Förord
Vision för Blågröna Växjö
När Blågröna Växjö fyllde ett år presenterade vi vårt nya namn, vår hemsida, vår grafiska
profil med ny logotype – och att fyra arbetsgrupper skulle arbeta med ett visionsprogram inför
nästa födelsedag.
40 förtroendevalda för Blågröna Växjö – två från vardera parti i fyra grupper – har mellan
december 2015 och juni 2016 tagit fram fyra underlagsrapporter som sedan satts ihop till ett
visionsprogram. Gruppledarna har fungerat som bollplank under processen och gav
inledningsvis gemensamma riktlinjer och frågeställningar till grupperna.
Visionsprogrammet är skrivet som om en växjöbo beskriver Växjö 2030. Det gör inte anspråk
på att beröra varje fråga eller på att ge alla svar. Vår vision tar istället sikte på att beskriva ett
Växjö som de fem blågröna partierna vill arbeta för att göra möjligt.
Avslutningsvis vill vi tacka de som deltagit i de fyra arbetsgrupperna. Med stort engagemang
och olika perspektiv har de skrivit fram underlagsrapporterna som legat till grund för
visionsprogrammet. En förteckning över de som ingått i arbetsgrupperna återfinns på sista
sidan. Ett stort tack också till Andreas Wilson, Blågröna Växjös politiska samordnare, som
arbetat hårt för att sammanställa underlagsrapporterna och skriva visionsprogrammet, och till
hans företrädare Denice Sigvardsson, som ledde arbetet under uppstartsfasen.
Blågröna Växjö fyller nu två år. Vi firar det med vår vision för Växjö. Vi trivs tillsammans
och söker ett gemensamt, långsiktigt förtroende hos växjöborna att utveckla och stärka Växjö.
Det finns mycket kvar att göra. Vår resa tillsammans har bara börjat.

Växtkraft och välstånd.
Vår resa från den stora småstaden till den lilla storstaden ger styrkor och fördelar, men också
utmaningar. Hur håller vi ihop hela staden? Hur blir det attraktivt att bo och verka i alla
kommunens delar? Med nya steg mot full sysselsättning får vi en växtkraft som inte bara är
stor, utan också bred. När fler växjöbor arbetar kommer vårt växande välstånd också fler till
del.

Kunskap och kreativitet.
I Växjö ska varje barn få rätt stöd, bli självständig och nå sina drömmar och sin fulla
potential. I ett dynamiskt, spännande samhälle växer nya idéer och innovation fram. Hur kan
vi ge alla lika möjligheter, trots olika förutsättningar? Hur kan fler idéer bli verklighet och
skapa nya jobb? Med en skola som ser alla och glömmer ingen, hindrar vi utanförskap från att
gå i arv.

Trygghet och tillit.
Mellanmänsklig tillit är kittet som håller samman vårt samhälle. Den som känner sig otrygg,
kommer inte heller vara fri att förverkliga sig själv och bidra till bygget av ett starkare Växjö.
Hur säkerställer vi trygghet i alla kommunens delar? Hur får vi en välfärd som ger varje
växjöbo trygghet i alla livets skeden? Med fler som känner framtidstro, istället för hopplöshet,
och en trygg välfärd som möter växjöbornas behov med kvalitet bygger vi ett starkt samhälle.

Hälsa och hållbarhet.
Långsiktighet för ett samhälle kräver att vi är friska, såväl tillsammans som var för sig. Hur
kan vi bryta trenden med psykisk ohälsa och ge fler växjöbor ett friskare liv? Hur kan Europas
grönaste stad bli än mer hållbar? Med modiga hållbarhetsreformer, mer rörelse i ett attraktivt
fritidsliv och lockande utemiljöer och mindre hälsoklyftor blir vi Europas mest hållbara
kommun.
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Växtkraft och välstånd
I Växjö kommun finns förutsättningar för välstånd genom hållbar social och ekonomisk tillväxt.
Det möjliggör att växjöbor kan erbjudas välfärdstjänster av hög kvalitet och tillgänglighet för
alla. Växjö har Sveriges bästa företagsklimat och det bidrar till hög sysselsättning. Det ger
kommunen fantastiska förutsättningar för Sveriges bästa välfärd och en hållbar ekonomisk
trygghet. Växjö är attraktiv som bostad- och arbetsort för folk från hela världen. De attraktiva
boendemiljöerna utgår från lokala förutsättningar. Kommunen arbetar aktivt med att ta tillvara
de lokala natur och kulturresurserna, samt nya entreprenörer.

