
  
 
 
 
 
 

Direktmöte i Växjö 5 april 2022 
Direktmötet i Växjö den 5 april ägde rum på Kungsmadskolan. 

Från politiken medverkade kommunalråden Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) 

och Andreas Olsson (C). Från förvaltningen medverkade; kommunchef Monica 

Skagne, Johan Hedenborg, Sebastian Gårdendahl, Marcus Holmqvist och Per 

Sandberg. Från Vidingehem Catharina Rydberg-Lilja. Från Polisen: Per 

Rydiander  

Moderator för kvällens dialog var Johan Hedenborg, Växjö kommun. 

Från Växjö med omnejd exempelvis Tävelsås, Ör medverkade cirka 20 

personer. 

Inledning 

Kommunalrådet (M) Anna Tenje hälsade alla välkomna och började med att 

informera om vad Växjö kommun gör med anledning av kriget i Ukraina. Anna 

Tenje hänvisade också till vaxjo.se/ukraina för vidare information. 

Därefter tog Johan Hedenborg vid och berättade om dagordningen för 

kvällen samt presenterade övriga deltagare från förvaltningar och bolag. 

Samhällsbyggande 

Sebastian Gårdendahl arbetar med översiktlig planering och presenterade 

inledningsvis några bilder som gäller Växjö kommuns övergripande vision och 

målsättningar med samhällsbyggandet. Därefter kom Sebastian in på ny 

översiktsplan för rutnätsstaden Växjö som från den 5 april är ute på samråd 

och finns att ta del av på vaxjo.se/oversiktsplan.  

Trygghet 

Per Rydiander från Polisen ville genom några bilder och exempel visa hur 

brottsstatistiken för kommunen ser ut. Han underströk betydelsen av att 

anmäla brott och att också komma med synpunkter till polisen på hur 

trygghetsskapande arbete bör bedrivas. Per visade jämförbar brottsstatistik i 

orterna Växjö tätort, Gårdsby, Tävelsås, Ör och Skir under senare år. Per 

visade också nationella jämförelser av anmälda brott i de 25 största 

kommunerna i landet, där Växjö kommun hamnar på fjärde plats från slutet 

dvs fjärde lägsta antalet anmälda brott av de 25 kommunerna. Materialet 

visar en relativt låg och stabil situation vad gäller anmälda brott. 

Växjö kommuns säkerhetschef Marcus Holmqvist fortsatte därefter med att 

prata om trygghetsfrågor utifrån olika perspektiv. Dels vad statistiken kan 
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säga oss när vi frågar invånare om deras upplevelse av trygghet i olika 

situationer och dels i relation till faktiska risker för att bli utsatt för 

brottslighet. 

Runda bordssamtalens viktigaste utvecklingsfrågor 

Tävelsås med omnejd växer, då måste man möta upp det med bygga ut 

skolan. Skolan är en viktig faktor för att landsbygden ska leva. Skolan i 

Tävelsås är alldeles för liten och det påverkar både personal och barn 

negativt. Man förstår inte varför det inte kan tillföras en barack i väntan på 

ombyggnad. Tävelsås/Rinkaby lyfte också frågor om bussförbindelser och om 

cykelväg mellan Tävelsås och Växjö för mer flexibelt och hållbart resande.  

 

För Växjö centrum lyftes frågor om trygghetsboenden, belysning i parker och 

tillgängligheten (enkelt avhjälpta hinder) till restauranger, butiker mm för att 

alla ska kunna besöka dem utan hjälp.  

För Öjaby lyftes behovet av boenden för äldre, väg från norra Öjaby ut mot 

väg 30 och störningar i form av sprängningar på nya industriområdet utmed 

väg 30.  

Vid samtal med elever på Kungsmadskolan framkom tryggheten som den 

viktigaste frågan och man beskrev bland annat att man upplever 

resecentrum som otryggt.  

Vikten av att fler människor och särskilt vuxna rör sig i centrum, ju fler 

människor desto tryggare.  

 

Avslutning 

Malin Lauber avslutade direktmötet genom att tacka alla deltagarna för visat 

engagemang. 


