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Dokumentinformation: 

Planen har beslutats av Kommunfullmäktige 2022-xx-xx och gäller för 

verksamhetsperioden 2022–2030. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande 

samordningen och uppföljningen av planen. 
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1. Inledning 

1.1. Växjö kommunkoncerns styrmodell 

I Växjö kommunkoncerns styrmodell samlas krafterna för att nå visionen om att skapa 

en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – 

idag och i framtiden. Hållbarhetsprogrammet och planer blir levande då de 

tillsammans med nya initiativ, förändringar och behov ses i en helhet i respektive 

huvudprocess och stödprocess. Detta förmedlas genom den årliga budgetprocessen 

till varje nämnd och styrelse.  

Planen förtydligar den politiska viljeinriktningen och tydliggör beroenden och 

samverkan mellan processer, förvaltningar och bolag. Externa intressenter kan 

komma att beröras. 

 

Planen innehåller inga beskrivningar av enskilda aktiviteter utan ger förslag på 

möjliga åtgärdsområden som kan bidra positivt till hållbarhetsprogrammets målbilder 

och huvudprocessernas riktningsmål. Enskilda aktiviteter definieras i den årliga 

budgeten och arbetas in i varje nämnds och styrelser internbudget och affärsplan.  

 

Planen innehåller inga mål eller nyckeltal. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom 

analys av nyckeltal i Växjö kommuns årliga budget och i Hållbara Växjö 2030. 

 

Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och insatsområden som Växjö 

kommunkoncern har rådighet över eller har möjlighet att påverka. Växjö kommun ses 

härmed som en möjliggörare för att åstadkomma goda resultat för den långsiktiga 

utvecklingen tillsammans med externa intressenter.  

 

Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller resurser. 

Ställningstaganden rörande dessa delar ingår i budgetprocessen.  
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2. Bakgrund 

Arbetet med att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby görs inom ramen för 

det politiska uppdraget Hållbara Araby 2030. 

 

2.1. Syfte  

Syftet med en strategisk stadsdelsplan för Araby är att möjliggöra kraftsamling och 

skapa förutsättningar för ett mer samordnat och långsiktigt utvecklingsarbete i 

Araby som betecknas som ett utsatt område av såväl polis som regering.  

Genom att tillsammans med andra aktörer verka för gemensamt framtagna 

utvecklings- och insatsområden stärker vi möjligheterna att vända utvecklingen. 

 

2.2. Samverkan  
Komplexa samhällsutmaningar kräver tvärsektoriell samverkan. En ensam aktör kan 

omöjligtvis lösa de samhällsproblem som handlar om att vända utvecklingen i utsatta 

områden. En förutsättning för arbetet är tillit, kunskap om varandras olika 

förutsättningar och samhandling, såväl internt i organisationen som med övriga 

aktörer så som civilsamhället, näringslivet, akademin och kommuninvånarna själva. 

Genomförandet av insatser spänner över många verksamhetsområden och sektorer 

och ansvaret ligger hos var och en av dessa att utifrån planens riktning prioritera 

och genomföra insatser. För att samordna arbetet bör samverkan med andra 

aktörer systematiseras.  

Det tvärsektoriella områdesteamet i Araby som består av olika aktörer med koppling 

till stadsdelen är viktig i genomförandet av planens identifierade utvecklings- och 

insatsområden. Genomförandet från kommunens håll sker enligt vår styrkedja där 

nämnder, styrelser med dess bolag och förvaltningar har förutsättningar att ta sitt 

ansvar i genomförandet. 

2.2.1 Planens framtagande 

Planen har tagits fram i dialog med representanter för kommunens förvaltningar och 

bolag, liksom med externa aktörer så som invånare, lokala näringsidkare, föreningar 

och myndigheter. Arbetet har kontinuerligt förankrats i koncernledningen. Ett 



Information från  
Växjö kommun 

5 
 

 

barnrättsbaserat beslutsunderlag har tagits fram och beaktats i framtagandet av 

planen.1 

 

2.3. Hållbara Växjö 2030 
En strategisk stadsdelsplan för Araby bidrar till flera målbilder i 

hållbarhetsprogrammet, den ligger i linje med ett Växjö som år 2030 är ”Tryggt och 

tillitsfullt”, ”Rättvist och ansvarstagande”, ”Växande och inkluderande” och också 

”Grönt och hälsosamt”. Att arbeta strategiskt med ett geografiskt område med stora 

utmaningar bidrar till att uppnå ett mer hållbart Växjö 2030, och planen bidrar till 

samtliga målbilder i hållbarhetsprogrammet.  

