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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Det finns flera verktyg som kommuner kan använda sig av för att skapa en socialt hållbar stad i den sam-
hällsbyggande processen. I Borås Stads styrdokument framkommer aktiv markpolitik, medskapande med 
invånare samt samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer som några av de centrala verktygen. 
Det går även att se viss utveckling och strategier som kommunen använder sig av som vägledande för att 
skapa en socialt hållbar stad, exempelvis utvecklingen av Viskans park, det grönblåa stråket i sig som ett 
sätt att skapa en socialt hållbar stad. 

Under genomförda intervjuer tillhörande rapporten framkom att politiker och tjänstepersoner upplever 
vissa brister i de styrande dokumenten. Att dokumenten är för många, saknar styrning och har ett brett 
tolkningsutrymme är delar av den kritik som framkom. 

Genom inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan ges i denna rapport förslag på hur Borås Stad i framtiden kan 
använda sina verktyg och mandat för att skapa en socialt hållbar stad. 
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KAPITEL 1. INLEDNING

Inledning
1.1 Vad är Social hållbarhet?
Social hållbarhet är ett kontextuellt och dynamiskt begrepp som saknar en bestämd definition vilket både 
är begreppets styrka och svaghet. Styrkorna finns i att begreppet är flexibelt och skapar möjlighet för flera 
aktörer att samlas och skapa en samsyn kring. Utmaningarna för begreppet ligger bland annat i de många 
målkonflikter och motsättningar som begreppet innefattar (Regeringskansliet 2021). Social hållbarhet 
har argumenterats för att vara ett tomt begrepp som fylls med mening i de processer och interaktioner 
som det används inom. Hur begreppet definieras och fylls med mening utgör faktorer som makt, politik 
och organisatoriska förutsättningar en viktig del (Legeby et al. 2015).

I Borås Stads välfärdsbokslut konstateras att begreppet berör riktningen mot en tänkbar framtid.  
Ofta innefattar begreppet olika byggstenar såsom jämlikhet, social välfärd och rättvisa. Genom mått som 
delaktighet, tillit och utbildning kan begreppet konkretiseras. Vidare konstateras i välfärdsbokslutet att 
social hållbarhet handlar om ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med en 
god hälsa utan orättfärdiga skillnader (Borås Stad 2021). Borås Stads definition av begreppet kan också 
spåras till det övergripande målet inom stadens långsiktiga arbete för social hållbarhet - Socialt hållbart 
Borås, där målet är att arbeta för att skapa jämlika livsvillkor och god hälsa.  

Den sociala dimensionen av de tre hållbarhetsaspekterna har länge bortprioriterats på grund av dess 
flytande och politiskt laddade karaktär. Senare har den sociala hållbarhetens ställning stärkts och fått 
en central roll i utvecklingen (Legeby et al. 2015). Den sociala hållbarheten kan nu ses som målet, den 
ekologiska som ett elementärt krav och den ekonomiska som ett verktyg (Regeringskansliet 2021). 

1.2 Samhällsbyggnadsprocessen 
Den samhällsbyggande processen har stort inflytande över befolkningens vardagsliv. Processen samlar 
olika fält som syftar till att utveckla och forma den fysiska miljön. Utifrån bland annat en stads visioner, 
medborgardialoger och planprocesser förs den framåt. Processen är komplex och berör inte endast de 
kommunala tjänstepersonerna i olika förvaltningar utan innefattar även flera aktörer såsom privata företag, 
Länsstyrelsen och Boverket (Lantmäteriet 2021). 

Borås Stads definition av samhällsbyggnadsprocessen är:

”Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, planerar och ger 
förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis skapar vi goda levnadsförhållanden i 
Borås.” – Borås Stad 2022a s. 3

Denna definition synliggör och bjuder in till det som presenteras som målet för samhällsbyggnadsprocessen 
- att skapa goda livsvillkor i Borås, vilket visar på den sociala hållbarhetens närvaro (Borås Stad 2022a). 

Borås Stad har delat upp samhällsbyggnadsprocessen i fyra faser bestående av: Uppstart, Planering, 
Projektering & bygglov samt Utförande. De olika faserna styrs av strategiskt arbete och styrande dokument 
så som översiktsplan och utbyggnadsstrategi med mera. Nedan sammanfattas kort vad varje fas innebär.
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Uppstart:
En idé eller ett behov i förändring av den fysiska miljön identifieras från kommunen eller inkommer 
externt, sedan görs en analys av idén och behovet kan därefter genomföras. Under hela den samhälls- 
byggande processen är samverkan med interna och externa aktörer en viktig del. Beroende på vad det är 
för planering som ska genomföras samlas olika samverkansgrupper så som strategiska gruppen bestående 
av förvaltningschefer eller under teknisk samordning. Förslaget analyseras sedan i beredning med de 
samhällsbyggande förvaltningarna. För att processen ska fortskrida behövs politiska beslut som avgör 
förslagets framtid. 

Planering: 
I planeringsfasen har planuppdraget startats igång. Här ingår hela detaljplanprocessen. För att arbetet ska 
startas upp ska uppdraget prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner. I planeringsfasen samordnas 
möten med plangruppen, vilka som ingår beror på vad detaljplanen berör. Olika utredningar tas in för 
att undersöka förhållandena på platsen. I vissa fall involveras politiken redan i ett tidigt skede. Enligt lag 
måste sedan ett samråd genomföras där vissa aktörer måste lämna synpunkter. Här finns möjlighet för 
berörda sakägare att lämna sina åsikter och eventuella invändningar. Dessa bereds och mindre ändringar 
kan komma att göras i förslaget innan det antas och när beslutet inte längre kan överklagas vinner det 
laga kraft. Beroende på vem som äger marken kan även köp eller försäljning av kommunens mark göras 
under planeringsfasen. 

Projektering och bygglov:
Under Projektering och bygglovsfasen är arbetet mer konkret än tidigare och handlar om processerna med 
upphandling av entreprenad. Under bygglovsprocessen hörs grannar om byggnationen. Oftast fattas beslut 
om bygglov på delegation men mer omfattande beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden, beroende på 
utfall kan därefter byggnationen starta.

Utförande: 
I utförandefasen startar byggnationen och den samhällsbyggande processen avslutas när den fysiska miljön 
är färdställd och lämnas över till drift/förvaltning. I majoriteten av fallen ska Samhällsbyggnadsnämnden 
besöka platsen och kontrollera att bygglovet följts. Innan överlämning sker en slutbesiktning och slut- 
besked ges, byggnaden får tas i bruk såvida positivt besked erhålls. I slutbeskedet återfinns alla kraven 
som ställts utifrån bygglovet. 

Förslag för utveckling samt risker inom samhällsbyggnadsprocessen i Borås Stad har identifierats. 
Systematiskt arbete med fördjupade översiktsplaner, synkroniseringen av nämnders budgetar för att bidra 
till ett flöde i processen och framtagande av en ordlista för processen är några av de utvecklingsförslag 
som tagits fram (Borås Stad 2022b). 

Potentiella risker som identifierats i samhällsbyggnadsprocessen är det glapp som kan uppstå mellan 
översiktsplan och detaljplan. Genom arbetet med strukturskisser förväntas denna risk kunna överbryggas. 
Vidare presenteras även avsaknaden av uppföljande arbete med detaljplaner som en risk.  

Styrkorna som presenteras inom den samhällsbyggande processen är många, bland annat lyfts intern 
kommunikation och medarbetarnas breda erfarenheter, positiva inställning och goda kompetenser fram 
(Borås Stad 2022c).
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1.3 Den byggda miljön som ett verktyg för social hållbarhet
Stadens form skapar förutsättningar för livet och de sociala processer som sker i staden. Relationen mellan 
de byggda miljöerna är det som i samhällsplaneringen ofta kallas rummet. Forskning visar att den byggda 
miljön ger upphov till effekter som påverkar vardagslivets struktur och innehåll. Det kan då handla om 
hur rummets struktur möjliggör eller försvårar olika rörelsemönster, hur människor interagerar och delar 
på de offentliga rummen vilket utgör en viktig grund för integration (Legeby et al. 2015).

Nationella exempel från landets storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö visar hur vissa stadsdelar 
behandlas ogynnsamt och att stadsbyggnadsåtgärder har möjlighet att förändra detta. Exempel på ogynn-
samma förutsättningar för jämlika livsvillkor är det begränsade utbudet av service och faciliteter vilket 
bidrar till färre möjligheter för interaktion mellan människor som bor och verkar i området. Det begrän-
sade utbudet av service och faciliteter kan till viss del spåras till lågt marknadsunderlag i området (ibid). 

Samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för integration att ske. Genom bra mötesplatser, goda 
kommunikationer och en variation i bebyggelsen kan den byggnad miljön och dess utformning bidra till 
bättre kontaktmöjligheter och fler tillfällen för integrationen att ske (Boverken, 2010). 

Den byggda miljöns utformning kan ha en hämmande effekt på möjligheterna för att en arbetsmarknad 
ska finnas då vissa platser enbart är byggda för bostäder. Platserna bistår inte alltid med sociala nätverk 
utanför lokala grannskapet då inflödet av människor utanför stadsdelen är litet. Konsekvenserna drabbar 
inte bara individen utan också samhället i stort, exempelvis genom låg sysselsättningsgrad och utanför-
skap. De ofördelaktiga villkoren kan på så sätt spåras till strukturen och formen hos den byggda miljön. 
Kombination med att befolkningen bor i geografiskt separerade områden utifrån ekonomiska resurser och 
sociala nätverk skapar en situation som kan beskrivas som motsatsen till socialt hållbar (Legeby et al. 2015).
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KAPITEL 2. UPPDRAG OCH SYFTE

2 Uppdrag och syfte
Rapporten är en aktivitet från handlingsplanen inom Socialt hållbart Borås målområde Boende  
och närmiljö.

Syftet är att identifiera de styrande verktygen som kan öka social hållbarhet i den samhällsbyggande 
processen. Vad som anses vara ett verktyg i sammanhanget varierar. Det kan vara verktyg som villkor i 
markanvisning eller dokumentet och projekt i sig som vägleder till en ökad social hållbarhet. 

