   18 490 kr   
Smålands lincentrum Smålands lincentrum                    37 977 kr   
Lammhult samhällsförening Lammhults samhällsförening                   19 900 kr   

Fritidsområde Källarbacken 
Brittatorps 
Andelsbyggnadsföreningen                   45 050 kr   

Tolg Rut och Knut Sara Palm                   33 400 kr   

Fortbildning inom byggnadsvård Wederslöf Byggnadsvård  
                      
                    9 250 kr   



29 
 

Kompetens och konceptutveckling för ull och 
tovning Skatelövs skafferi AB                   10 650 kr   
Landsbygdsföretagande-Digitalisering för nya 
marknade Rugs of Sweden                   59 500 kr   
Hästhantering Lammhults ridklubb                   10 000 kr   
Jubileum med fest för alla Åryds sockenråd                   17 804 kr   
Attsjöfestivalen Attsjö sockenråd                     6 300 kr   
Digital lanthandel Nöbbele sockenråd                   21 500 kr   
Självförsvarskurs för ungdomar och kvinnor i 
Tolg Tolgs sockenråd                   14 375 kr   

Musik i Berg 
Smålands kulturfestival ideell 
förening                   20 000 kr   

Viljans ställplatser 
Viljans bygdegårdsförening 
Brittatorp                   20 000 kr   

Stöd till fritidsgård i Värends Nöbbele  Nöbbele föräldrarföreningen                    20 000 kr   
Ungdom leder ungdom Ör Ormesberga Vi unga                   10 700 kr   
Community learn Maria Richter Simsek                   20 000 kr   
Anläggningsplats/båtramp i Årydssjön Åryds idrottsförening                   20 000 kr   
Viljans ställplats husbilar Brittatorps bygdegårdsförening                   20 000 kr   
Onsdagshäng i Tolgs föreningslokal Tolgs IF                   13 500 kr   

 Totalt Mikrostöd                 489 643 kr   
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Bilaga 2 

Tioårsuppföljning 

Vilka kommunala insatser har gjorts och planeras  

i orter utanför Växjö stad 2009-2019? 

 

Version: Juni 2019 

 
 

BRAÅS 

Parker och trädgård 
Ombyggnation av torg, parkering intill ICA och gator samt utsmyckning och nya planteringar i parken. 

Belysning vid smalspåret och gångstigar, sittplatser, spaljéer utmed Örkens strand (<10 år?). Deltagit 

vid bryggbygge. Julbelysning i träd. 

Lokalförsörjning 

2015 Braås skola – om och tillbyggnation av sporthall, bussangöring 

2017 Braås skola – invändig upprustning och byte ventilationsaggregat 

2018 Sjöborgsvägens förskola – ny förskola, ombyggnation 

2018 Sjöliden – utbyte ventilation, nya storköksmaskiner 

2020 Ny förskola i Braås på skoltomten, rivning av Ängslyckans förskola när ny förskola är klar 

(Byggnation ej beslutad, förstudie pågår) 

Kultur 

Renovering biblioteksfilialen 2009  

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Offentligt konstverk, Naturoid, av Jenny Forsberg 2015 

Fritid 

- 2015 investeringsstöd Friluftsfrämjandet Braås; Airfloor (28 125-). 

- Ny sporthall (Utbildningsförvaltningen). 

- Ny klubbstuga Braås GOIF (försäkringsärende efter brand). 

- Braås camping; nytt avlopp och ventilation i servicebyggnad 2017. 

- Ny vågbrytarpir byggd vid badplatsen. 

- Ridsportssatsningen – Braås Ponny & Ridklubb; 2015 – vattenläcka i pumphus, fundament, 

vattenkvalitet, varmvattenberedare (87 000-). 2016 – ny brunn (80 000-). 2017 - ny 

parkering, leasing av traktor och harv (230 000-). 2018 - ny parkering (90 000-). 2019 - extra 

stöd för foder, projektering ombyggnad av stall, leasing av traktor, parkering (275 000-). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ROTTNE 

Parker och trädgård 

Omvandling av läckande damm till blomsterhav på torget. Ombyggnation av Löpanäsvägen för bättre 

cykeltrafik och hastighetsdämpning. Julbelysning i träd. Bytt till LED-belysning. Upprustning av Gc -

smalspåret (<10 år?). Fortsatt planering för ombyggnad av torg och ev justeringar i trafiksäkerhet 

vid Löpanäsvägen. 

 

Lokalförsörjning 

2017 Söraby skola/förskola – om och tillbyggnation 

2018 Sörgården – ventilation 

Kultur 

Renovering biblioteksfilialen före 2011 

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Fritid 

- 2010 investeringsstöd Brittatorps TK; reparation av elljusspårsbelysning efter stormen 

Gudrun (55 000-). 

