
 

 

Till 

Kommunstyrelsen i Växjö kommun 

 

UTRED MÖJLIGHETERNA FÖR FRAMTIDENS STADSKÄRNA I VÄXJÖ  

Växjö kommun ska vara en möjligheternas kommun. De tio senaste åren har vi växt från 

drygt 83 000 växjöbor till att idag snart passera 95 000 invånare. Under samma period 

har nya stadsdelar vuxit fram, små och stora företagsetableringar skapat åtskilliga 

arbetstillfällen och hållbarhetsarbetet gått hand i hand med en stabil tillväxt.  

Region Kronoberg har sedan en tid tillbaka offentliggjort sina planer på att bygga ett 

nytt centrallasarett i Räppe. Förverkligas planerna att bygga ett nytt, innebär det att 

cirka 6500 personer som dagligen kommer till Växjö lasarett inte längre kommer att 

röra sig i Växjö centrum. Det finns idag ingen säker uppfattning om vilka effekterna av 

en eventuell flytt kan bli och lika lite vilka otaliga möjligheter som skulle kunna uppstå 

för staden som helhet om lasarettet vid Räppe blir verklighet.  

Enligt Region Kronobergs planer förväntas ett nytt sjukhus stå klart 2027. Det är därför 

viktigt att Växjö kommun redan nu utreder vilka effekter en eventuell lasarettsflytt kan 

få för centrala Växjös handel, näringsverksamhet, kulturevenemang och inte minst vilka 

utvecklingsmöjligheter som skulle uppstå.  

Redan idag ser vi en handel i förändring till följd av förändrade konsumtionsmönster, 

därför är det särskilt viktigt att i ett tidigt skede analysera effekter och möjligheter 

kopplat till ett nytt centrallasarett så att vi tillsammans med berörda aktörer i Växjö 

centrum kan skapa förutsättningar för en attraktiv och levande stadskärna.  

Därför bör en utredning tillsättas för att kartlägga vilka konsekvenser en flytt av Växjö 

lasarett kan få. Utredningen behöver ta fram förslag på åtgärder som skulle behöva 

vidtas för att Växjö centrum ska fortsätta utvecklas och dra nytta av de möjligheter som 

en eventuell flytt kan innebära. 

En utredning bör även peka på vad nuvarande lasarettsområde bör innehålla för 

verksamheter efter en eventuell flytt av lasarettet till Räppe. Hur lasarettsområdet 

kommer att utnyttjas efter 2027, är av största betydelse för utvecklingen av centrala 

Växjö. Genom kommunens planmonopol avgör Växjö kommun i stor utsträckning hur 

lasarettsområdet kommer att utvecklas efter 2027. 

En utredning bör genomföras i nära samverkan med näringsidkare, fastighetsägare och 

företrädare för de andra verksamheter som finns i centrala Växjö. 

Den del av utredningen som berör hur centrala Växjö kommer att påverkas av en flytt av 

Centrallasarettet Växjö till Räppe bör presenteras i god tid före Region Kronoberg 

definitivt beslutar i frågan. 

 

Med bakgrund av detta yrkar vi på att kommunchefen ges i uppdrag: 



 

 

Att i enlighet med vad som anförs ovan genomföra en utredning tillsammans med 

Region Kronoberg om vilka möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum, vid en 

flytt av Centrallasarettet i Växjö till Räppe. 

 

För Blågröna Växjö 
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