I rapporten presenteras en nulägesbild av arbetet med social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen i 
Borås Stad samt goda exempel inhämtade ifrån andra kommuner. Utifrån dessa två delar presenteras 
utvecklingsområden för Borås Stad. 
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KAPITEL 3. METOD

3 Metod
20 personer har under perioden 10 juni - 6 juli 2022 intervjuats. Politiker och tjänstepersoner har besvarat 
frågor om social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Frågorna har behandlat utmaningarna som 
finns för att stärka social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen. Intervjun har dessutom berört styr- 
dokumentens styrkor och utmaningar. Tjänstepersonerna bestod av verksamhets- och förvaltningschefer, 
processledare samt kommunala bolagsledare. 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och var semistrukturerade för att möjliggöra för respondenterna 
att utveckla sina svar. Frågorna skickades ut till respondenterna innan intervjun vilket tillät dem att 
förbereda sig.

Vidare har styrdokumenten studerats med syfte att identifiera den sociala hållbarhetens närvaro eller frånvaro. 
Verktyg som förverkligar och översätter de presenterade målen från text till handling har undersökts.
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4 Vad säger Borås Stads styrande dokument?

Nedan kommer några av de styrande dokumenten som finns i den samhällsbyggande processen att 
presenteras. Innehållet har undersökts för att se hur den sociala hållbarheten presenteras i respektive 
dokument. Om den sociala hållbarheten presenteras som en vilja och om det finns vägledning för att 
operationalisera arbetet. 

Figur 1 Styrdokument som är med i genomlysningen
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4.1 Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås (2021a) ger en långsiktig målbild av hur det önskvärda Borås ser ut i  
framtiden. Visionen visar inte på något årtal när den ska vara uppnådd och ger inga konkreta verktyg för 
att uppnå den presenterade målbilden. Att ge verktyg för att uppnå visionen som presenteras är dock inte 
syftet med dokumentet. 

Visionen om framtidens Borås visar en tydlig målbild av ett socialt hållbart samhälle. Visionen ger en fram-
tidsbild och kan verka för att förvaltningar, bolag och invånare styr åt samma håll och relaterar till olika 
verksamheter för att uppnå målbilden (Se Figur 2). Visionen är ett övergripande dokument med närvaro 
i flera av dem andra styrdokumenten, däribland översiktsplanen, stadsbyggnadsprogrammet – staden vid 
parken och utbyggnadsstrategin, vilket talar för vikten av närvaron av det sociala hållbarhetsperspektiv i 
visionen då dess innehåll sipprar ner i andra styrdokument.

Figur 2 Marknadsföring på lyktstolpar för visionen om Borås (Elin Svensson)

Den sociala dimensionen syns bland annat i det första visionsområdet, Omsorg om varandra och miljön. 
Där framkommer att boråsarnas olikheter är en styrka, att alla oavsett bakgrund ska kunna leva ett rikt 
liv, att tilliten och delaktigheten i samhället ska vara hög och nåbar för alla. 

Visionen om framtidens Borås är tätt länkad till den samhällsbyggande processen. Länken till samhälls-
byggnadsprocessen och den sociala hållbarhetens närvaro kan exemplifieras från utdraget nedan:

”Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till 
natur där människor bor och verkar.” – Borås Stad 2021a s. 6

I visionen om framtidens Borås framkommer inga verktyg för att uppnå målen. Ett av verktygen som 
framkommer vid genomlysningen av andra dokument är visionsdokuments närvaro. Dokumentens över-
gripande status och hierarkiska plats guidar övrigt arbete för att uppnå de presenterade målbilderna, 
vilket kan ses som ett verktyg och som på så sätt leder arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Flera av 
styrdokument innehåller dock den tidigare upplagan av visionsdokumentet, översiktsplanen och stadsbygg-
nadsprogrammet – staden vid parken är två av dokumenten som inte innehåller den aktuella versionen.
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4.2 Översiktsplan
Borås senaste Översiktsplan antogs 2018 och dokumentet har en övergripande funktion över planarbetet 
i Borås Stad. Översiktsplanen är en vägledning för alla som är med och utvecklar Borås. Samtliga  
kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande 
men väger ofta som ett av det tyngsta beslutsunderlagen i en planeringsprocess och används bland annat 
till avvägningar mellan olika intressen. 

Det finns en vilja och ambition för en socialt hållbar stad uttryckt i översiktsplanen. Hållbarhet är enligt 
översiktsplanen ett övergripande perspektiv för all utveckling och förändring inom kommunen. Genom 
förtätning, starka urbana stråk, blandad byggelse med olika upplåtelseformer och service/tjänster önskas 
en socialt hållbar stad kunna skapas. 

Översiktsplanen presenterar fem målområden, däribland En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse samt 
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv, där kan den sociala hållbarhetens närvaro identifieras. Förtätning 
med en blandad bebyggelse presenteras som ett arbetssätt för en socialt hållbar stad, förtätningen av staden 
skapar flera positiva effekter för samtliga av de tre hållbarhetsdimensionerna. 

”Att bygga en tätare stad och blanda bostäder, service och arbetsplatser går hand i hand med vår 
strävan efter hållbarhet och främjar trygghet.” – Borås Stad 2018 s. 20

Översiktsplanens mål om att stärka de urbana stråken kan vara ett positivt exempel på hur innehållet 
översätts konkret till geografiska specifika platser. I översiktsplanen argumenteras det för att urbana stråk 
kan stärka samanhållningen mellan stadsdelar. Exempelvis visar nedan utdrag på urbana stråket mellan 
Stadskärnan – Simonsland - Knalleland 

”Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har utvidgat stadskärnan norrut. Ut med 
Skaraborgsvägen och Viskan finns potential till en fortsättning på den utvecklingen. Miljöerna 
utmed Viskan erbjuder attraktiva lägen för tätare stadsbebyggelse som binder samman stadskärnan 
och Knalleland.” – Borås Stad 2018 s.61

Exemplet ovan konkretiserar och visar med geografisk anknytning vad som önskas göras i ett område. 
De olika stråken som presenteras har olika förutsättningar och behöver innehålla olika funktioner för att 
uppnå den fulla potentialen hos varje stråk. Målet och var det ska ske är tydligt men av vem och när är 
några av de frågor som är obesvarade. Dock framkommer det i den inledande delen i översiktsplanen att:

”Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. 
Det är därför omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem planen ska förverkligas. Snarare är ÖP 
en ledstång att följa under lång tid.” – Borås Stad 2018 s. 8
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Ett annat centralt mål som kan kopplas till social hållbarhet är att blanda bebyggelsen. Ambitionen och 
viljan som uttrycks i översiktsplanen är att skapa en variation i upplåtelseform, storlek och service/tjänster 
inom samma område. Målet stannar dock oftast vid ambition och vid att konstatera att en blandning av 
bebyggelsen ska ske men inte vidare. 

”En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att människor 
med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och 
integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.” – Borås Stad 2018 s. 39

En lösning för att konkretisera hur och var blandningen ska ske, kan vara att presentera det på likande 
sätt som de urbana stråken, där varje stråk presenterats enskilt och vad som önskas ske på dem. Arbetet 
översätts då från ord i översiktsplanen till att knytas till geografiska platser.

Borås Stad presenteras i översiktsplanen som aktören som ska bidra till skapandet av en öppen bostads-
marknad. Hur kommunen ska bidra mer än att de ska göra det framkommer inte. Genom att tydligare 
visa på faktiska verktyg för att bidra till en öppen bostadsmarknad hade kunna förändra förutsättningarna 
för målet att uppnås. 

Ett gränsöverskridande arbete är ett av verktygen för att jobba för en hållbar utveckling som presenteras i 
översiktsplanen. I arbetet innefattas både kommunens tjänstepersoner, byggaktörer, myndigheter, närings-
liv och boråsarna själva. Hur detta arbete ska ske konkretiseras inte vidare utan konstateras endast som en 
nödvändig del för översiktsplanens genomslag. Ett område där samverkan mellan aktörer önskas ske enligt 
översiktsplanen är gällande det kommunala markinnehavet. Där beskrivs kommunens markinnehav som 
begränsat och att kommunen genom översiktsplanen kan påverka aktörer i önskad riktning. 

En svårighet när det kommer till att identifiera verktyg i översiktsplanen är att se till översiktsplanens 
faktiska syfte. Syftet är att den ska vara ett stöd för avvägningar och intressen i hur vatten och mark 
ska användas. Den visar även på de strategier kommunen önskar att satsa på och utveckla. Det finns en 
uttryckt och närvarande vilja för att skapa en social hållbar stad men översättningen i vems ansvar det 
är, hur det ska genomföras och var det ska genomföras är frånvarande. Det kan innebära att det öppnas 
upp för ett handlingsutrymme för andra aktörer under processen att besvara. Det kan också leda till att 
översiktsplanen blir en förlängning av visionen om framtidens Borås. 

En fråga att ställa sig är om det finns en inneboende svaghet i översiktsplanen som dokument, om syftet 
med planen de facto inte är att visa på verktyg för att översätta ambition till verklighet. Om den inte visar 
på verktyg läggs större ansvar på styrdokument så som handlingsplaner, strategier eller riktlinjer. Om de 
dokumenten inte skulle göra det, öppnas det istället upp för större tolkningsutrymme.
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4.3 Välfärdsbokslutet
Välfärdsbokslutet (2021b) ges ut vartannat år och utgör ett statistiskt underlag för arbetet i Borås Stad. 
Under intervjuerna uppgavs välfärdsbokslutet av flera personer från olika förvaltningar som ett dokument 
med inflytande över arbetet. Välfärdsbokslutet är ett kunskapsunderlag med en sammanställning av hur 
välfärden och hälsan utvecklas i Borås. Syftet med välfärdsbokslutet är att mäta förändringar i hälsa mellan 
kön, geografiska områden och för olika grupper. Underlaget ska bidra med kunskap i arbetet för att skapa 
ett jämlikt Borås och öka den sociala hållbarheten. 

I bokslutet presenteras avsnittet ”Hur kommer vi dit?”. De verktyg och arbetssätt som presenteras i avsnittet 
för att jobba för social hållbarhet är bland annat fokus på likvärdiga livsvillkor. Genom att arbeta kompen-
satorisk och göra olika för att det ska vara lika, är ytterligare ett verktyg som visar hur målet som en socialt 
hållbar stad ska uppnås. Vidare presenteras förståelse för de sociala bestämningsfaktorer för hälsan som 
ett sätt för hur ett socialt hållbart samhälle ska uppnås. Ytterligare ett verktyg som presenteras i avsnittet 
för att uppnå ett jämlikt samhälle är via tvärsektoriella samarbeten mellan förvaltningar, privata bolag 
och kommunala bolag. 