Företagande, arbetsliv och utbildning
Växjö är en förebild för andra när det gäller entreprenörskap, konsumtionsmönster, livsstil och
ekologisk hållbarhet. Kommunen har en hög servicenivå gentemot näringslivet som bidrar till
ett tillåtande och uppmuntrande företagsklimat. Antalet kunskapsintensiva företag ökar år efter
år och gör Växjö till ledande i frågor som entreprenörskap och nyföretagande, samt för
tillväxtbranscherna; utbildning, IT, logistik, handel, miljö/energi, besöks- och
upplevelsenäring.
Samarbetet mellan kommun, näringsliv och universitet arbetar med att utveckla nya idéer och
lösningsförslag för att anpassa utbildningar till arbetsmarknadens behov. Samarbetet bidrar till
att sysselsättningsgraden i Växjö är högre än det nationella genomsnittet. Det skapar god
stabilitet i kommunens ekonomi och bidrar till att jämställdhet och ökat välstånd för alla
växjöbor. Fler människor känner trygghet i att kunna försörja sig genom eget arbete och
utanförskapet minskar. Växjöbor har möjligheten att förverkliga sina mål och vara delaktiga i
samhället.
Det sociala företagandet ökar i betydelse och visar tydligt hur socialt ansvarstagande och det
kommersiella kan samverka och för att bidra till utveckling och fler jobb. Kommunens
upphandlingspolicy ger fler mindre, lokala företag möjlighet att delta i offentliga
upphandlingar. Växjö kommun är drivande i att samordna upphandlingar med grannkommuner.
Det bidrar till att öka de lokala företagens tillväxt och till att fler jobb skapas exempelvis inom
upplevelse- och besöksnäringen.
Matlandet Växjö är den självklara arenan för gastronomi. I Växjö händer det, där väcks idéer
och tankar om hur vi ska utveckla Sverige som livsmedelsproducent, exportör och hur man tar
tillvara på alla de influenser de senaste årens invandring. Växjös varumärke som Matlandet
huvudstad stärks genom satsningen på stadens Gastronomicentrum – en arena där framstående
kockar gör inspel i hur maten som produceras i offentlig regi kan förbättras ytterligare.

Boende
Växjö är en nationell förebild för miljövänlig nybyggnation där alla invånare har nära till
naturen. Att bevara åkermark och utöka grönområden är en viktig utgångspunkt i all fysisk
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planering. Nya bostadsområden växer fram och befintliga områden rustas upp. Mark för
verksamheter planeras och exploateras med god framförhållning. Bostadsmarknaden i Växjö
består av olika upplåtelseformer och anpassad för att tillgodose olika människors behov. Det
pågår ett aktivt arbete med att underlätta möten mellan hushåll med olika ekonomisk kraft och
kulturell bakgrund som ger resultat. Den styrande riktlinjen för all bostadsplanering är en
hållbar livsstil, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Stadsmiljömål är en naturlig
utgångspunkt vid bebyggelseplanering och planering av transportsystem. Därmed är det lätt att
ta sig dit man vill oavsett om valet är till fots, med cykel eller med kollektiva transportmedel.
Kommunen har tillsammans med Linneuniversitetet lagt grunden för ett ”Kunskaps- och
forskningscentrum för träbyggande” som är bäst i landet i sin profession. Bostadsmiljön är
särskilt anpassad för att främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Nära till natur och
rika fritidsmöjligheter bidrar till en god folkhälsa. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är
bättre än i övriga riket vad gäller kvalitet och bredd och bidrar verksamt till att göra kommunen
attraktiv. Kulturaktiviteter, där alla kan medverka och mötas, skapar tolerans och förståelse för
olikheter.

