
 

 

Årets stadskärna och vision för centrum 2021 
 

Växjö kommun tilldelades 2010 utmärkelsen årets stadskärna. Framgångskonceptet för 

ansökan var en god dialog med medborgare och ett omfattande arbete utfört av en ny 

samarbetsorganisation mellan fastighetsägare, näringsliv och Växjö kommun. Resultat ser vi 

idag i form av Växjö Citysamverkan. 

Växjö city är nu inne i ett nytt intensivt och spännande utvecklingsskede. En helt ny del av 

staden kopplat till järnvägsområdet med ny station, nytt stadshus, och inte minst omfattande 

bostadsbebyggelse tillskapas. Det är en positiv utveckling för Växjö city, men inte utan 

utmaningar. Därför vill vi arbeta fram en ny vision för bilden av vår stadskärna.  

Blågröna Växjö är övertygade om att vi genom en ny kraftsamling med fokus på dialog med 

Växjöbor och ett bra samarbete med Växjö Citysamverkan och fastighetsägarna tillsammans 

kan skapa en ny målbild och med en ny ansökan åter bli Årets stadskärna.  

Utmärkelsen Årets stadskärnas historia sträcker sig 24 år tillbaka i tiden och har traditionellt 

tilldelats den svenska stad som under senaste åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av 

centrumbilden i samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Jurygruppens bedömning 

görs utifrån ett underlag baserat på flera mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 

Med det sagt, är det vår vilja att Växjö kommun tillsammans med privata och offentliga 

aktörer tar ett krafttag kring centrumutvecklingen och arbetar fram en ny vision, samt gör en 

ny en ansökan med sikte på att bli årets stadskärna 2021/22. Genom en bra dialog och nära 

samarbete kan vi skapa ett ännu mer attraktivt Växjö för alla besökare och Växjöbor. 

 

Med bakgrund av detta vill vi att kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen: 

 

• Att arbeta fram en ny vision för Växjö centrum 

• Att ta fram underlag för en ansökan om att bli årets stadskärna 2020/21 

• Att finansiera uppdraget från kommunstyrelsens egna kapital märkt för 

stadsutveckling 
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