Välfärdsbokslutet är ett kunskapsunderlag och kan användas som ett verktyg i arbetet med social hållbarhet.  
Kunskapsunderlaget kan användas vid planering och uppföljning av olika insatser och aktiviteter. 
Välfärdsbokslutet används också att ta stöd ifrån vid insatser eller omprioriteringar.

”I andra fall används bokslutet mer medvetet och på strategisk nivå i arbetet med prioriteringar. 
Bokslutet ses i dessa fall som en kunskapsbas för att kunna göra rätt insatser eller omprioriteringar. 
Bokslutet används som komplement till egna analyser och egna analyser används som komplement 
till bokslutet.” - Borås Stad 2021b s.61

Det finns inget bestämt arbete kring hur och när i den samhällsbyggande processen välfärdsbokslutet 
ska användas. Idag används det av olika förvaltningar på olika sätt och i olika utsträckning.
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4.4 Stadsbyggnadsprogram för Borås Stad - Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogrammet för Borås Stad – Staden vid parken (2021c) konkretiserar de gröna och blåa 
strukturernas inriktning utifrån översiktsplanen och utbyggnadsstrategins innehåll. Programmet antogs 
av kommunfullmäktige under våren 2021. Målet är att genom Viskans park göra en grön promenad som 
bland annat bidrar till en stärkt integration, tryggare stadsmiljöer och utvecklade ekosystemtjänster. 

Då parken ska gå genom större delarna av Borås centrala delar är det flera projekt som berörs av styr- 
dokumentet, exempelvis planerna vid Viskaholm där detaljplanen möjliggör för den framtida kopplingen 
för Viskans park mellan centrum och Norrby. I planbeskrivningen för Viskaholm lutar sig beskrivningen 
på och tar stöd av stadsbyggnadsprogrammet och strategin om staden vid parken för att presentera  
planerna för området (Borås Stad 2022d). På så sätt kan stadsbyggnadsprogrammet i sig användas som 
ett verktyg i det faktiska arbetet. 

I målen som stadsbyggnadsprogrammet önskar uppnå syns flera utvecklingslinjer mot en socialt hållbar 
stad. Ett av de områden där det sociala hållbarhetsperspektivet blir tydligt i programmet är bland annat 
i de fall där parken önskar bidra till stärkt integration genom att skapa gröna korridorer som underlättar 
för dagliga flöden och minskar avstånden mellan områden och människor. Även livet mellan husen som 
är en del av Viskans park får ta del av parkens många positiva effekter.

”Parken minskar och motverkar segregation genom att nya rörelsemönster skapas. Det raderar  
barriärer mellan stadsdelar som tidigare varit segregerade och befunnit sig på olika socioekonomiska 
nivåer.” – Borås Stad 2022d s.8

 
Ett sätt att se på parken är som ett verktyg i sig själv för att uppnå flera synergieffekter som bland annat 
bidrar till social hållbarhet. I stadsbyggnadsprogrammet presenteras exempel från andra delar av kom-
munen där närhet till gröna kvalitéer varit en anledning till att bosätta sig på platsen. Liknande exempel 
går även att hitta på den internationella arenan. När parken utvecklas längst sträckan ses attraktiviteten 
i närliggande områden öka. I sin tur leder det till att fastighetsvärdena stiger och möjligheterna för 
bostadskarriär och förändrade flyttkedjor skapas. På så sätt går det att se parken i sig som ett verktyg för 
att uppnå social hållbarhet. 

När ambitionerna som uttrycks i programmet ska verkställas presenteras flera instrument för det. Ett av 
dem är att parken ska skapas av hela Borås, såväl näringsliv, invånare och kommun. För att finansiera 
parken har redan nu privata aktörer gått in och bidragit med tillfälliga träd på Hallbergsbron (se Figur 3).
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Figur 3 Viskans park över Hallbergsbron (Elin Svensson)

Vidare till när parken ska operationaliseras presenteras samverkan som en väg framåt. Det ges ett förslag 
på hur organisationen runt om bör se ut för att få genomslag för parkens fulla potential. Förslaget innebär 
att ge kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för att koordinera arbetet och ansvara för budgetmedel 
till parken. Med hjälp av kommunstyrelsen anses också det förvaltnings- och nämndöverskridande arbetet 
underlättas och möjliggöras. 

Ytterligare ett verktyg för att parken ska få genomslag är identifiera gällande och nya detaljplaner som mot-
verkar målbilden samt vilka detaljplaner som behöver upprättas för att möjliggöra utbyggnad av parken.
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4.5 Utbyggnadsstrategi 2018-2035. Mer stad längst Viskan
I Utbyggnadsstrategin 2018-2035 Mer stad längst Viskan (2019b) visas kommunens syn på planering och 
utbyggnad av Borås centrumnära områden. Dokumenten ska tillsammans med översiktsplanen visa hur 
Borås ska utvecklas långsiktigt. 

I strategierna som presenteras i utbyggnadsstrategin för hur staden ska växa längst Viskan, vilket är ett 
tydligt mål för dokument, går det att urskilja en ambition för ett socialt hållbart samhälle. Begreppet social 
hållbarhet nämns aldrig explicit i utbyggnadsstratgin. Men ambitionen för ett socialt hållbart samhälle 
framkommer bland annat i att bostadsförsörjningen ska präglas av mångfald samt att stråken blir sociala 
mötesplatser där boråsare från olika stadsdelar möts. Vidare presenteras att vardagslivet ska vara enkelt 
med god tillgång till offentlig och kommersiell service. 

Det framkommer tydligt hur staden ska formas och var den ska byggas men perspektiven vem som ska 
bo/lockas till de olika områdena är delvis frånvarande. Exempelvis uttrycks att:

”Bostäder och arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och skapar underlag 
för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverksamheter.” – Borås Stad 2019 s. 8 

 
En viktig fråga att ställa i sammanhanget kan då vara vem dessa urbana kvalitéer tilltalar och som lockas 
av nämnda verksamheter, samt vem som inte lockas eller har ekonomisk möjlighet att delta. Andra  
kvalitéer i den stad som presenteras i utbyggnadsstrategin visar på att bostadsförsörjningen ska ske till 
fördel för alla grupper men hur den ska säkerställas framkommer inte. 

Olika verktyg för genomförande av utbyggnadsstrategin presenteras i dokumentet. Programstudier på 
områdesnivå genom exempelvis planprogram är ett av verktygen som lyfts fram. Det presenteras även 
att Borås Stad bör komma igång tidigare än exploatören i processen då kommunens process är betydligt 
längre. Vidare beskrivs kommunens mark som ett verktyg att styra samhällsutvecklingen. Fokus ligger 
också på Viskan som värdeskapande stråk, vilket kan ses som ett verktyg för förbättrad social hållbarhet. 
Dialog med invånare och finansieringsmodeller som klargör ansvar mellan offentliga och privata medel 
är andra presenterande förslag för genomförande.

Ytterligare ett verktyg som presenteras är samverkan och samordningen mellan olika förvaltningar. Detta 
verktyg menar utbyggnadsstrategin även kan hjälpa till att skapa gemensamma strukturer som leder till 
ökad förståelse för olika förvaltningars ståndpunkter. Även dialog är ett av verktygen som utrycks i planen. 
Dialogen ska involvera boråsarna i den samhällsbyggande processen för att möjliggöra deras inflytande 
över sin framtid. 
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4.6 Handbok för trygghet i offentlig miljöer
Syftet med Handbok för trygghet i offentlig miljö (2022f) är att vägleda kommunen för att förbättra den 
upplevda tryggheten i de offentliga miljöerna. Handboken är framtagen av flera förvaltningar och utgör 
ett stöd i arbetet med både drift och förvaltning samt i större stadsutvecklingsprojekt. 

Det sociala hållbarhetsperspektivet är mycket närvarande i dokumentet. Trygghetsaspekten är tätt kopplad 
till den sociala hållbarheten vilket är en faktor till den tydliga närvaron av social hållbarhet i dokumentet.

I handboken presenteras insatser på olika skalor som sedan konkretiseras ner till en nivå där orden övergår 
i exempel på handling. En av metoderna för en ökad trygghet i offentliga miljöer som presenteras är  
placemaking. Metoden förklaras sedan genom vad den skapar för effekter så som ökad känsla av identitet, 
social kontroll och vägen till det öppnar upp forum för samverkan och dialog mellan tjänstepersoner, 
boende och andra aktörer. Sedan konkretiseras idéer för placemaking genom gatukonst och temporära 
byggnationer. 

Andra vägar i arbetet för ökad trygghet i offentlig miljö som presenteras är att utveckla och förbättra den 
mark kommunen äger. 

”Arbetet går i huvudsak ut på att förbättra och utveckla den mark kommunen har rådighet över.  
För att nå framgång i arbetet är det avgörande att Borås Stad samarbetar med andra aktörer,  
markägare och myndigheter.” - Borås Stad 2022f s. 10

 
Vidare presenteras även samordning mellan förvaltningar och förslag till resursfördelning mellan investe-
ringsbudget och driftsbudget som vägar framåt för arbetet. Andra verktyg som presenteras är bearbetning 
av statistik över socioekonomiska faktorer och ohälsotal för att avgöra vart trygghetsinsatser bidrar med 
störst nytta och behövs mest. 

Dokumentet kan användas vid flera tillfällen i den samhällsbyggande processen samt av olika orsaker, 
dels som läkande av existerande negativa miljöer samt vid skapandet av nya områden.
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4.7 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Syftet med dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019a) är att skapa förutsättningar för att  
kommunens invånare ska kunna leva i bra bostäder samt att främja planering och genomförande av 
bostadsbyggnation. Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha ett aktuellt dokument med riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Dokumentet har en stödjande funktion internt för kommunen och visar verktyg 
kommunen kan använda sig av i bostadsbyggandet.  

Målet och ambitionen som är närvarande i Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning är att skapa socialt 
hållbara bostäder, både genom nya bostäder och gamla med olika upplåtelseform.

”Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar 
socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt 
och nytt och med olika upplåtelseformer” – Borås Stad 2019a s.3

För att uppnå det presenteras olika verktyg. Möjligheten att använda sina verktyg för att påverka och styra 
utveckling uppges i dokumenten vara många.  

Dokumentet samspelar med riktlinjer för markanvisning för bostäder som visar hur fördelningen av  
kommunens mark till olika byggherrar önskas se ut. Översiktsplanen anges i dokumentet riktlinjer 
för bostadsförsörjning som ett av kommunens verktyg för att styra och driva stadsutvecklingen. 
Översiktsplanen kan då fungera som ett verktyg för att stötta avvägningar mellan olika projekt. 