Infrastruktur
Europas grönaste stad” Växjö är en förebild för andra när det gäller transportmönster. Oavsett
var man bor i Växjö kommun finns god tillgång till kommunikation, affärer, service, kultur och
upplevelser inom rimligt avstånd. Växjö kommun erbjuder ett långsiktigt hållbart
transportsystem - ekonomiskt, socialt och ekologiskt – med anslutningar till både nationella och
internationella trafiksystem. Den spårbundna trafiken är välutvecklad och bidrar till att det är
enkelt att ta sig fram i stad och landsbygden. Planskilda korsningar med större vägar har ökat
trafiksäkerheten och fått många att använda cykeln mer.
Energiförsörjningen i kommunen består av 100 procent förnybara energislag och kännetecknas
av högsta möjliga effektivitet och hushållning. Individuell uppvärmning är ersatt med
”fjärrvärme” i kommunens tätorter. Laddningsstationer för elbilar finns i alla bostadsområden
och vid större kommunala arbetsplatser. Växjös miljöarbete har gett resultat och vi har ett
fossilfritt Växjö.
Europas grönaste stad är ledande i arbetet med att skydda framtida försörjning med dricksvatten
och för att hantera andra följder av klimatförändring eller kriser.
Bredband och mobil kommunikation är väl fungerande i hela kommunen och bidrar till
utveckling för både individer och företag.

Demokrati och integration
Kommunen utvecklar kontinuerligt formerna för att utveckla växjöbornas möjlighet till att bidra
i samhällsutvecklingen. Nämnder och styrelser arbetar med medborgardialoger, där växjöbor
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regelbundet kan träffa politiker och tjänstemän för att diskutera olika frågor. Som ett sätt för att
ge medborgarna ökad möjlighet att påverka och att ta ansvar för samhällsutvecklingen.
Växjö är en öppen och sammanhållen kommun, där alla känner sig som hemma. Människor
som flyttar till Växjö från andra länder bidrar till att skapa en kreativ och öppen miljö som
breddar kompetensen hos arbetskraften och ökar kommunens attraktivitet. I mångfaldens Växjö
ses kulturella skillnader som en tillgång. Arbetet med att finna nya former för att undervisa
nyanlända om vad som gäller i Sverige och om svensk lag, seder och bruk utvecklas ständigt.
Kommunen arbetar i nära samarbete med olika ideella föreningar för att fånga upp människor
som behöver stöd i att exempelvis lära sig svenska eller på annat sätt känna sig hemma i det
svenska samhället. I Växjö kommun påbörjas studierna i svenska från första dag och det erbjuds
omgående validering av språk- och yrkeskunskaper. Egen försörjning är alltid det primära
målet. Deltagande i språkundervisning och andra aktiviteter som kommunen eller annan
myndighet anger är ett villkor för att olika bidrag ska utgå. Detta gäller för alla växjöbor.
Vi har rätt förutsättningar för att man kan lära sig det svenska språket, vilket underlättar för det
framtida livet i Sverige. Alla som kommer till Växjö kommun får möjligheten att lära sig
svenska från första dag. Det finns tillgång till tidiga insatser för alla åldrar och det bidrar till att
vägen in till arbetsmarknaden blir kortare, samt en snabbare integration.
Bostadsbyggandet i Växjö kommun planeras för att gynna mångfald. Här blandas bostadsrätter
med villor och hyresrätter. Olika bostadsformer, stödjer och bidrar till en ökad kulturell
mångfald. Vi tror på att ett mångkulturellt Växjö, med respekt för andra människor och kulturer,
är ett Växjö som mår bra. Människor är olika och därför finns det inte en väg till lyckad
integration, utan många. I Växjö fokuserar integrationsprocessen på individens möjligheter.
I Växjö är alla välkomna och här är vi alla växjöbor från dag ett. Vi tror på varje individs styrka
att bidra till samhället efter egen förmåga. Det skapar förutsättningar för vårt välfungerande
integrationsarbete. Växjö kommun är ett mångkulturellt samhälle där ömsesidig respekt för
varandras rätt att vara olika bygger grunden för en känsla av gemenskap. Alla vuxna får
utbildning i svenska och samhällsorientering från dag ett. Utbildningen är tydligt kopplad till
arbetsmarknaden och fortsätter vid praktik eller anställning.
Kommunen ser civilsamhällets kompetens som en förutsättning för att lyckas i
integrationsfrågor. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan kommunen och civilsamhällets
föreningar och organisationer.