- 2012 investeringsstöd Söraby Skytteförening; byte av gevär (75 000-) 

- 2013 investeringsstöd Söraby Skytteförening; tillbyggnad av skyttehall (500 000-) 

- 2014 Investeringsstöd Rottne IF; gräsklippare (113 500-). 

- 2014 Investeringsstöd Rottne Gym; träningsutrustning (20 000-). 

- 2015 Investeringsstöd Söraby Skytteförening; komplettering till nybyggnation av skyttehall 

(175 000-). 

- 2017 investeringsstöd Söraby Skytteförening; inventarier till skyttehall (90 000-). 

- 2017 investeringsstöd Rottne TK; anläggande av ny Padel och minitennisbana (254 000-).  

- 2018 investeringsstöd Rottne IF; bevattningsanläggning till fotbollsplaner (29 686-). 

- 2019 investeringsstöd Rottne TK; belyst Padel-bana #2 anlagd. (200 000-). 

- 2019 investeringsstöd Rottne Scoutkår; elektrisk förbränningstoalett (19 250-). 

- Elljusspår Löpanäs; byte till LED-armaturer 2019. 

- Större renovering av servicebyggnad vid Bergets badplats/camping 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LAMMHULT 

Parker och Trädgård 

Ny lekplats ”Örnen” då den gamle draken var tvungen att ersättas. Förnyelse av olika 

blomsterplanteringar och plantering av nya buskar och träd. Julbelysning i träd. Belysning på Tors 

gränd. Parkering/träd på Köpmansgatan framför ICA. När genomfarten byggdes om ändrades 

anslutande grönyta/torg vid Köpmannagatan/N Fabriksgatan, men det är, mer än 10 år sedan. När 

stationen öppnades 2013(?) var ju kommunen med runt om.  

Planering för ombyggnad av stationsparken pågår nu 2019, byggstart v 16. 
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Lokalförsörjning 

2011 Särskilt boende på Lyckanshöjd flyttade till Lammengatan 

2010 Lindens förskola – ombyggnation och viss tillbyggnation 

2010 Lindens förskola – paviljonger 

2010 Humlans förskola – revs och ersattes med paviljonger 

Om- och tillbyggnad av förskola/skola/sporthall/biliotek/kök (Ej beslutad, projektering klar) 

 

Kultur 

Renovering biblioteksfilialen 2014/2015 

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Planerade insatser: Pågående projektering för nytt bibliotek i Lammhult. 

Fritid 

- 2010 investeringsstöd Lammhults Sportskytteförening; akustiskt markeringssystem 

(25 000kr). 

- 2013 investeringsstöd Lammhults Trendgym; träningsutrustning (54 000-) 

- 2013 investeringsstöd Lammhults Ridklubb; värmeanläggning (110 000-), handikapptoalett 

(31 000-). 

- 2014 investeringsstöd Lammhults Ridklubb; ny takläggning (19 000-). 

- 2018 investeringsstöd Lammhults Ridklubb; belysning och bevattning i ridhus (61 000-). 

- 2018 investeringsstöd Lammhults Ridklubb; läktare i ridhus (40 500-). Resterande del inom 

ridsportssatsningen. 

- 2018 investeringsstöd Lammhults Ridklubb; inköp av traktor (175 000-). 

- Ridsportssatsningen – Lammhults Ridklubb; 2015 - renovering gavel, ny vattenlösning, 

pumphus och grävning, vattenbrunn (153 588-). 2016 – utbyggnad av ridhus (150 000-). 2017 

- nytt ridhus, ventilation, jordfelsbrytare, läktare ridhus, vattenledning i stall (248 750-). 2018 

- stallinredning (65 000-). 2019 - inköp av häst, byte av vattenledningar/stallinredning, 

träningsmaterial (187 750-). 

- Lammhultsbadet; 2010 Nybyggnation av samlingslokal/klubblokal OK Norrvirdarna. 2014 ny 

reningsanläggning och renovering av byggnad och omklädningsrum. 2018 byte av 

vattenledningar och målning av bassängerna. 2019 renovering av omklädningsrummen, 

bastu och toaletter. 

- Elljusspår; byte till LED-armaturer.  

- Björnö badplats; tillgänglighetsanpassad badplats (rullbar ramp och toalett) 2018.  

- Tennisbanor Björnö; ny belysning, bollfångarnät och allmän upprustning. 

Planerade insatser 

- Planering/projektering för ny Sporthall. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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INGELSTAD  

Parker och Trädgård 

lökplanteringar, trädplanteringar och sittplatser runt dammen och upp mot Torsjön. Julbelysning i 

träd. Bytt till LED-belysning. Monterat utrustning för julbelysning på ny plats 2018. Ombyggnad p-

plats framför ICA och busstorget (>10 år?) 