Ytterligare ett instrument för att nå målet som presenteras om att skapa socialt hållbara bostäder är 
genom kommunens fem allmännyttiga bostadsbolag. Med hjälp av ägardirektivet kan kommunen påverka  
produktionen och förvaltningen på den lokala bostadsmarknaden, på så sätt kan kommunen påverka 
boendet för de grupper kommunen har särskilt ansvar över. 

En av de centrala aktörerna som presenteras i riktlinjer för bostadsförsörjning är kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska utifrån dokumentet verka för en bostadsutveckling i de lägen som presenteras 
i utbyggnadsstrategi 2018-2035 och i översiktsplanen. Kommunstyrelsen presenteras också ha en aktiv 
planering av egen mark för att kunna påverka vad som byggs, tiden för byggnationen och förverkligandet.
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4.8 Riktlinjer för markansvingar för bostäder
I Riktlinjer för markanvisning för bostäder (2017) presenteras Borås Stads rekommenderade sätt att agera 
gällande markanvisning för bostäder. Syftet är att beskriva kommunens tillvägagångsätt och de allmänna 
villkoren för markanvisning av kommunal mark. I dokumentet presenteras de grundläggande villkoren 
för markanvisning, där går att spåra den sociala hållbarhetens närvaro i dokumentet. Det konstateras att 
kommunen eftersträvar en mångfald av upplåtelseformer i hela kommunen. 

I dokumenten presenteras att varje markanvisning behandlas och bedöms individuellt. De bedömnings-
kriterier som appliceras kan av den anledningen variera. Exempel på vad bedömningskriterierna kan vara 
uppges i dokumenten som markpris, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, upplåtelseform, antal 
bostäder samt gestaltning. Eftersom alla fall bedöms individuellt är det svårt att besvara hur det generellt 
ser ut för den sociala hållbarhetens närvaro i markanvisningen. 

I dokumentet riktlinjer för markanvisning för bostäder presenteras det tre sätt som Borås Stad använder 
vid markanvisning av bostäder. Det framkommer inte i dokumentet vilken av markanvisningar som bör 
tillämpas. 

Direktanvisning = Byggaktör lämnar in ansökan till kommunen utan föregående tävling

Markanvisningstävling = Kommunen upprättar förfrågningsunderlag som beskriver förutsättningarna 
med bedömningskriterier för tävlingen. Byggaktörer inkommer med förslag och projektidéer och en 
jury bestående av tjänstepersoner utser sedan en vinnare utifrån uppställda bedömningskriterier 

Dubbel markanvisning = Byggaktören får köpa mark på attraktivt läge men förbinder sig även till att 
bygga i ett mindre attraktivt läge. En dubbel markanvisning kan både ges genom markanvisnings-
tävling eller direktanvisning.

När försäljning av marken sker upprättas ett exploateringsavtal där det i dokumentet framkommer att 
kommunen kan ställa vissa villkor som byggaktören ska uppfylla. Beroende på vilka villkor som ställts kan 
villkoren utgöra ett verktyg för att bidra till en socialt hållbar stad. Dock framkommer det begräsningar 
utifrån plan- och bygglagen i vad som kan innefattas i ett sådant avtal, vilket gör att det går att ifrågasätta 
det som ett verktyg för att uppnå social hållbarhet.

I riktlinjer för markanvisnings för bostäder framkommer att byggherren förväntas följa styrdokument och 
riktlinjer antagna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Dock framkommer inte i dokumentet 
om någon uppföljning av detta sker. Att inte följa upp arbetet uttrycktes under intervjuerna vara något 
som borde arbetas mer med för att säkerställa vad som faktiskt genomförts samt utvärdera för att kunna 
dra lärdom av vad tidigare arbeten skapat för miljöer, vilka som vistas på platsen, vilka som bor på platsen 
samt vilka som inte vistats eller bor på platsen. 
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4.9 Förhållandet och sammanfattning mellan styrdokumenten
Figur 4 visar förhållandet mellan styrdokumenten som finns med i den samhällsbyggande processen. 
Strategier, planer, riktlinjer och program som finns med i den nedre delen av bilden hjälper till att styra 
innehåller i arbetet med planering.  

Figur 4 Förhållande mellan styrdokument 

Ett verktyg som återkommer i flera av dokumenten däribland handbok för trygghet i offentlig miljö, 
utbyggnadsstrategin samt översiktsplan är dialog och samskapande av utvecklingen i staden, dels mellan 
kommun och invånare men dels också samskapande mellan kommun och näringsliv. I flera av doku-
menten stannar dock ambitionen vid att ha en dialog och att samskapande är viktigt, men få verktyg för 
hur, var, när presenteras. 

Ett av verktygen som spårades till att bidra med en ökad social hållbarhet var att kommunen bör ha en 
aktiv roll vid köp av mark för att kunna påverka. I dokumentet riktlinjer för bostadsförsörjning framkom 
att staden ska agera som en initiativtagare till markplaneringen. Liknande uttrycktes även i handbok för 
trygghet i offentlig miljö där det konstaterades att utveckling och förbättring av arbetet med den mark 
som tillhör kommunen bör genomföras. En intressant skillnad är hur markinnehavet framställs i över-
siktsplanen och i andra styrdokument. I översiktsplanen presenteras inte det kommunala markinnehavet 
som ett verktyg, utan snarare översiktsplanen som dokument som ett verktyg för att kunna stimulera 
aktörer att jobba i önskad riktning på den mark kommunen inte har rådighet över. 

Det går att argumentera för en potentiell svaghet i grunden och syftet med vissa av dokumenten. Exemplet 
som lyftes i avsnitt 4.2 visar hur översiktsplanens syfte inte är att visa på hur, var och av vem planen ska 
förverkligas utan istället vara en ledstång för intresseavvägningar. Detta lämnar ansvar på andra styr- 
dokument att visa över utifrån översiktsplanens strategier. Exempelvis minskar stadsbyggnadsprogrammet 
– staden vid parken utrymmet om var staden ska växa samt hur organisationens runt om ska se ut. 

Ännu en faktor som gör att dokumenten i vissa fall saknar styrning och kan vara målfokuserade är att de 
antas politiskt. Då verktygen för att nå målen kan variera utifrån politiskt parti så kan det vara lättare att 
enas och anta dokumenten om de är mer allmänt hållna än för detaljerade. Under intervjuerna utrycktes 
en frustration över den politiska försiktighet som ansågs vara ett hinder i arbetet. Ett större mod från 
politikerna ansågs vara en nyckel för att nå målen inom socialt hållbarhet. Exempelvis översiktsplanen som 
i vissa fall stannar vid uttryckt vilja och inte visar på vägar för att nå målet, då det kan finnas en politisk 
oenighet till vilken väg som bör tas.
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5 Tre fynd från intervjuerna
Utifrån de genomförda intervjuerna kan flera fynd utläsas. De tre mest förekommande bristerna och 
utmaningarna kopplat till social hållbarhet i den samhällsbyggandeprocessen som presenterades var:

– Dokumenten saknar styrning och är snarare en beskrivning av nuläget och det önskade läget

– Dokumenten är för många vilket gör dem svåra att prioritera mellan och ta stöd ifrån 

– Tolkningsutrymmet i dokument gällande social hållbarhet är stort och blir ett hinder i arbetet

Nedan kommer de tre synpunkterna presenteras, sedan kommer även förslag baserade ifrån intervjuerna 
på förbättring av styrdokumenten lyftas fram.
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5.1 Dokumenten saknar styrning och förändringston
Majoriteten av de intervjuade ansåg inte att de styrande dokumenten gör det som begreppet indikerar - styr. 
Dokumenten bedömdes inte ge några konkreta verktyg för att uppnå social hållbarhet. Avsaknaden av 
verktyg försvårade arbetet, målen kunde beskrivas tydligt så som blandad bebyggelse men frågor om  
Hur? Vart? Och Vems ansvar? tycktes obesvarade. Tonen i dokumenten uttrycktes vara beskrivande och 
enligt några sakna den förändringston som efterfrågades, en potentiell anledning till den bilden kan vara 
den anmärkta avsaknaden av faktiska verktyg i arbetet med social hållbarhet. 

”(…) tydliggörande vad förväntningarna är och vart vi vill. I alla fall inom de området social håll-
barhet, ex ÖP pratas det om blandad bebyggelse, det är bra övergripande stöd för planering av och 
om bostadsområden. Men de är inte tillräckligt styrande för de som handlar om social hållbarhet” 
– Intervju 2

5.2 Dokumenten är för många och svåra att navigera mellan
En övervägande del av de intervjuade ansåg att de styrande dokumenten var för många i antal. Antalet sågs 
som en försvårande faktor för respektive dokuments genomslag. En av följderna var att det var svårt att ta 
stöd ifrån och att prioritera mellan dokumenten, bland annat på grund av att styrdokumenten uppfattades 
som olika ”öar” där dokumenten inte samtalade eller anslöts med varandra. 

”Det hjälper inte med fler styrdokument i detta. Kanske snarare för många, vi kan inte sortera och 
kan inte ta stöd av dem som finns. Vi kanske inte ens läser dem för att fånga upp, vi kanske inte ser 
nyckelmål att föra in i dialogen vidare.” – Intervju 5

Ytterligare ett resultat av att de styrande dokumenten var för många var att det försvårade möjligheterna för 
nya dokument som hade behövts att ta sig fram. Situationen beskrevs som en flaskhals där det var trångt 
för nya dokument att ta sig ut, trots att de som nu är antagna inte alltid ansågs bidra och styra arbetet. 

En orsak till att dokumenten ansågs sakna styrning kan kopplas till att respondenterna tyckte att doku-
menten var för många och saknade ett tydligt förhållande mellan sig. 

”En önskan och lösning skulle vara att koppla de olika programmen, en tydlig koppling mellan 
programmen som styr frågorna. Man måste tydligare sammanföra och inte varje dokument för sig.  
De styrande dokumenten motsäger inte varandra men de hänger inte ihop. De segmenterar.  
Olika öar som inte håller ihop, de ena samverkar inte med de andra.” – Intervju 2
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5.3 Brett tolkningsutrymme - på gott och ont?
Dokumenten stötte även på svårigheter då de ibland ansågs öppna för olika tolkningar. Visionen om fram-
tidens Borås och översiktsplanen var två dokument som presenteras öppet för breda tolkningar. Exempelvis:

”Det viktigaste är dialogen mellan oss för att vi ska tolka dem [Styrdokumenten]  på samma sätt, 
det finns ett visst tolkningsutrymme beroende på vilken förvaltning eller verksamhet du företräder.” 
– Intervju 9

och:

”Läser man visionsdokumentet om hur staden ska utvecklas kan man göra mycket tolkning därifrån. 
Finns inget rätt eller fel, det beror på vem som läser.” – Intervju 3

Att tolkningsutrymmet är stort kan innebära både för- och nackdelar. Det gör att många kan relatera sitt 
arbete och sin verksamhet till dokumenten samtidigt som vägarna dit och arbetet kan se olika ut, vilket 
presenterades under intervjuerna som en utmaning för de styrande dokumenten. Exempel på konsekvenser 
av det breda tolkningsutrymmet kan beskrivas enligt nedan citat. 

