
 

 

Hållbara Araby 2030  

Araby är idag att betrakta som ett utsatt område. Stadsdelen finns med på regeringens och polisens 

listor över utsatta områden. Detta blir särskilt tydligt när vi ser att andelen förvärvsarbetande i 

området är 50 procent lägre än i kommunen som helhet, valdeltagandet är 20 procent lägre än 

kommunens medelvärde och andelen invånare med utländsk bakgrund i området är drygt tre gånger 

så hög som genomsnittet. En ytterligare faktor som skiljer sig är att andelen med eftergymnasial 

utbildning är väsentligt lägre än för övriga delar av kommunen. Hög utbildning är enligt 

Folkhälsomyndigheten en betydelsefull hälsoparameter då den tillsammans med inkomstnivå 

korrelerar till god hälsa och ett långt liv. 

Andra delar i Växjö kommun har också utmaningar och ambitionen i arbetet med det vi kallar 

”Hållbara Araby 2030” är att det skapas modeller och arbetssätt som kan användas också i andra 

kommundelar. 

Blågröna Växjö är överens om att Araby ska bort från regeringens och polisens listor över utsatta 

områden. I vår majoritetsförklaring skriver vi att vi under mandatperioden vill sjösätta ett operativt 

områdesbaserat utvecklingsarbete på Araby. Ett arbete som sedan förhoppningsvis kan kopieras och 

användas i andra områden i Växjö kommun. Arbetet ska syfta till att förbättra de parametrar som 

regeringen och polisen använder för att avgöra om ett bostadsområde är utsatt.  

För att veta hur och vad som ska göras behöver en kartläggning ske vad gäller Växjö kommuns 

insatser på Araby samt en kartläggning av andra intressenters insatser. Vi behöver också dra 

lärdomar av andra kommuners arbete med utsatta områden samt stämma av med relevant forskning 

på området. 

Blågröna Växjö föreslår därför att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att: 

- Inventera Växjö kommuns och andra intressenters insatser på Araby.  

- Insamla kunskaper från andra kommuners arbete med utsatta områden. 

- Kortfattat göra en omvärldsanalys av relevant forskning kring arbete i utsatta områden i en 

svensk kontext i samverkan med Linnéuniversitetet. 

- Redovisningen skall vara klar senast 1 januari 2021.  
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