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Bestämmelser för Växjö kommuns stadsutvecklingsråd
Växjö kommuns stadsmiljöråd och dessa bestämmelser ersätts av Växjö
kommuns stadsutvecklingsråd och nedan föreslagna bestämmelser. Dnr
2015-00485
Ändamål
§1
Stadsutvecklingsrådet arbetar med stadsmiljöfrågor i vid bemärkelse för att
utveckla stadsbyggandet i Växjö kommen. Stadsutvecklingsrådet stödjer
centrumutvecklingen i staden och i kommundelscentra.
Exempel på frågor stadsutvecklingsrådet hanterar är ärenden som
uppkommer i den övergripande planeringen, bygglovs- eller
detaljplaneprocessen och frågor som berör Växjös kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. Särskild uppmärksamhet ges till de offentliga platserna när det
gäller skönhets- kultur och naturvärden inom staden och dess omgivningar.
Stadsutvecklingsrådets uppgift är att inspirera, initiera och skapa
sektorsövergripande diskussioner och kreativa möten i frågor rörande
kommunens övergripande stadsmiljö.
Stadsutvecklingsrådet kan väcka ärenden på eget initiativ. Rådet är en resurs
och ett rådgivande organ för den som vill anlita dess kompetens.
Stadsutvecklingsrådet är ett forum där företrädare för skilda verksamheter
och kompetenser kan möta representanter för kommunala organ.
Stadsutvecklingsrådet tar initiativ till utvecklande insatser i förskönande
syfte. Stadsmiljön, kulturstråken, centrumutvecklingen, trygghetsfrågor,
mellanrummen, mötesplatsernas sociala dimensioner och platser för kreativa
näringar är naturliga intresseområden.
I Växjö kommuns olika visions- och programarbeten skall
stadsutvecklingsrådet involveras och kunna yttra sig i tidiga
planeringsskeden.
Organisation
§2
Växjö kommuns stadsutvecklingsråd har sex ordinarie ledamöter.
Ordförande och vice ordförande är stadsutvecklingsansvariga från
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kommunstyrelsen. Övriga fyra ordinarie ledamöter är tekniska chefen, kultur
och fritidschefen, stadsarkitekten och projektledare vid VKAB.
Stadsutvecklingsrådet adjungerar tjänstepersoner från förvaltningar och
bolag till rådet i de fall ärenden så kräver.
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsansvariga företräder rådet i formella
sammanhang som presidieöverläggningar och i kommunövergripande
utvecklingsfrågor.
Rådet håller minst fyra protokollförda sammanträden per år.
Andra kreatörer
§3
Stadsutvecklingsrådet knyter till sig konstnärer, arkitekter, representanter för
byggföretag och andra vars kompetens man önskar att ta tillvara.
Rådet är ansvarigt för att vidareutveckla Växjösamtalet och andra
närliggande initiativ. Deltagande från akademin och näringslivet ska vara
naturliga inslag i rådets arbete.
Rådets ordförande och vice ordförande utses av kommunstyrelsen.
Rådets kanslifunktion och dess sekreterare/sammankallande utses av
kommunchefen.
Ekonomi
§4
Stadsutvecklingsrådet har egna ekonomiska medel för deltagande i
centrumutvecklingen, Växjö city samverkan och i projekt inom VKAB.
I övrigt deltar förvaltningar och bolag i det gemensamma arbetet efter beslut
av ansvariga för stadsutvecklingsrådet.
Rapportering
§5
Stadsutvecklingsrådet avger årligen före den 15 februari till
kommunstyrelsen rapport om föregående års verksamhet och om rådets
ekonomiska situation.
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