”Fokus ligger på byggnation och var vi ska bygga men vi talar inte om till vem vi bygger” – Intervju 8

Som citatet ovan utrycker förklaras inte vem staden byggs för i de olika områdena. Avsaknaden och  
tolkningsutrymmet som uppkommer när det inte uttrycks kan försvåra arbetet mot en socialt hållbar stad. 
Vidare uttrycktes att den sociala hållbarheten inte alltid går ihop med exploatörers vilja ”att bygga för att 
tjäna pengar” - Intervju 9. Om det då anses oklart i de styrande dokumenten vem staden ska byggas för 
kan det öppna upp för marknaden att besvara, vilket inte ansågs alltid vara det socialt hållbara.
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5.4 Förbättringsförslag inkomna från intervjuerna
Under intervjuerna framkom flera förslag till förändringar av de nuvarande styrdokumenten för att  
förbättra utmaningarna som presenterats ovan. 

5.4.1 Formulera mer styrande styrdokument
En kritik som framfördes var att dokumenten var för många. Ett förslag var att foga samman flera av 
styrdokumenten samt att författa dem över förvaltningsgränserna i större utsträckning än i dagsläget. 
Vilka dokument som kunde fogas samman framkom inte under intervjuerna, dock uppgav flera att  
välfärdsbokslutet var ett potentiellt verktyg i arbetet med social hållbarhet. 

”Jag kan nog inte dra mig till minne natt något av de dokumenten vi använder i den samhälls- 
byggande processen som visar den sociala dimensionen så tydligt, men det är där jag vill lyfta fram 
välfärdsbokslutet som mer och mer blivit ett styrdokument, och då är inte det något styrdokument 
utan mer en kunskap man tagit fram som man förhåller sig till i det faktiska arbetet.” – Intervju 10

 
I de fall där dokument författats tillsammans över förvaltningsgränserna presenterades det att även om 
inte styrdokument hade kvalitéerna hade processen haft ett bra utfall då frågorna kunnat diskuteras och 
en samständig bild varit lättare att se. ”Programmet kanske inte alltid ger riktning men arbetet runt 
om ger riktning” – Intervju 10. Svårigheten här ligger då i att sprida arbetet till de som inte är med och 
författar dokumentet. 

Ett verktyg som presenterades var att skapa ett dokument som innehöll verktyg med delmål och tydliga 
ansvarsområden. Dock var majoriteten av de intervjuade eniga att fler dokument än i dagsläget inte var vad 
som behövdes utan snarare en revidering och översyn av gamla. För att öka arbetet med social hållbarhet 
förslogs en handlingsplan som besvarade Hur? Vart? Och Vems ansvar? som något som kunde underlätta 
och bidra till ett stärkt arbete med social hållbarhet. 

”Men de [Styrdokumenten] är inte tillräckligt styrande för det som handlar om social hållbarhet.  
De säger inte hur vi inte får utsatta områden, hur skapar vi tillräckligt blandat bostadsbostadsbestånd, 
man säger att det ska finnas blandning men inget mer” – Intervju 2

 
Inom socialt hållbart Borås finns en handlingsplan innehållande olika aktiviteter. Handlingsplanen visar 
på när aktiviteten ska genomföras i tid och vilken/vilka förvaltningar som ansvarar för genomförandet.  
Att det trots att en handlingsplan finns för social hållbarhet, efterfrågas en handlingsplan för social hållbarhet 
kan ha flera orsaker. Potentiella orsaker kan vara att kunskapen om att handlingsplanen finns inte är till-
räcklig, aktiviteterna inte relateras till allas verksamheter, arbetet stannar vid berörda förvaltningar eller 
att aktiviteterna inte är en del av det dagliga arbetet. En del i handlingsplanens aktiviteter är samordnande 
insatser där fokus ligger på att förankra målbilder, kompetenshöjande insatser och utveckla kommuni-
kationsarbetet för socialt hållbart Borås, vilket utifrån intervjuerna är en viktig och eftersökt aktivitet. 
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5.4.2 Strukturskisser begränsar tolkningsutrymmet
För att minska tolkningsutrymmet uttrycktes en tilltro och ett hopp av flera intervjuade att arbetet 
med strukturskisserna kunde fylla. Både arbetet runt om och de forum som öppnar upp för samtal över  
förvaltningsgränserna ansågs ha potential att minska tolkningsutrymmet. Forumet runt om bidrog till att 
bilden av hur områden kan se ut skapar ett gemensamt porträtt för utvecklingen, och undvek tolkningar 
som kan göras i text. ”Skriver man rött snöre så tänker vi på olika saker, det kan vara en hel rulle eller 10 cm 
kort tråd” – Intervju 12. Vidare hade strukturskisserna också kunnat bidra till att arbetet med social håll-
barhet inte stannar vid berörda chefer som det utifrån intervjuerna fanns en oro för idag. För att arbetet 
skulle vara framgångsrikt fanns en vilja att arbetet skulle sippra ner i organisationen, där alla medarbetare 
på Borås stad vet att de är med och jobbar för jämlika villkor och god hälsa. 

”Att man jobbar för en meningsfull fritid är en del av socialt hållbart Borås. Hur arbetar du för 
att kompensera för de ojämna strukturerna? Vad kan du som fritidsledare göra i vardagen för leva 
upp till idén om ett socialt hållbart samhälle? Så att den känslan och idén sipprar hela vägen neråt.  
Det är så vi får ut den fulla potentialen hos alla medarbetade och kan nå resultat. Den kraften 
underifrån behövs, och inte bara några fåtal, nu kan det låta som att alla inte upplever att de är en 
del av Socialt hållbart Borås.” – Intervju 1

Om fler varit med under arbetet med strukturskisserna där exempelvis boråsarna är med och ser de tänkta 
planerna kan man tidigt i processen få med invånarnas synpunkter. Strukturskisserna kan då skapa och 
utgöra ett forum för boråsarna att tillsammans med tjänstepersoner forma framtidens Borås. 
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6 Vad gör andra?
Det finns f lera inspirerande exempel på hur andra kommuner jobbar med social hållbarhet i den  
samhällsbyggande processen. Nedan kommer några av dem presenteras. 

6.1 Aktivt arbete med markanvisning
Det kommunala markägandet beskrivs som det kraftfullaste verktyget för en socialt hållbar stads- 
utveckling, dock endast om det finns en politisk ambition att genomföra kommunens vilja samt en välförankrad 
viljeyttring (Boverket 2010). Viljan för att nå en socialt hållbar stad uttrycktes under flera av intervjuerna 
som mycket närvarande. Både det personliga engagemanget från tjänstepersoner samt kommunens  
uttalade viljeinriktning presenterades flertalet gånger.

Genom sitt markinnehav kan kommunen styra inriktningen på bostadsbyggandet. Upplåtelseform, storlek 
på bostäder och ekonomiskt överkomliga priser för bostäder är tre saker som Boverket uppger är möjligt 
att styra mot genom en strategisk markpolitik (Boverket 2021). 

Det finns flera inspirerande exempel att inhämta utifrån hur andra kommuner arbetar med markanvisning 
för att bidra och använda sina mandat för att säkerställa en socialt hållbar stadsutveckling. Göteborg, 
Malmö och Jönköping är tre kommuner vars arbetssätt kring markanvisning presenteras nedan.

6.1.1 Frihamnsmodellen i Göteborg 
Ett exempel på hur markanvisning används som ett verktyg för att öka den sociala hållbarheten finns i 
arbetet kring Frihamnen i Göteborg. Där äger det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB marken 
och har tydliga hållbarhetskrav där byggaktörerna är med tidigt i planeringsprocessen. Arbetet är ett 
svar på den tydliga efterfrågan och behovet av billiga hyresrätter i Göteborg. I markanvisningsprocessen 
använder Älvstranden Utveckling AB krav på prisdifferentierade bostäder. Genom att räkna ut medel-
inkomsten för olika grupper skapades fyra olika hyresnivåer med bakgrunden att de olika grupperna ska 
ha en rimlig levnadsstandard. Målet var att 50 % av bostäderna skulle utgöras av hyresrätter och 50 % 
av bostadsrätter. 60 anbud kom in ifrån aktörer som ville vara med och utveckla området. En erfarenhet 
ifrån arbetet var att privata bolag vill bli utmanade med hållbarhetskrav och vara med i utvecklingen. 
Älvstranden utveckling AB:s erfarenhet pekar på att kommuner måste våga ställa dessa krav och ta hjälp 
av marknaden för att lösa uppgiften (Regeringskansliet 2021). 

Till modellen i Frihamnen har samtidigt kritik riktats för att arbetet med uppföljning sällan sker och 
risken för byggaktörer att drabbas av sanktioner är därmed låg (ibid). 
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6.1.2 Jämförelseförfarande, Malmö Stad
Flera kommuner använder sig av jämförelseförfarande vid markanvisning. En av dem är Malmö Stad.

I Malmö Stad används främst jämförelseförfarande vid markanvisning för bostäder. Det innebär då 
att kommuner tar en aktiv roll i markanvisningsprocessen och föreslår bebyggelse och omfattning 
i de aktuella området. Olika urvalskriterier presenteras på Malmö Stads hemsida, utifrån dessa kan 
intresserade byggaktörer lämna förslag. Under dialogen med byggaktören har kommunen olika 
villkor som ligger till grund för dialogen, ett av villkoren är att byggaktören förbinder sig att aktivt 
genomföra arbete inom social hållbarhet. Det framkommer även att kommunen prioriterar bygg- 
aktörer med presenterade sociala åtaganden i processen så som t.ex. trygghetsskapande åtgärder (Malmö 
Stad 2021). Figur 5 visar hur utvärderingskriterierna för en markanvisnings kan se ut i Malmö Stad.  

