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MÅLBILD

– SOCIALT HÅLLBART BORÅS

1. Inledning
1.1 Alla är vinnare i ett mer jämlikt Borås

För de allra flesta är Borås en bra plats där människor trivs och vill leva sina liv. Samtidigt
ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper i samhället och mellan
olika områden.
Om klyftorna blir för stora påverkar det alla invånare. Det kan leda till ökad social oro, sämre
sammanhållning och mer otrygghet. Sådant som vi ibland pratar om som en tilltagande segregation och ett utanförskap. Att motverka ojämlikheter och den tilltagande segregationen
har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar.
Internationell och svensk lagstiftning ger tyngd åt arbetet med att skapa bättre förutsättningar
för jämlika livsvillkor. I Sveriges grundlag, regeringsformen, socialtjänstlagen och plan- och
bygglagen, står det att det offentliga Sverige ska arbeta för jämlikhet. Rätten till en god levnadsstandard, arbete, bostad, hälsa och utbildning är alla grundläggande mänskliga rättigheter
enligt FN:s allmänna förklaring.
Forskning visar tydligt att jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika. Stora ojämlika
skillnader i livsvillkor bidrar till sämre hälsa, ökad social oro, sämre sammanhållning och
sämre trygghet i hela samhället. Det betyder att även de som redan har goda livsvillkor vinner
på en mer jämlik stad. Att arbeta för jämlika livsvillkor är dessutom en samhällsinvestering,
rent ekonomiskt. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att
förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Arbetet för likvärdiga livsvillkor är alltså
ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser.
Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete med att skapa mer jämlika livsvillkor
och bättre hälsa för våra invånare. Ett socialt hållbart Borås innebär inte i första hand att göra
nytt, utan att förstärka genom att göra mer och göra bättre.
1.2 Syfte med målbilden

Målbilden pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete i Borås Stad och består av tre
prioriterade målområden som vi ska kraftsamla kring för att klara omställningen till en mer
socialt hållbar stad som skapar förutsättningar för jämlika livsvillkor.
Med en tydlig målbild kan Borås Stad peka ut långsiktigt önskvärda effekter som nämnder
och bolag samt andra nyckelaktörer, både inom och utom den kommunala organisationen,
kan samlas kring för att minska skillnaderna i livsvillkor. Ett jämlikt samhälle med jämlika
livsvillkor, där alla invånare erbjuds likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster, kommunal
service och livsmiljöer av god kvalitet leder till många positiva effekter. Två av de faktorer som
påverkas positivt av jämlika livsvillkor är befolkningens hälsa och den sociala sammanhållningen. Alla vinner på en mer jämlik stad, såväl individ som samhälle, både de som lever nu
och kommande generationer.
Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan människor
förhindras att hamna i utanförskap. De målområden som pekas ut i den här målbilden syftar
till att tillsammans täcka in flera viktiga livsvillkor över hela livscykeln.
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2. Målbilden – hit ska vi

Övergripande
målet

Det övergripande målet för arbetet är att stärka förutsättningar för jämlika livsvillkor och
god hälsa. Målet är jämlika livsvillkor och förutsättningar för god hälsa för alla invånare
i Borås. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper med olika social
status samt mellan grupper som är diskriminerade, marginaliserade eller exkluderade.
Vi vill ha en sammanhållen kommun där alla lever ett gott liv som de själva värdesätter.

Målområden

För att stärka förutsättningarna för jämlika livsvillkor och god hälsa sker arbetet utifrån tre prioriterade målområden. Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan människor förhindras att hamna i utanförskap.
Målområdena syftar till att tillsammans täcka in flera viktiga livsvillkor över hela
livscykeln.
Arbetet med målområdena sker på två nivåer. Dels utifrån en stadenövergripande
nivå och dels utifrån en områdesutvecklingsnivå. Det stadenövergripande perspektivet innebär att vi ser på staden som en helhet. Här ses exempelvis segregation som
något som angår, drabbar och pågår i hela Borås, inte bara i särskilda områden.
Områdesutvecklingen innebär att fokus riktas mot ett specifikt område för att långsiktigt förbättra och kompensera för de ojämlika livsvillkoren samt minska de negativa
effekterna av segregerade boendemiljöer. Det kan bidra till ökad trygghet, tillit och
sammanhållning mellan grupper på områdes och stadenövergripande nivå.
Till varje målområde finns effektmål som vi behöver uppnå för att nå det övergripande målet. Effektmålen pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete i Borås
Stad, utifrån de tre prioriterade målområden som vi ska kraftsamla kring för att klara
omställningen till en mer hållbar stad som skapar förutsättningar för bättre livsvillkor.
Arbetet för att uppnå effektmålen är ett gemensamt arbete som nämnder och bolag
samt andra nyckelaktörer, både inom och utom den kommunala organisationen, bör
samlas kring för att minska skillnaderna i livsvillkor.

Effektmål

Övergripande mål
Skapa jämlika livsvillkor och god hälsa
Hela staden

Målområde 1

Målområde 2

Målområde 3

God start i livet och
goda uppväxtvillkor

Förutsättningar
för arbete

Boende och närmiljö

Områdesutveckling

Effektmål
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2.1 Målområde God start i livet och goda uppväxtvillkor

Att satsa tidigt lönar sig i längden. En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och
hälsa under såväl uppväxten som senare i livet. Fokus i målområdet God start i livet och goda
uppväxtvillkor ligger därför på tidiga insatser i barns liv. Ju tidigare desto bättre. Insatserna
sker för alla, men mer där det behövs som mest.