Jämställdhet
I Växjö kommun bemöts alla på samma sätt oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, religion eller funktionsnedsättning när det gäller tillgång till kommunens service och
myndighetsutövning, samt vid rekrytering av medarbetare. Växjö kommun har nolltolerans mot
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sexuella trakasserier i samhälle och arbetsliv. Vi växjöbor tar ett gemensamt ansvarstagande för
att visa respekt för varje individs egenvärde, olikhet och förebygger konflikter.
Vi ser framstående resultat som följd av kommunens arbete utifrån handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Växjös goda resultat gör att kommunen ses som en nationell
förebild i arbetet mot våld i hem och samhälle. Det finns ett nationellt intresse för det arbete
som utförs på det lokala planet där polis och socialtjänst samarbetar för att förebygga våld och
förtyck. Växjömodellen partnerskap mot utanförskap uppmärksammas med Blenda som
framgångsexempel. Oavsett om du är kvinna eller man ges du samma möjligheter till
utveckling, påverkan och karriär. Växjö har lyckats skapa ett likvärdigt och jämställt löneläge
efter satsningar på att utjämna osakliga löneskillnader.
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Trygghet och tillit
I Växjö kommun känner alla växjöbor sig trygga i både det offentliga rummet och i hemmet.
Vår ordnade ekonomi ger oss en stabil grogrund för varje växjöbos trygghet i vardagen.
Valfrihet, mångfald och hög kvalitet inom omsorgen skapar tillfredställelse för individen. Det
personliga mötet och behovsanpassade lösningar inom omsorgen ger individen trygg tillvaro.
Växjöbor känner trygghet och tillit i de val som görs i livets olika skeenden. Livet i Växjö
kommun kännetecknas av grundförutsättningen för ett välmående, jämlikt och jämställt
samhälle; att alla har lika möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Trygghet i det offentliga rummet
Växjö är en jämställd och jämlik kommun. Stadsplaneringen har alltid ett trygghetsperspektiv
i planeringen av trafiksäkerhet för: gående, cyklister och motverkar risken att utsättas för brott
i det offentliga rummet. Det pågår betydande satsningar i samarbete mellan polis, skolor,
fritidsledare, föreningar, restauranger, socialtjänst och medborgarkontor som minskar
otryggheten. Växjö fokuserar på områden utanförskapets periferi för att säkerställa tryggheten
och framhäver förebilder. Alla aspekter av samhällsbyggnad ingår i planeringen. Växjö
kännetecknas av en trygg boendemiljö som motverkar segregation genom blandad bebyggelse.
Vi går på våra gator med en känsla av trygghet och utan rädslan för att mötas utav våld.