Vad gäller utmaningarna som identifierats i Hållbara Växjö 2030 bedöms planen 

kunna bidra till att adressera: 

• Samhällsbyggande 

• Kunskap, livslångt lärande och utbildning 

• Arbetsmarknad och näringsliv 

• Hälsa och välbefinnande 

• Jämlikhet och jämställdhet 

• Trygghet och samhällsgemenskap 

 

2.4. Växjö kommuns processer och riktningsmål 
En strategisk stadsdelsplan för Araby omfattar flera olika utvecklings- och 

insatsområden som har koppling till Växjö kommuns processer och riktningsmål. 

Arbetet berör Växjö kommuns samtliga processer och verksamheter vilket innebär att 

alla förvaltningar, bolag och processägare har ett ansvar för att den strategiska 

stadsdelsplanen för Araby realiseras. Insatser för att nå riktningsmålen genomförs 

inom samtliga huvudprocesser: 

• Utbilda för ett livslångt lärande 

• Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv 

• Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd 

• Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande 

arbetsmarknad 

• Möjliggöra en aktiv fritid 

 
1 Beslutsunderlaget finns som bilaga i ärendet (KS2021-00100) 
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3. Utvecklings- och insatsområden 
 

Planen består av följande fyra utvecklingsområden: 

• En attraktiv stadsdel 

• En säker stadsdel 

• En aktiv och delaktig stadsdel 

• En jämlik och jämställd stadsdel 

 

    3.1 En attraktiv stadsdel 

Utvecklingsområdet ”En attraktiv stadsdel” knyter an till målbilden Tryggt och 

tillitsfullt i Hållbara Växjö 2030: 

Vi känner trygghet och tillit till samhället och till varandra. Samhällsservicen är 

tillgänglig och omfattar alla. I Växjö tar vi hand om varandra och verkar för att ingen 

känner sig ensam och utan stöd. Vi har ett samhälle fritt från våld. Våra stads- och 

landsbygdsmiljöer är och upplevs som trygga och de möjliggör för olika invånare att 

mötas, trivas och utvecklas. Växjö är motståndskraftigt och rustat för klimat- och 

samhällsförändringar. 

Även målbilden Växande och inkluderande i Hållbara Växjö 2030 har påverkan på 

detta utvecklingsområde: 

Växjö är en attraktiv plats för ett innovativt närings- och föreningsliv som bidrar till en 

hög och hållbar tillväxt. Vi har en stark ekonomisk utveckling med liten negativ 

påverkan på miljön och positiv påverkan för människan. I Växjö skapar vi 

förutsättningar för alla att klara skolan och komma in i arbetslivet så att utanförskap 

kan brytas. Vi bygger miljöer som bidrar till inkludering och samhörighet mellan 

människor.  

En attraktiv stadsdel främjas av Växjö kommunkoncern genom följande 

insatsområden: 

3.1.1. Att utveckla och systematisera det trygghetsskapande arbetet i Araby  

3.1.2. Att arbeta målinriktat för att stärka bilden av stadsdelen och bryta 

stigmatiseringen 
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3.1.3 Att stärka förutsättningar för näringslivet att etablera och utveckla 

verksamhet och investera i området 

3.1.4 Att stärka sociala hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen 

3.1.5 Att verka för ett samordnat arbete kring den fysiska utformningen av 

stadsdelen 

3.1.6 Att minska boendesegregationen genom att andra upplåtelseformer än 

hyresrätter skapas i Araby. 

 

   3.2 En säker stadsdel 

Utvecklingsområdet ”En säker stadsdel” knyter an till målbilden Tryggt och tillitsfullt i 

Hållbara Växjö 2030: Vi känner trygghet och tillit till samhället och till varandra. 

Samhällsservicen är tillgänglig och omfattar alla. I Växjö tar vi hand om varandra och 

verkar för att ingen känner sig ensam och utan stöd. Vi har ett samhälle fritt från våld. 