 
Figur 5 Urklipp ifrån Markanvisning i Malmö Stad (Malmö Stad 2022)
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6.1.3 Markanvisningstävling, Jönköpings kommun
I Jönköpings kommun används främst metoden jämförelseförfarande i två steg. Kommunen önskar att 
skapa en variation och önskar en mångfald mellan byggaktörerna, även upplåtelseform eller eventuella 
miljö och sociala åtaganden tas med i urvalet av byggaktörer (Jönköpings kommun 2021).

I de första steget bjuds byggaktörer in för att lämna intresseanmälan innehållande idéer, upplåtelseform, 
information om företaget med mera. I inbjudan specificeras de kriterier som förslaget kommer utgå ifrån. 
Kommunen väljer sedan 3-5 byggaktörer som går vidare till steg två. I steg två lämnar respektive byggaktör 
in ett markanvisningsförslag med mer detaljerad information om de planerade arbetet. Kommunen har en 
checklista framtagen som innehåller antal bostäder, om några sociala åtaganden planeras, val av material 
eller planerade grönytor, checklistan ska fyllas i av byggaktören (Se Figur 6).

 
Figur 6 Urklipp från checklistan till markanvisning Jupiter 13 (Jönköpings kommun 2022)
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Därefter utför kommunen en grundlig utvärdering av de inlämnade förslagen. Samhällsbyggnadsnämnden 
och Tekniska nämnden får sedan presenterat de inkomna förslagen samt arbetsgruppens rekommendation 
på vem som bör tilldelas markanvisningen. Tekniska nämnden fattar sedan beslut om vilken byggaktör 
som tilldelas marken utifrån de bästa helhetsförslaget för de angivna utvärderingskriterierna (Jönköpings 
kommun 2021).

Figur 7 är ett utdrag ifrån inbjudan till intresseanmälan för en markanvisning med ett flerbostadshus. 
Det framkommer bland annat att bostäderna ska vara hyresrätter och hur projektet samspelar med miljön 
runt om. Det framkommer även att detaljplanen redan varit ute på samråd och att förslagen som lämnas 
in ska passa inom den pågående detaljplanen. Senare framkommer även att ett av utvärderingskriterierna 
bland annat är social hållbarhet, miljö och genomförbarhet (Jönköpings kommun 2022). 

Figur 7 Urklipp ifrån Inbjudan till markanvisning Jupiter 13 (Jönköpings kommun 2022)
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6.2 Kungälvs sociala översiktsplan
Kungälvs kommun har flera program och styrdokument som fokuserar på arbetet med social hållbarhet. 
Ett av styrdokumenten är en social översiktsplan som besvarar frågor om hur övergripande mål och under-
liggande delmål ska uppnås, samt visar på åtgärder, strategier, ansvarsområden och tidsplan. Den sociala 
översiktsplanen är underordnad programmet Social hållbarhet - ökat innanförskap som är ett långsiktigt 
och visionärt dokument som visar vad som önskas uppnås (Kungälv kommun 2021). Två av de mål som 
presenteras var att innan 2020 minska utanförskapet med 20 % samt att innan 2020 halvera utanförskapet 
i de mest utsatta områdena i kommunen. En uppföljning som gjordes under 2021 visade att Kungälvs 
kommun lyckats etablera ett strukturerat arbete kring social hållbarhet. Uppföljningen visade att  
programmet gett tydlig riktning för vad som ska göras mellan de olika förvaltningarna (Kungälv kommun 
2022), något som efterfrågades under intervjuerna i Borås.

Figur 8 och 9 visar arbetet med två av de sex delmål som sociala översiktsplanen fokuserar på samt vem 
som ansvarar för genomförandet. Övriga områden är Tidiga insatser Barn & unga, Hälsa, Arbete och 
sysselsättning samt Demokrati & civilsamhälle. 

Figur 8 Urklipp ifrån Kungälvs sociala översiktsplan, Delmål Boende (Kungälv kommun 2021)
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Figur 9 Urklipp ifrån social översiktsplan, Delmål Utbildning (Kungälv kommun 2021)

En social översiktsplan har flera fördelar och styrkor. En av dem är att hela kommunen samlas bakom 
samma mål. En gemensam definition och gemensamma målsättningar är två viktiga delar där att sociala 
hållbarheten sätts i fokus för flera förvaltningar. Lika så innehåller planen tydliga ansvarområden mellan 
förvaltningarna. En av förutsättningarna som presenterats i Kungälvs arbete är att arbetet kräver som 
poliskt vilja och ett mod för att prioritera insatserna (Regeringskansliet 2021). 
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6.3 Sociala konsekvensanalyser
Ett verktyg för att inkludera det sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen är genom 
Sociala konsekvensanalyser, SKA. Analysen kan genomföras på olika sätt och några av kommunerna som 
jobbar med SKA är Göteborg, Trollhättan och Malmö. 

Verktyget syftar till att bedöma sociala konsekvensen av ändringar i den byggda miljön. Tanken är att 
verktyget ska finnas med under hela planprocessens gång med avsikt att vara ett flexibelt tankesätt som 
kan appliceras på olika sätt beroende på skede i planprocessen och omständigheterna (Eken et al. 2019).

I Göteborgs Stads SKA utgår de ifrån fyra aspekter: Sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 
De fyra aspekterna är valda utifrån att de speglar olika perspektiv på social hållbarhet. Analysen kan göras 
på de olika aspekterna i fem olika skolor: Byggnad & Plats, Närmiljö, Stadsdel, Stad och Region. Figur 
10 nedan visar matrisen som används som stöd i arbetet med SKA i Göteborg Stad. Syftet med arbetet i 
framtagandet av verktyget var att minska boendesegregation och de negativa konsekvenser som följer med 
det, samt att öka samverkan mellan förvaltningarna. I Göteborg är tanken att sociala konsekvensanalyserna 
ska användas i alla detaljplaner. (Eken et al. 2019). 

Figur 10 Matris sociala konsekvensanalys (Tahvilzadeh 2015)

Första steget i Göteborgs sociala konsekvensanalys är att inventera de befintliga förutsättningarna och 
behoven med hjälp av matrisen över de olika skalorna och sociala aspekterna. Exempel på aktiviteter i 
skedet är medborgardialog eller enkätundersökningar. I steg två sker en målformulering där det undersöks 
vilka förutsättningar som ska eftersträvas för socialt liv på platsen. Under steg två förväntas ansvariga 
motivera planförslagets prioriteringar utifrån tidigare insamlade data över sociala aspekter. I steg tre 
sker en utvärdering och konsekvensbeskrivning av de planerade förändringarnas påverkan på de sociala 
aspekterna med bakgrund av de uppsatta målen. Figur 11 visar processen för en SKA (Eken et al. 2019).
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Figur 11 Planprocessen för en social konsekvensanalys (Tahvilzadeh 2015)

Effekten och utfallet av SKA visar på tvådelade resultat. Fördelarna som identifierats är att processen får 
in invånarna i beslutsprocessen. Ytterligare fördelar som identifierats är att verktyget bidrar också med 
att systematiskt och utifrån kunskap skapa välunderbyggda beslut där den sociala hållbarheten är in- 
kluderad. Verktyget inkluderar även vikten av kvalitéer och värden som idag i vissa fall anses ligga utanför 
planområdet. Arbetet runt en SKA anses också vara en av fördelarna då den bjuder in till ett förvaltnings-
övergripande arbetssätt där den gemensamma förståelsen ökar (Eken et al. 2019).

Svårigheterna i verktyget ligger bland annat i att det kan stöta på utmaningar när verktyget appliceras i 
de fall planeringsprocessen kommit långt. Framför allt tycktes det svårt att få genomslag för de sociala 
frågorna i detaljplaneprocessen men dock inte i de mer övergripande planprogrammen. Verktyget har 
också fått kritik för att behöva tydligare riktlinjer, då det idag ansågs oklart hur den byggda miljön ska 
utformas på ett socialt hållbart sätt. En anledning till kritiken går att spåra till en vaghet i de fyra valda 
aspekterna, däribland Sammanhållen stad (ibid.). 

En annan svårighet till verktyget kopplas till sociala konsekvensanalysens faktiska genomslag och effekt. 
Verktyget har anklagats för att bygga på stadsutvecklarnas egna värderingar snarare än medborgarnas, 
ofta var det otydligt vilka medborgare som involverats och hur (Tahvilzadeh 2015). Bristen i verktygets 
faktiska genomslag beror på att arbetet ofta stannar vid inventering och beskrivning. De identifierade 
utvecklingsområdena som uppkommer vid inventeringen har små möjligheter att faktiskt förändra utfallet 
av planen (Legeby et al 2015).
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6.4 Områdesbaserat med utmaningarna i mitten för samtliga aktörer

6.4.1 Gårdsten, Göteborg – Långsiktighet och brett arbetssätt
Ett positivt exempel som uppkom flertalet gånger under intervjuerna är arbetet i Gårdsten, Göteborg. 
Där har ett helhetsgrepp på utmaningen tagits och utvecklingen av området har vänt till det positiva.

Långsiktighet och ett brett arbetssätt är två av framgångsfaktorerna för det lyckade arbetet. Brottligheten 
har minskat ifrån 180 anmälda brott per 1000 invånare till 63, vilket är lägre än snittet i Göteborg 
(Regeringskansliet 2021). Gårdsten har gått ifrån att klassas som ett särskilt utsatt området till att 2019 
klassas som riskområde och 2021 istället klassas som ett utsatt område vilket är de första av de tre stadierna. 
Sedan 2002 har marknadsvärdet på Gårdstensbostäders fastigheter ökat med 421 % och flera aktörer vill 
engagera sig för att bygga bostäder i området (Gårdstensbostäder 2021)

Gårdstensbostäder är ett allmännyttigt bolag som haft i uppdrag att utveckla stadsdelen, inte bara genom 
fastighetsutveckling utan även angripa utmaningen från flera håll. Bolaget arbetar aldrig i projektform 
utan har alltid ett långsiktigt fokus (Regeringskansliet 2021).

Första steget som genomfördes var arbetet med ett städbolag som endast anställde boende i området, 
bolaget anlitades bland annat till trappstäd. Insatsen bidrog till att sysselsättningen ökade. Andra insatser 
såsom hjälp att starta eget företag och hjälp att hitta lediga jobb har också bidragit till ökad sysselsättning. 
Närmare 3000 arbetstillfällen har skapats i samband med utvecklandet av området och alla lägenheter 
i området är numera uthyrda (ibid).