Trygghet för barn och unga.
För växjöbor är möjligheten till aktivt stöd och valfriheten att välja barnomsorg och skola efter
behov en självklarhet. Växjös barn och ungdomar har en trygg förskole- och skolmiljö som
uppmuntrar till kreativitet och utveckling. Alla barn ingår i en gemenskap och får allt stöd de
behöver för att nå individuell framgång. De offentliga miljöerna för barn och ungas fritid, är
psykiskt och fysiskt trygga. Ingen behöver vara orolig när de vistas på lekplatser, idrottshallar
eller fritidsgårdar. Växjö har trygga vägar till och från skolan, både i skolbussen och på gångoch cykelvägarna. Skolan arbetar för att ge alla barn lika möjligheter att lära och utveckla sina
kunskaper. Det görs genom aktivt arbete som motverkar att barn och ungdomar blir utsatta för
mobbing eller kränkande behandling. Den moderna skolan har en funktionell och kreativ
undervisningsmiljö som stimulerar kunskapsinhämtningen.

Trygghet för äldre
Växjöbor känner stolthet över att kunna ge äldre ett välutvecklat och behovsanpassat stöd till
sina äldre och är en nationell förebild för nytänkande inom omsorgen. Det syns genom
individanpassade insatser i form av trygghetslarm, hemhjälp, särskilt boende, samt att de
kommunala måltiderna är av högsta kvalitet. Där framstående kockars inspel bidrar till en
förhöjd matupplevelse av den offentliga maten. Växjö har en hög grundläggande kontinuitet i
hemtjänsten. Tryggheten inom omsorgen stärks genom att stöd och teknik utformas efter den
enskildes behov. Möjligheterna till social samvaro är god till följd av förbättringar som gett en
mer funktionell färdtjänst. Det finns gott om goda förebilder genom att äldres kunskaper och
erfarenheter tas till vara.
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Tilliten till samhällsfunktioner
Kommunen har bra samarbete mellan förvaltningar, bolag, näringsliv, föreningar och
civilsamhället. Det bidrar till växjöbornas ökade känsla av delaktighet i samhällsutvecklingen.
Samverkan mellan polis, räddningstjänst och sjukvård har utvecklats och bidrar till ökad
trygghet under dygnets alla timmar i det offentliga rummet. De offentliga
kommunikationskanalerna är välfungerande och bidrar tillsammans med den digitala
bredbandstekniken, samt den moderniserade infrastrukturen till att kopplingen mellan stad och
landsbygd stärks.
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Hälsa och hållbarhet
Växjö är inte bara Europas grönaste men även renaste stad och en förebild för cirkulär
ekonomi. Framgången ligger i ett processinriktat arbete med avstamp i arbetet med FN:s
Agenda 2030, där fokus läggs på hållbart arbetsliv, miljö, integration, samhällsutveckling och
det gör oss till en internationell förebild inom detta område. Europas grönaste stad är känt för
sin entusiasm, optimism, kreativitet och inte minst entreprenörsanda. Växjö är en kommun i
framkant, här händer det, här skapar vi hållbar tillväxt och samhällsutveckling tillsammans.
Här frodas grönskan i stadsdelarnas alla vrår genom ständig utveckling av våra grönytor och
aktiva hälsofrämjande insatser för alla växjöbor.