En säker stadsdel främjas av Växjö kommunkoncern genom följande 

insatsområden: 

3.2.1 Att utveckla rutiner för att erbjuda stöd och hjälp till de som vill lämna 

kriminella grupperingar 

3.2.2 Att verka för att minska trångboddhet i området 

3.2.3 Att aktivt motverka den öppna narkotikahandeln 

3.2.4 Att vidareutveckla metoder för familjestöd och stärkt samverkan med 

föräldrar 

3.2.5 Att fortsätta utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser 

 

   3.3 En aktiv och delaktig stadsdel 

Utvecklingsområdet ”En aktiv och delaktig stadsdel” knyter i hög grad an till 

målbilden Rättvist och ansvarstagande i Hållbara Växjö 2030:  

I Växjö ges förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor där ingen känner sig 

diskriminerad. Alla har möjlighet och förmåga att påverka och ta eget ansvar för 

samhällets och demokratins utveckling. Vi står upp för våra och andras rättigheter och 

skyldigheter. Vi bidrar genom vårt sätt att leva till att kommande generationer och 

människor här och i andra delar av världen har möjlighet till ett gott liv. 

Även målbilden Växande och inkluderande i Hållbara Växjö 2030 berör detta 

utvecklingsområde: 
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Vi bygger miljöer som bidrar till inkludering och samhörighet mellan människor. Det 

finns rik tillgång till ett varierat kultur- och fritidsliv. Vi skapar tillsammans ett 

inkluderande och växande Växjö. 

 

En aktiv och delaktig stadsdel främjas av Växjö kommunkoncern genom följande 

insatsområden: 

3.3.1 Att arbeta systematiskt med dialog i syfte att skapa möjlighet till 

påverkan och delaktighet.  

3.3.2 Att utveckla interkulturell kompetens för att på bästa sätt skapa effekt i 

våra insatser  

3.3.3 Att arbeta för att stärka samhällsservice och närvaro i området 

3.3.4 Att arbeta för ett ökat valdeltagande i området  

3.3.5 Att stärka och uppmuntra ungdomars delaktighet i arbets- och 

samhällsliv 

3.3.6 Att stärka samverkan med civilsamhället och det lokala föreningslivet 

 

   3.4 En jämlik och jämställd stadsdel 

Utvecklingsområdet ”En jämlik och jämställd stadsdel knyter an till Hållbara Växjö 

2030, där det konstateras att Jämlikhet och jämställdhet är en av Växjös 

utmaningar: 

Skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper påverkar hela vårt samhälle genom 

exempelvis ökad social oro, sämre sammanhållning och minskad trygghet. Destruktiva 

strukturella begränsningar minskar den personliga friheten. Hotet från olika former av 

förtryck så som hedersförtryck, främlingsfientlighet, rasism och homofobi gör att 

samhällets synliga och osynliga dörrar inte är lika öppna för alla.  

Ett jämlikt samhälle bidrar till ökad sammanhållning, trygghet och att invånarna mår 

bättre. Genom att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter oavsett kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck kan vi göra vårt samhälle mer 

jämlikt. Det handlar också om ett stad- och landsbygdsperspektiv, tillgänglighet, närhet 

och kvalitet för alla, anpassningar till individers förutsättningar och möjligheter samt att 

forma aktiviteter, platser, service och insatser på ett sätt som gynnar eller kan riktas till 

fler målgrupper. 
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En jämlik och jämställd stadsdel främjas av Växjö kommunkoncern genom 

följande insatsområden 

3.4.1 Att aktivt motverka utrikes födda kvinnors utanförskap i arbets- och 

samhällsliv 

3.4.2 Att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersförtryck2 

3.4.3 Att aktivt arbeta med ungas utanförskap, med särskilt fokus på unga 

som varken arbetar eller studerar (UVAS) 

3.4.4 Att stärka folkhälsan 

3.4.5 Att verka för en jämlik tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter 

3.4.6 Att aktivt stärka barns och ungas förutsättningar genom god och 

likvärdig utbildning 

 
2 I enlighet med Plan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, antagen av KF 2020-
11-17 
 


