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Urban utveckling förlängs tre år med inriktning på civilsamhället
Växjö kommun förlänger arbetet med urban utveckling genom att satsa tre miljoner kronor
per år under den återstående delen av denna mandatperiod. Pengarna ska stärka
civilsamhället.
– Vi måste hjälpas åt för att klara integrationen, säger Lars Edqvist, Miljöpartiet.
De senaste åren har Växjö kommun fått del av urbana utvecklingspengar från staten. 2015 är det sista
året som staten fördelar denna typ av pengar. I år finns det cirka 10 miljoner att fördela till olika
insatser.
Till årets fördelning hade ansökningar kommit om sammanlagt 26 miljoner.
Redan före sommaren avsattes två miljoner av dessa dels till att utveckla arbetet med att skapa en
lugn sommar i Araby, dels för att rekrytera ungdomar till räddningstjänsten.
Nu har beslut fattats om att fördela resten av de urbana utvecklingspengarna.
Bland de som fått dela på pengarna finns Macken, Brobyggarna och Landningsbanan.
Dessutom har pengar avsatts för att dra igång ett projekt inspirerat av Yalla-trappan i Malmö. Detta
projekt ska ta till vara invandrade kvinnors kunskap och skapa bärkraftiga företag av det.
Flera andra projekt har också beviljats pengar. En del har fått avslag och några finns kvar för en
kommande fördelning. De som har sökt, men inte har kunnat beviljas pengar nu i höst kommer att få
en ny chans redan i december. Då kommer 2016 års pengar att fördelas bland de ansökningar som
redan har kommit.
Den blågröna majoriteten i Växjö har enats om att satsa minst tre miljoner per år under resten av
mandatperioden för att stärka integrationen och sammanhållningen.
– Inriktningen kommer att vara på civilsamhället. Genom att ta tillvara de idéer och den
kraft som finns bland de människor, som lever i Växjö ökar chansen att åstadkomma
verklig utveckling och integration i Växjös bostadsområden, säger Lars Edqvist, som är
ordförande i kommunstyrelsens integrationsberedning. Det kan gälla såväl initiativ för
att skapa jobb, för att förbättra utbildning och för att se till att människor med olika
bakgrund träffas på en gemensam och rolig fritid.
– Erfarenheter från flera andra städer visar att effekten av insatserna för integration blir
bättre när det utgår från idéer och initiativ från människorna som lever på området,
säger Lars Edqvist.
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