Miljö
Växjö är en internationellt ledande och välkänd miljökommun, där all verksamhet utvecklas för
att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Kommunen arbetar med de globala målen för
hållbar utveckling på alla nivåer. De senaste årens satsningar på innerstaden har skapat en
fullgod tillgänglighet för alla. Transportsystemet har utvecklas utifrån tydliga hållbarhetsmål
som bidrar till ökat utrymme för mer miljövänliga alternativ. Den gröna kollektivtrafiken går i
täta turer och gör valet att bosätta sig på landet lika naturligt som att bo i staden. Staden och
landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra och har en välutvecklad infrastruktur för alla
trafikanter. Det finns ett välutbyggt cykelvägnät som fortsätter expandera och knyter samman
stad och landsbygd. Växjö är känd som cykelstad och för att ha skapat ett enkelt och säkert
vägnät för cyklister.
I flera stadsdelar finns det gemensamma elcykel och elbilpooler där invånare lätt kan välja det
fordon som passar resan. Det skapas fler bilfria platser vilket ger mer utrymme för grönområden
och ökar tillgängligheten till innerstaden. Vi uppmuntrar växjöbor till de miljövänliga
pendlingsalternativen och ökar tillgängligheten genom centrumnära parkeringsgarage, där
näringsverksamheter i form av cykelverkstad och laddningsstationer finns inrättade och bidrar
till en tryggare miljö. Tillkomsten av parkeringsgarage och pendlingsplatser i anslutning till
kollektivtrafikens hållplatser minskar biltrafiken i innerstaden och innebär stora förbättringar
av miljön och renare stadsluft. Bilpooler och laddningsstolpar finns även i de mindre tätorterna,
där de som bor på landsbygden i stor utsträckning använder samåkningstjänster som med lätthet
kan kombineras med cykel och kollektivtrafik.
Den bilfria stadskärnan ses som en naturlig mötesplats för både gamla och unga. Stadskärnan
kännetecknas av små lummiga gröna oaser i form av pocket parks, en urban trädgård tillför mer
grönska i rutnätsstaden. Östrabo stadsodling är en internationell förebild för stadsodling och en
självklar inspirationskälla både lokalt och nationellt. Växjö innerstad är en viktig och attraktiv
mötesplats för kulturella evenemang och rekreation. En livlig och blomstrande handel speglas
i stadskärnans breda utbud av affärer och uteserveringarnas mångfald skapar liv och rörelse.
Det finns attraktiva familjevänliga ytor och mötesplatser där tillgängligheten till vardagsservice
lockar till sig fler besökare.
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Det finns en variation av ängar och gräsmattor för att gynna biologisk mångfald av växter och
insekter. Samtidigt kan dessa områden skötas med glesare klippning och därför bidra till det
fossilfria samhället.
Växjö är ledande i arbetet med att nå en resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som
minimerar vår påverkan på miljön. Återbruksbyn har etablerat ett kunskapscentrum för cirkulär
ekonomi. Här samverkar kommun, företag, universitetet och civilsamhället för att utveckla:
handel med begagnade produkter, reparationer av produkter anpassade för nya affärsmodeller.
Ett kunskapscentrum som skapar nya jobb med grunden i hållbara cykler.

Friluftsliv
Växjö kommun är en av landets främsta friluftskommuner. Sydostleden (cykel) och
Sigfridsleden (vandring) är kända resmål som drar turister från hela norra Europa. Fortsätta
satsningar på friluftslivet stärker friluftslivets attraktivitet. Utvecklingen av vandringsstigar och
rekreationsplatser runt Växjösjön, Trummen och Bergundasjöarna gör naturområdena levande
och attraktiva för både naturälskare och badgäster. För den äventyrslystne lockar våra
kanotleder och Helgasjön sätter Växjö på kartan för inlandets båtliv och bidrar till ökad turism.

Hälsa och ett hållbart arbetsliv
Med utgångspunkt i arbetet med Agenda 2030 har Växjö sedan länge arbetat med strategiska
insatser som främjar ett hållbart arbetsliv och hälsosam tillvaro för både kommunens anställda
och växjöbor. Vi prövar och utvärdera kontinuerligt olika metoder och skapar tydliga processer
för ett mer hållbart och hälsosamt arbetsliv där en god balans mellan arbete och fritid är en
självklarhet. Växjö kommun är en av landets mest attraktiva arbetsgivare och en förebild i det
hälsofrämjande arbetet. Ett modernt och modigt ledarskap prövar arbetsplatsens fysiska
begränsningar och förutsättningar för att skapa växtkraft genom flexibla kontorslösningar och
nya arbetstidsmodeller. Moderna anpassningar som tillsammans med ett medvetet hälsoarbete
ökar arbetstagarens delaktighet i utvecklingsarbetet och återspeglas i goda frisktal i samtliga
Växjö kommuns förvaltningar och bolag.