Förbättrad trygghet har varit ett av fokusområdena i Gårdsten. En trygghetsgrupp har sedan tidigt 2000-
tal varit anställda i området som jobbar under årets alla dagar med att gå ronder i området, medla i konflik-
ter eller följa Gårdstensbor till bussen. Trygghetsgruppen har också hjälpt till med fastighetsskötsel under 
udda tider, vilket gjort att externa entreprenörer som bidrar med dyra kostnader inte behövts anlitas (ibid). 

Det har gjorts ekonomiska utvärderingar av arbetet i Gårdsten som visar att arbetet går runt företags-
ekonomiskt samt har positiva samhällsekonomiska effekter uppskattade till över 300 miljoner kronor. 
De samhällsekonomiska fördelarna är bland annat minskad brottslighet och ökad sysselsättning. Arbetet 
visar på att utvecklandet av ett socialt kapital i ett område är minst lika viktigt som att förnya bostäderna 
i ett område (ibid). 
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6.4.2 Vivalla Örebro – Samarbete som en öppen bok 
Vivalla i Örebro är ett miljonprogramområde med flera utmaningar så som hög arbetslöshet, låga  
skolresultat och hög andel ohälsa bland de boende. Området har tidigare beskrivits av polisen som ett av 
de tretton mest utsatta områdena i Sverige. Bostäderna har varit i stort behov av underhåll på grund av 
dess slitna skick och både den sociala situationen och den fysiska miljön har identifierades vara i behov av 
förändring. Genom att bygga in sociala krav och kriterier i upphandlingen av den fysiska renoveringen 
har även de sociala utmaningarna kunnat angripas. Genom att angripa utmaningarna både genom att 
anställa och förnya fastigheterna hoppas man kunna motverka att flytta de sociala utmaningarna till ett 
annat område (Nilsson & Nilsson Lundmark 2016). 

Det kommunalt ägda fastighet bolaget Örebro Bostäder, ÖBO beslutade om att renovera upp området 
och använde sig av ett partnerskap mellan byggaktör, arbetsförmedling och sig själva. Beställaren, 
ÖBO ställde då höga sociala krav som formulerats hos sin ägare, Örebro kommun. De sociala kraven  
handlade framför allt om att anställa 50-80 arbetslösa via praktikplatser, praktikanterna har sedan kallats 
Boendebyggarna då det är boende från området som fått en utbildning inom byggnation av Skanska som 
är byggaktören (ibid). 

De tre aktörerna har genom upphandlingsmodellen partnering skapat ett transparant samarbete som anses 
vara en av framgång faktorerna för arbetet. Arbetsförmedlingen som bidragit med kunskap, praktikanter 
och vissa lönesubventioner. Skanska som bidragit med praktikplatser, skapat möjlighet att efter praktiken 
studera eller arbeta. ÖBO som kartlagt för att hitta motiverade praktikanter i området. De tre aktörerna  
har alla tre sett situationen som en win-win-win situation. Figur 12 visar de olika aktörerna och  
organisationens struktur för arbetet (ibid). 

 
Figur 12 Aktörerna i Vivallaprojektet (Skanska 2016)

Arbetet är dock inte entydigt positivt. Studier ifrån området visar på att hyrorna ökat så att de som bott i 
lägenheten tidigare inte haft råd att flytta tillbaka, området visar då istället på att de är i en gentrifieringsfas 
(Käll 2015). Även viss kritik har riktats mot projektet då informationen för de boende varit svår att ta del 
av på grund av språkförbristningar. Hyresgäster har haft svårt att förstå omfattningen och innebörden av 
projektet och upplevt informationen från bostadsbolaget som bristfällig (Eriksson, 2013). 
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7 Utvecklingsmöjligheter
Nedan presenteras utvecklingsförslag för arbetet med social hållbarhet i Borås Stad. Hur kommunen 
arbetar nu läggs samman med arbetssätt som andra kommuner använder för att jämföra och synliggöra 
utvecklingsmöjligheter.

Figuren nedan sammanfattar vilka utmaningar som kommunen står inför, rekommendationer för att 
jobba med utmaningen samt inspiration från andra kommuners arbete.

Utmaning Rekommendation Inspiration 

Aktiv markanvisning Jobba mer aktivt genom 
jämförelseförfarande/ 
markanvisningstävlingar.

Utveckla arbetet för att 
minska glapp mellan vad 
styrdokument säger och  
vad som faktiskt sker.

• Frihamnsmodellen, 
Göteborg

• Jämförelseförfarande, 
Malmö Stad

• Markanvisningstävling, 
Jönköpings kommun

Tillvaratagande och ge-
nomförande av medborgar-
dialog

Se över och öka kunskapen 
om nuvarande verktyg för 
dialog (Ortsråd, Urban talks).

Se tillbaka i tidigare genom- 
förda dialoger för att  
undvika projekttrötthet hos 
invånare.

Involvera invånare i struk-
turskisserna.

• Social konsekvensanalys

• Gårdsten, Göteborg

Samverkan (både mellan 
förvaltningar, kommunala 
och privata bolag)

Sprida Socialt hållbart Borås 
arbetet.

Involvera flera aktörer inom 
strukturskisserna.

Utveckla styrdokumenten 
tillsammans över förvalt-
ningarna.

Bjud in privata byggaktörer 
för att tillsammans arbeta 
med social hållbarhet.

• Kungälvs sociala 
Översiktsplan

• Social konsekvensanalys

• Vivalla, Örebro Partnering

• Frihamnen, Göteborg

Brett, långsiktigt och områ-
desbaserat

Ha ett långsiktigt fokus med 
målet i mitten för alla aktörer 
som är med och utvecklar.

Inte arbeta med kortsiktiga 
projekt.

• Gårdsten, Göteborg

• Kungälvs sociala översikts-
plan

Sammanfoga och skapa 
styrande styrdokument

Minska antalet dokument 
ex. inkludera utbyggnads-
strategin mer i översiktsplan.

Öka kunskapen om de styr-
dokument som redan finns. 

Författa styrdokument till-
sammans genom att göra 
fler delaktiga.  

• Vivalla, Örebro

Figur 13 Utmaning, rekommendation och inspiration
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7.1 Aktiv markanvisning
Det kommunala markägandet och en stark politisk vilja är två av de faktorer som Boverket visar på är 
de främsta verktygen för en socialt hållbar stadsutveckling. Genom ägande av marken kan kommunen 
bland annat använda sig av markanvisningstävlingar för att ställa krav för att nå mål om upplåtelseform 
och utformning. Kommuner med hög efterfrågan på byggbar mark har större möjligheter att ställa krav 
och få igenom sina önskemål än kommuner med låg efterfrågan (Boverket 2010). Även regeringskansliets 
rapport Den hala tvålen (2021) lyfter fram markanvisning och aktivt arbete med kommunens egna mark 
som ett starkt verktyg för social hållbarhet.

Idag finns det 14 beslutade markanvisningar publicerade på Borås Stads hemsida varav två av dem är 
utförda via markanvisningstävling, Parkstaden Eken & Lugnet Nötskrikan. En av dem är en dubbel  
markanvisning där Riksbyggen ska bygga 50 bostäder på Almås Plats men också bygga 5 bostäder i 
Borgstena eller Kinnarumma (Borås Stad 2022e).  Resterande är direktavvisning. Under intervjuerna 
framkom av flera att dubbel markanvisning var ett av verktygen som kunde användas för att öka den 
sociala hållbarheten. Intressant är att utifrån de markanvisningar som finns publicerade i dagsläget är 
som ovan nämnt endast en av dem dubbelmarkanvisning. 

Den markanvisning som Borås Stad jobbar främst med är direktanvisning, vilket också visar på att  
kommunen sällan är de som tar initiativ till byggandet. Då kommunen i majoritet av de observerade fallen 
jobbar utifrån byggaktörernas förfrågan och inte på egna initiativ, kan det vara en intressant punkt för 
vidare diskussion kopplat till Boverkets studier om det kommunala markägandet som en framgångsfaktor 
för social hållbarhet. 

Det går att identifiera ett glapp mellan vad som framkommer i de styrande dokumenten och intervjuerna 
till vad som faktiskt görs angående markanvisning. Flera av styrdokumenten däribland riktlinjer för 
bostadsförsörjning och utbyggnadsstrategi 2018-2035 presenterar verktyget att jobba aktivt med marken 
”Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av mark för olika 
samhällsbyggnadsbehov” – 2019b s.11. De observerade markanvisningarna visar inte på samma aktiva 
arbete med kommunen som initiativtagare som citatet ovan indikerar. 

Utblicken på hur andra kommuner jobbar med marken visar på hur krav kan ställas. En utvecklings- 
möjlighet för Borås kan vara att se över nya sätt för att blir en mer initiativtagande aktör för att kunna 
ställa mer krav vid försäljning av sin egna mark. Exemplen ifrån Jönköping, Malmö och Göteborg i avsnitt 
6.1 kan användas som inspiration för framtida arbete.



40 | kompassen – social hållbarhet i den samhällsbyggande processen

KAPITEL 7. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

7.2 Tillvaratagande och genomförande av medborgardialog –  
Hur? Var? & Vad händer sen? 
Ett centralt verktyg som presenterades under både intervjuerna och i styrdokumenten var att utvecklandet 
av Borås ska ske tillsammans med boråsarna genom olika former av dialoger och forum. 

Idag finns både Ortsråd och Urban talks som är former för dialog med boråsarna. Ortsrådet består av de 
fyra serviceorterna och har bland annat som mål att öka inflytandet och samhörigheten hos invånarna. 
Vidare önskar Ortsråden kunna skapa en helhetssyn på orterna och öka samverkan mellan olika aktörer. 
Urban talks är ett forum för dialog kring samhällsutveckling i urbana frågor. I forumet möts invånare, 
tjänstepersoner från olika förvaltningar för att samtala. Forumet möjliggör dialog mellan kommun och 
invånare i stadsutveckling och utvecklar metoder för att tillgängliggöra samhällsutvecklingsfrågor i kom-
munen. 

Varken Ortsråden eller Urban talks framkommer som verktyg i de något av de studerade styrdokumenten. 
Under intervjuerna lyfte endast en person Ortsråden som forum för dialog och samskapande av staden. 
Ingen lyfte Urban talks under intervjuerna. Samtidigt lyftes dialogen med medborgarna som ett mycket 
centralt verktyg i stadsutvecklingen under intervjuerna. 

Att dessa de två forum och verktyg för dialog inte lyftes som exempel kan stärka bilden av att mycket av 
arbetet sker i stuprör där de olika förvaltningarna inte är medvetna om varandras verktyg. Det kan leda 
till dubbelarbete eller att arbete faller mellan stolarna. 