Planering för ombyggnad av fiskvandringsväg i dammen. 

Lokalförsörjning 

2010 Ingelstad skola – tillbyggnation för hiss, energiåtgärder 

2018 Ingelstad förskola – paviljonger 

2019 Tillbyggnad Helenetorps förskola, klar 2021 

Kultur 

Renovering biblioteksfilialen 2013 

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Planerade insatser: Pågående diskussion om nytt bibliotek i Ingelstad centrum. 

Fritid 

- 2010 investeringsstöd Ingelstad Skytteklubb; ny skjututrustning (20 000-). 

- 2012 investeringsstöd Ingelstad Skytteklubb; nya elektroniska måltavlor (37 500-) 

- 2012 investeringsstöd Ingelstad IK; ombyggnad av befintligt klubbrum (250 000-) 

- 2014 investeringsstöd Ingelstad IK; tillbyggnad omklädningsrum (197 500-) 

- 2019 investeringsstöd Ingelstad IK; renovering gräsplan (31 250-) 

- Elljusspår Sikabacken; byte till LED-armaturer 2018. 

- Camping/badplats Sikabacken; förbättrad ventilation i servicebyggnad. 

Planerade insatser 

- Byte till LED-armaturer även vid Sikabackens camping. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GEMLA 

Parker och Trädgård 

Planteringar invid busstation, installationer i samband med ”Hästen”. Arbeten i samband med 

tågstation. Julbelysning i träd. Ny busshållplats mitt emot butiken. Planerad upprustning av park.  

Lokalförsörjning 

2010 Gemla sporthall – nybyggnation 

2012 Gemla skola – om- och tillbyggnation klassrum, bibliotek m.m. 

2018 Gemla förskola – paviljonger 
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Kultur 

Renovering biblioteksfilialen 2013  

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Projektstöd för lokalanpassning av leksaksmuseet i syfte att bl.a. öka tillgängligheten 2016  

Fritid 

- 2011 Byggnation och invigning av Gemla Sporthall. 

- 2014 investeringsstöd Gransholms IF; bollfångarnät och avbytarbås (35 000-). 

- 2016 investeringsstöd Gransholms IF; robotgräsklippare (18 500-). 

- 2018 investeringsstöd Gransholms IF; nybyggnation av omklädningsrum och serviceytor 

(700 000-). 

- Gransholms IF – kommunalt lån för anläggande av konstgräsplan.  

- Elljusspår; byte till LED-armaturer 2019. Större gallring/röjning runt elljusspåret 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÅRYD 

Parker och Trädgård  

Upprustad parkyta med ny sittplats, planteringar och perennplantering.  

Lokalförsörjning 

2016 Åryd skola, paviljonger 

Anpassning av Åryd skola (Ej beslutad, förstudie pågår) 

Kultur 

Renovering biblioteksfilialen 2014 

Skylt historiskt och kulturhistoriskt intressant plats 2014 

Fritid 

- 2013 investeringsstöd Åryds IK; renovering av klubbstuga inkl. stängsel (125 000-). 

- 2015 investeringsstöd Åryds IK; ny fotbollsplan och utrustning (350 000-). 

- 2016 investeringsstöd Åryds IK; gräsklippare (31 250-). 

- 2018 investeringsstöd Åryds IK; bollfångarnät vid fotbollsplan (40 000-). 

- Elljusspår; byte till LED-armaturer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Övriga orter 

Kultur och Fritid/Lokalförsörjning 

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka i Berg har haft Långsiktigt kulturstöd sedan 2006. Musikriket är en 

konsertserie i regi av Musik i Syd. Växjö kommun medverkar sedan 2015 genom inköp av fem 

konserter per år vilka har getts i Braås, Lammhult, Tolg, Nöbbele och Tävelsås. Sedan 2015 erbjuder 

Växjö kommun scenkonst under rubriken Scensommar. Föreställningar och konserter har getts i 

Braås, Rottne, Dädesjö, Lammhult, Tolg, Ingelstad, Berg, Kalvsvik, Åryd, Furuby och Gemla. Utöver 
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listade orter har Scensommar även dykt upp i Brittatorp. Halli Hallå är en serie 

scenkonstföreställningar för barn och familj där Växjö kommun sedan 2017 erbjuder föreställningar 

även utanför centrala Växjö i Braås, Lammhult och Ingelstad. Växjö konsthall har gett konstlabb för 

barn och unga på lov i Braås. Framöver kommer det att ske även i Lammhult.  