Hållbart Växjö tillsammans
Växjö är en hållbar kommun som i alla led ser den kulturella mångfalden som en styrka.
Integrationsarbetet är en naturlig del i de processer som påverkar samhällets olika delar och
skikt. Civilsamhället och föreningslivet spelar tillsammans med kommunen en viktig nyckelroll
för att Växjö är känt för att gilla olika. Kommunen är en aktiv part i detta arbete och stöder och
uppmuntrar olika ideella verksamheter och sociala företag. Det skapas möjligheter för
civilsamhället och de ideella krafterna att bidra till vår gemensamma välfärd. Växjö kommun
tror på och tar tillvara på alla människors engagemang och erfarenheter.
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Kunskap och kreativitet
Linnéuniversitetet är ett av Sveriges främsta lärosäten. Det finns ett starkt och värdefullt
samarbete mellan universitetet, kommun och näringsliv. Satsningen på forskning är ett
vinnande koncept som bidrar till kommunens positiva utveckling inom hållbar tillväxt. Vi är en
universitetsstad i framkant som attraherar studenter, forskare och näringsliv.
Linnéuniversitetets framväxt och framgång har bidragit till utvecklingen av förbättrade
kommunikationer till och från Växjö. Det ger bra förutsättningar för en växande kommun och
ett universitet att fortsätta utvecklas.

Ett universitet utan gränser
Det är med glädje vi kan konstatera att Linnéuniversitetet har en populär ekonomihögskola och
att en av landets tre polisutbildningar är förlagda till vår kommun. Allt fler studieområden får
möjlighet att expandera i Växjö och att det lockar fler studenter till universitetet. En
framgångsfaktor är att det finns en tydlig koppling mellan universitetet och kommunen.
Campus har ett naturligt band till Växjö innerstad och nätverk för samarbete mellan universitet,
kommun och näringsliv utvecklas genom kunskapsutbyte. Kollektivtrafiken gör det enkelt att
ta sig både till och från universitetet.
Studenter vid universitetet är en del av vår gemenskap och känner sig som hemma. I Växjö är
vi alla växjöbor från dag ett. Universitetets framgångar ger den lokala arbetsmarknaden god
kompetensförsörjning genom att nyexaminerade studenter lockas vara kvar. Det som lockar är
bra utvecklingsmöjligheter, samt spännande och utmanande karriärvägar.

En skola i världsklass för hela kommunen
I Växjö känner sig alla trygga med att lämna sina barn till kompetenta och behöriga lärare samt
övrig personal som ser till elevernas individuella behov. Växjö kommun erbjuder skolor i
världsklass och är en attraktiv arbetsgivare, som värdesätter sin personal och erbjuder goda
förutsättningar för fullständiga verktyg och vetenskapligt grundad utbildning. Växjö ger lärarna
möjlighet till kompetensutveckling som tillsammans med utvecklingsarbetet drivs i nära
samarbete med Linnéuniversitet. Tidiga insatser ger alla elever rätt förutsättningar att nå sin
fulla potential tillsammans med kommunens fantastiska lärare.
Vi arbetar för att alla elever ska fortsätta gå en i skola i världsklass, samt att alla skolor ska vara
av högsta kvalitet. Det finns F-6 skolor i hela kommunen och alla har möjlighet till att göra ett
klokt val av skola. Skolorna arbetar utifrån egna profiler som gör de mer intressanta och
kreativa. Skolorna i Växjö genomsyras av en gröntråd, miljöarbete. Vi vet att utbildning är
vägen in i arbetslivet och därför är studie- och yrkesvägledningen integrerad i den ordinarie
utbildningen. Det bidrar till att eleverna gör kloka och väl grundade val i livet. Det innebär att
eleverna får kunskap om alla olika typer av jobb och branscher som finns i samhället. Grundoch gymnasieskolan knyts starkare till arbetsmarknaden, genom mer genom utökad praktik och
fler studiebesök. Ungt företagande är ett utmärkt exempel på ett välfungerande samarbete
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mellan arbetsmarknad och gymnasieskolan. Yrkesprogrammen spelar en viktig roll för att
tillgodose behovet av arbetskraft i många samhällsbärande yrkesgrupper. Ett långsiktigt arbete
har bidragit till att de yrkesinriktade gymnasieprogrammen har hög status. En utbildning innebär
goda förutsättningar för att kunna arbeta efter avlagd examen.