Effektmål

• I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att
kunna delta aktivt i samhället

• I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller
arbetslivet

• I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla
fritids- och kulturaktiviteter

• I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där
barn och unga vistas

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker
barn och ungas hälsa och livsvillkor
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2.2 Målområde Förutsättningar för arbete

Att ha ett jobb handlar om mer än bara lön. Arbete, utbildning och lärande är viktigt för att
människor ska må bra och utvecklas. Målområdet har därför en central betydelse för att uppnå
det övergripande målet med mer jämlika livsvillkor då inkomst och en ekonomisk trygghet
spelar stor roll för människors hälsa och livsvillkor.

Effektmål

• I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå
• I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete
• Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda
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2.3 Målområde Boende och närmiljö

Var och hur vi bor påverkar hela livet. Platsen och bostadens skick spelar stor roll för hur
människor mår och kan utvecklas. Därför är det viktigt att alla har en trygg boendemiljö och
en bostad som passar och som man har råd med. En integrerad, trygg och sund boendemiljö
främjar såväl den enskilda människan, som själva området och samhället i stort. Det är vad det
här målområdet fokuserar på. Arbetet sker utifrån två nivåer, dels hela staden och dels områdesutvecklingsnivå för att långsiktigt förbättra och kompensera för de ojämlika livsvillkoren.

Effektmål
• I Borås ska det inte finnas några utsatta områden

• I Borås ska det finnas en blandad bebyggelse med olika boendeformer för alla
livssituationer

• I Borås ska ingen vara hemlös
• I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor
• I Borås ska invånarna och samhällets olika aktörer känna tillit till varandra, ta

gemensamt ansvar och ges möjlighet att vara delaktiga i en positiv stadsutveckling
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2.4 Koppling till andra styrande dokument

Ett socialt hållbart Borås innebär inte i första hand att göra nytt, utan att förstärka genom
att göra mer och göra bättre. Arbetet inom ramen för Socialt hållbart Borås ska bidra till ett
mer jämlikt samhälle med jämlika livsvillkor, där alla invånare erbjuds likvärdig tillgång till
olika välfärdstjänster, kommunal service och livsmiljöer av god kvalitet. På så sätt relaterar
Socialt hållbart Borås till många av Borås Stads styrdokument. Inte minst verksamheternas
grunduppdrag och Visionen om framtidens Borås där social hållbarhet är en av de tre hållbarhetsdimensionerna.
Nedan listas några av de styrdokument som gränsar till Socialt hållbart Borås:
1. Visionen om framtidens Borås
2. Ungdomspolitiska programmet
3. Biblioteksprogrammet
4. Kulturprogrammet
5. Näringslivsstrategin
6. Översiktsplan för Borås
7. Skolbiblioteksprogrammet
8. Program för föräldraskapsstöd
9. Program för öppen ungdomsverksamhet
10. Program för att förebygga psykisk ohälsa
11. Program för integrerat samhälle
12. Program för ett tillgängligt samhälle
13. Program för jämställdhetsintegrering
14. Program för nationella minoriteter
15. Program mot hemlöshet

2.5 Koppling till stadenövergripande processer

I Borås finns flera pågående arbeten som har en nära koppling till Socialt hållbart Borås.
Exempel på dessa är:

• Säker och Trygg
• Beredningsgrupp för medborgarinflytande samt stadens arbete med
Mänskliga rättigheter

• Trygga offentliga miljöer (inklusive Borås Rent och Snyggt)
• Styrgrupp mot organiserad brottslighet
• Barn och unga i riskzonen
• Lokalt inflytandearbete
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Arbetet med social hållbarhet berör och påverkar även arbetet för ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Alla hållbarhetsdimensioner är tätt sammankopplade och bör förstås i ett sammanhang. Det är därför av stor vikt att vi inom Borås Stad bedriver ett sammanhållet arbete för
att undvika parallella spår och drar nytta av Borås Stads samlade kompetens och engagemang.
2.6 Målbildens giltighetstid

Denna målbild gäller för perioden 2021–2024.
2.7 Uppföljning av målbilden

En övergripande uppföljning av målbilden sker vartannat år i enlighet med indikatorer kopplade
till invånarnas livsvillkor, -levnadsvanor och hälsa ur ett livscykelperspektiv.
Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag för uppföljning. För att kunna synliggöra hur livsvillkoren ser ut för våra invånare krävs det i vissa fall att de kvantitativa data som
finns tillgängliga idag kompletteras med ny statistisk data samt med andra typer av kvalitativa
data. På detta sätt kan det göras en samlad analys av livsvillkoren i Borås.
Uppföljningen syftar till att arbetet inom Socialt hållbart Borås effektivare ska kunna p laneras,
genomföras, och justeras, i syfte att nå de uppsatta målen. Men uppföljningsresultatet ska också
kunna användas som planeringsunderlag för stadenövergripande beslut om prioriteringar och
avvägningar i det gemensamma arbetet, samt möjliggöra styrinformation om hur förvaltningar
och bolag arbetar i sina grunduppdrag, och i samverkan med andra för att påverka invånarnas
livsvillkor.

MÅLBILD

– SOCIALT HÅLLBART BORÅS

9