• DÄDESJÖ 

- 2018 investeringsstöd Dädesjö skytteförening; byte/uppgradering av luftgevär (29 750-). 

- Ny skola/förskola, förstudie pågår 

 

• TOLG 

- 2010 investeringsstöd Tolgs IF; handikappsanpassning av klubbstuga (40 000-). 

- 2017 Investeringsstöd Tolgs IF; renovering av omklädningsrum (45 500-). 

- Tolgs badplats; nya omklädningsrum. 

- 2019 investeringsstöd till Tolgs IF; två robotgräsklippare och åkgräsklippare (57 000-). 

 

• NÖBBELE 

- 2012 investeringsstöd Nöbbele BK; renovering av klubbhus (44 000-) 

- 2012 investeringsstöd Nöbbele BK; ny klubbstuga som benämns aktivitetshus (870 000-). 

- 2018 investeringsstöd Nöbbele BK; ny dränering för fotbollsplaner (42 500-). 

- Sandstadens badplats; tillgänglighetsanpassad badplats (rullbar ramp och toalett) 2018.  

- 2019 investeringsstöd Nöbbele BK; bevattningsanläggning till fotbollsplaner (22 149-). 

-  

- 2015 Nöbbele skola/förskola – ombyggnation av hus b till skola 

 

• BERG 

- 2015 investeringsstöd Bergs Scoutkår; förrådsbyggnad (45 000-). 

 

• VEDERSLÖV/DÄNNINGELANDA 

- 2016 investeringsstöd Vederslöv-Dänningelanda IF; installation av V/A och bredband till 

föreningslokal (147 500-). 

- 2019 investeringsstöd Dänningelanda BTK; inköp och installation av värmepump till 

föreningslokal i Skir (87 500-). 

-  

- 2009 Vederslöv skola/förskola – renovering storkök 

- 2010 Kinnevaldsgården – åtgärder utemiljön 

- 2013 Kinnevaldsgården – utbyte ventilation 

 

• FURUBY 

- Elljusspår med stickspår; byte till LED-armaturer. 

 

• ÅBY 

- 2014 Åby-Tjureda IF investeringsstöd; två nya omklädningsrum vid idrottsplatsen (100 000-). 

- 2016 Åby-Tjureda IF investeringsstöd; åkgräsklippare (15 000-). 
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- 2017 Åby-Tjureda IF; Investering för ny ispistslinga på bandybanan tillsammans med 

kylanläggning (3 000000).  

- 2018 Åby-Tjureda IF investeringsstöd; inköp av ny ismaskin och traktor (450 000-). 

- 2019 Åby-Tjureda IF investeringsstöd; asfaltsbeläggning intill konstisbana (50 000-). 

 

• ÖHR 

- 2016 – investeringsstöd till IFK Öhr för ny gräsplan (16 000-). 

- 2018 – investeringsstöd till IFK Öhr; ombyggnad av lokal (45 000-). 

 

• URÅSA 

Planerade insatser 

- Uråsa IF – ny infiltration till klubbstugan. 

 

• TÄVELSÅS 

• 2016 Tävelsås skola/förskola – ombyggnation storkök 

• 2016 Tävelsås förskola – ombyggnation av hus på skoltomt till förskola 

• 2017 Tävelsås skola/förskola – byte av tak 

• 2018 Tävelsås skola/förskola – paviljonger 

 

 

ÖVRIGA INSATSER- FRITID 

• 2017 lanserades Naturkartan Växjö som digital portal för allt friluftsliv. 

https://naturkartan.se/sv/vaxjo  

Presenterar med text/bild/karta flera leder, naturreservat och platser på landsbygd. Totalt 

443 platser tillgängliga i app/webb. 

• Sigfridsleden 88 km vandringsled. Gemensam standard och skötselavtal för tio 

skötselföreningar mellan Knapelid vid Rottnen till Asa i norr. 

• Värendsleden – 2010 nya skyltställ vid alla lyft, rastplatser och lägerplatser på kanotleden. 

Ledkarta framtagen tillsammans med Alvesta och Tingsryd 2011 (LONA-bidrag). 

• Skötselavtal med tre föreningar som vintertid drar skoterdragna skidspår på flera platser i 

Växjö (Växjö AIS), i Lammhult (OK Norrvirdarna) och runt om i Brittatorp (Brittatorps TK). 

• Kartbidrag till orienteringsklubbar för nyproduktion och revidering av kartmaterial i 

kommunen. 

• Årligt underhåll och besiktning av alla badplatser (bryggor, omklädningshytter, vindskydd, 

torrdass, grillplats, lekutrustning, staket, parkering). 

• Årliga ansökningar om föreningsstöd för drift av egna anläggningar. 
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