I Växjös skolor får alla elever undervisning om företagens roll i samhället och erbjudande om
att praktisera i näringsliv och förvaltning. Ämnen som miljö, mat, mångfald, etik och
demokratiskt förhållningssätt integreras i undervisningen. Alla miljögifter är utsorterade från
skolor och förskolor. Bemanning och arbetssätt i skolan är anpassat till elevernas individuella
behov, både för högbegåvade och elever med studiesvårigheter. Individuellt anpassad
pedagogik tillämpas även för vuxna elever.

I Växjö attraherar vi lärare med spännande karriärmöjligheter. Kommunen har en trygg
grundskola dit lärarna söker sig och där eleverna känner att de vill och kan lära sig. I våra skolor
finns det ett tydligt fokus på kunskap, kreativitet och trygghet. Den moderna skolan främjar
entreprenörskap och förstärker kopplingen mellan arbetsmarknad och skola. Det sker genom
teoretisk undervisning i praktiska miljöer och studie- och yrkesvägledning som är integrerad i
ordinarie utbildning. Europas grönaste stad lägger en tydlig grön tråd i sin undervisning för en
fortsatt hållbar kommun.

Ett varmt och öppet Växjö
Vi är stolta över att många människor söker sig till Växjö. Det visar på att vi är en kommun där
man känner sig trygg. Växjö är nationellt känd för att vara staden som är bäst på att välkomna
nya människor. Grunden till integration ligger i arbete. Därför gör vi det enkelt att hitta ett
arbete när man kommer till oss, det är det viktigaste i hela integrationsprocessen. På
arbetsplatsen lär man sig svenska, träffar nya kollegor och slussas in i det svenska samhället.
Vi växjöbor är välmående och känner oss trygga i vår tillvaro. Vi har en grundläggande trygghet
som ger oss mod och kraft att bidrag till och utveckla vårt samhälle. Vi tar tillvara på
erfarenheter från andra kulturer och utvecklar vår kompetens och vision utifrån mångfald och
oliktänkande.
Vi skapar framgång utifrån myntets båda ansikten och ser inte skillnader som motpoler utan
som växtkraft.
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Medverkande
Växtkraft och välstånd
René Jaramilo (M), Catharina Winberg (M), Sture Andersson (C), Mimmi Rito (C), Birgitta
Josefsson (MP), Magnus P Wåhlin (MP), Rickard Karlsson (L), Annika Schilling (L), Göran
Kannerby (KD), Kaj-Mikael Petersson (KD)

Trygghet och tillit
Ulf Hedin (M), Sigvard Jakopsson (M), Sven Johansson (C), Berne Persson (C), Lars Edqvist
(MP), Gunnel Jansson (MP), Gunilla Seltén (L), Camilla Albinsson (KD), Patrik Åkesson
(KD)

Hälsa och hållbarhet
Andreas Lindström (M), Sofia Stynsberg (M), Andreas Håkansson (C), Margareta Johnsson
(C), Tobias Adersjö (MP), Cheryl Jones Fur (MP), Jimmi Jonsson (L), Tim Kamfjord
Karlsson (L), Jon Malmqvist (KD), Edvin Sjöstrand (KD)

Kunskap och kreativitet
Ida Eriksson (M), Pernilla Tornéus (M), Gudrun Holmberg (C), Andreas Olsson (C), Kerstin
Kindstrand (MP), Jonatan Rundqvist (MP), Sam Keiro (L), Anders Landin (L), Ricardo
Chavez (KD), Olle Sandahl (KD)
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