En dialog som lagstadgat måste ske i samband med stadsutveckling är samrådet som sker i detaljplanen. 
Där har invånare möjlighet att lämna sina synpunkter. Flera kommuner jobbar med utökade medborgar-
dialoger utöver de lagstadgade samrådet. Trots flera dialoger har det visat sig vara svårt för medborgare 
att förändra något i den fysiska miljön. Detta visar på vikten av att jobba systematiskt och ta hjälp av 
medborgardialogen i ett skede där det finns möjlighet att påverka utformningen (Legeby et al. 2015). 
Om det inte finns möjlighet att ha inflytande över den fysiska miljön kan istället en frustration över att 
åsikterna inte tas tillvara på väckas. I Borås finns inga bestämda krav när en medborgardialog ska ske. 
Under intervjuerna framkom en rädsla att informationen som inkom under dialogen inte alltid inte 
behandlades på ett systematiskt sätt. 

”Återigen kommer det ett steg efter vi varit på plats, bjudit på kakor och svarat på frågor. Men sen 
efter, man vill inte att de boende ska tycka att det inte händer något ändå.  I parken [Hallbergsbron 
i arbetet med Viskans park] ställde privata aktörer ut träd direkt. Man måste börja direkt, man kan 
måla om gatan för två år eller sätta ut infoskyltar, vi måste visa att vi tar det på allvar och inte bara 
är där och dricker saft och äter bullar! Man måste känna att något händer, det man kommer fram 
till måste finnas konkreta planer för.” - Intervju 12

Under intervjuerna utrycktes det att det var oklart när en medborgardialog ska hållas, på vems initiativ, 
vems ansvar och hur tar vi tillvara på invånares synpunkter och idéer vad frågor som angås obesvarade. 
Genom att ta hjälp av och öka medvetenheten om de verktyg som redan idag finns för dialog, Ortsråd 
och Urban talks, kan vägen framåt hittas. Ett annat alternativ som presenterats tidigare i rapporten är att 
involvera invånare redan i strukturskisserna. 

Sociala konsekvensanalyser som presenterats i rapporten, har varit ett verktyg som fått beröm för att  
medborgaren involverats tidigt i processen. Verktyget har samtidigt fått kritik för att de uttryckta åsikterna 
inte har kunnat påverka utfallet av planen. Att använda sig av SKA med mål att involvera invånare, bör 
med anledning av framkommen kritik inte appliceras utan en närmare översyn av arbetssättet. 
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Under Kretsloppsveckan 2014 genomfördes en dialog mellan kommunala tjänstepersoner och boende på 
Norrby. Förbipasserande kunde stanna och bli informerade om kommunala projekt som då var igång, 
kommunen kunde samla in synpunkter och berätta om projektet Norrby växer. Kommunen visade två 
modeller för hur den framtida bebyggelsen kunde se ut som ett underlag för diskussionen. Majoriteten av 
de förbipasserade ansåg att det var bra att man skulle bygga på mer på Norrby men utryckte frustration 
över att det tar lång tid. Andra förslag som kom in var inga höga hus, färgglada hus, lugna platser och fler 
arbetsplatser (Borås Stad 2014). Idag går det att läsa på Borås Stads hemsida om arbetet men att arbetet 
är pausat på grund av nya järnvägen. Dokumentet Uppföljning tillfällig mötesplats avslutas med:

”Tack för att ni pratade med oss, för att ni berättade om Norrby, för era frågor, ert intresse och för 
att ni berättade era livshistorier, stannade, fikade och skrattade. Vi kommer tillbaka med mer kaffe, 
kaka och hållbar stad! ” – Borås Stad 2014 s. 11

Genom att pausa området finns en risk för dialog- och projekttrötthet i området. Att lägga ner tid men 
att inte se konkreta resultat har på andra platser visat sig mynna ut i en projekttrötthet (Listerborn 2009). 
Det är därför viktigt att inte se invånaren engagemang och utryckta åsikter som en oändlig resurs och se 
över hur synpunkterna tas tillvara på efter avslutad dialog. 



42 | kompassen – social hållbarhet i den samhällsbyggande processen

KAPITEL 7. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

7.3 SamvÄrkan » Samverkan
Under intervjuerna och i de styrande dokumenten presenteras samverkan över förvaltningsgränser, med 
privata aktörer, invånare och kommunala bolag som ett bärande verktyg för att social hållbarhet ska få 
genomslag i processen. 

I avsnitt 6.2 presenterades Kungälvs sociala översiktsplan som ett verktyg för förvaltningar att samlas och 
skapa samma målbild att jobba till. Arbetet har lett till en samsyn och minskat motsättningarna mellan 
förvaltningar i Kungälv. Arbetet hade kunnat vara en möjlig väg framåt i Borås för att öka samverkan 
och samsynen på utmaningarna och verktygen framåt. Delmålen i Kungälvs sociala översiktsplan har 
likheter med handlingsplanen som finns för de olika delmålen inom ramen för socialt hållbart Borås. 
Vid framtagandet av en ny handlingsplan för socialt hållbart Borås kan inspiration till Kungälvs sociala 
översiktsplan vara en förebild. 

Samtidigt som det uttrycks stor potential hos samverkan för att lyckas med arbetet, var organisationernas 
gränser ett av de mest nämnda hindren i arbetet med social hållbarhet under intervjuerna. 

” (…) gå utanför vår Comfort-zon, vi är duktiga i matris, vi är så duktiga att jobba i stuprör i denna 
stad, förvaltning gör sitt och bolag gör sitt och pratar inte bra varandra, håller slaviskt på våra budgetar. 
För att få hela tricket att hända måste vi gå från att jobba stuprör till att jobba tillsammans.” – 
Intervju 17

Arbetet i stuprör är inte något som är unik för Borås Stad utan något som ses som ett hinder för flertalet 
kommuner (Regeringskansliet 2021). En väg framåt för samverkan som idag begränsades av samvÄrkan, 
där samarbetet gör ont och följs av många utmaningar, är att hitta mer systematiska former för den  
samverkan som sker. Idag ansågs samverkan ske tillviss del på frivillig basis. Intressanta frågor att ställa sig 
i arbetet framåt för att hitta forum för samverkan är När behöver vi samverka mer? Var saknas samverkan? 
Vilka är vi som samverkar? Var tar det stopp? På vilken nivå i organisationerna sker samverkan, är det 
mellan chefer ett även på andra nivåer hos medarbetare? Vad vill vi få ut av samverkan? Var finns möjlighet 
för samverkan att påverka?

Ett annat redan pågående forum som skapar förvaltningsövergripande arbete är strukturskisserna. Arbetet 
är i ett tidigt stadie men under intervjuerna presenterades en tilltro till effekterna och forumen runt om. 
Strukturskisserna hade också kunnat svara på utmaningen om att arbetet upplevdes stanna vid cheferna 
och inte sippra ner i organisationen. Att många på olika nivåer och från olika förvaltningar och arbets-
platser bjuds in till arbetet med strukturskisserna skapar potential för arbetet sippra ner. Strukturskisserna 
hade även kunnat vara ett forum där boråsarna kan vara med och driva utvecklingen. Strukturskisserna 
sker i ett tidigt skede i den samhällsbyggande processen och desto tidigare i processen invånare involveras 
desto mer kan de vara med och forma utvecklingen av staden. 

Det var inte bara den förvaltningsövergripande samverkan som framkom som ett viktigt verktyg under 
intervjuerna och i styrdokumenten. Samverkan med de privata bolagen ansågs också som en viktig pusselbit. 
Stadsbyggnadsprogrammet – Staden vid parken är ett av de dokument där samverkan mellan flera aktörer 
presenteras som central.

”För att det ska vara möjligt att förverkliga parken krävs engagemang och delaktighet från många 
parter: kommunen, privata aktörer och allmänheten. Det krävs tillit och mod från alla parter för 
ett förverkligande av den gemensamma målbilden. Det krävs både kommunala och privata initiativ 
och projekt.”– Borås Stad 2021c s. 36
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Ytterligare forum för samverkan där byggaktörer och offentliga verksamheter samarbetat syns i Vivalla 
i Örebro. Genom upphandlingsmodellen partnering har de olika aktörerna lyckats skapa ett transparant 
samarbete där ett gemensamt tag tas med utmaningen i mitten och fokus på att utveckla både de sociala 
kapitalet och de fysiska kapitalet området. Arbetet hade kunnat vara en inspiration för att genomföra ett 
likande arbete i Borås. Här finns även likheter i att öka det sociala kapitalet i området genom att anställa 
boende från området. Likheterna finns i att på Norrby anställdes norrbybor för att genomföra enkät-
undersökningar för att identifiera en gemensam målbild för områdesutveckling och i Vivalla skapades 
praktikplatser till boende i området för att arbeta med den fysiska förnyelsen av staden.

7.4 Brett, långsiktigt och områdesbaserat
En av faktorerna till framgången i Gårdsten, Göteborg är det långsiktiga fokus som arbetet haft. Arbetet 
har inte varit i projektform under en bestämd tidsperiod med ett definierat start- och slutdatum. Att arbeta 
i projektform kan vara ett hinder i arbetet för att uppnå samhällelig nytta som måste mätas under en 
längre tid än den korta tid projekt ofta sträcker sig över. Långsiktigheten som behövs ställs i projekt emot 
det kortsiktiga perspektivet, detta kan leda till att det översiktliga och helhetsperspektivet underordnads 
projektets perspektiv. De övergripande målen kan då tappa sin genomslagskraft (Regeringskansliet 2021).  

Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för en socialt hållbar stad. Arbetet har områdesut-
vecklings fokus på Norrby. Hittills har arbetet genererat ett 40-tal arbetstillfällen när en enkätundersök-
ning genomförts för att tillsammans skapa en gemensam målbild av områdets utveckling. De anställda 
har varit boende på Norrby och efter enkätinsamlingen återanställdes några för att sammanställa de 1500 
svar som inkommit. 10 stycken boende på Norrby har under 2022 anställts av Bostäder i Borås för att 
arbeta med skötsel både inne och ute. 

Enkätsvaren sammanställs och ska mynna ut i en områdesutvecklingsplan som skapats av norrbyborna, 
aktörer på Norrby och kommunen. Områdesutvecklingsplanen även kallad drömmen om Norrby, ska 
visa vad som ska uppnås med utvecklingen både på lång och kort sikt. Arbetet kan vara rätt steg på vägen 
utifrån inspirerande exempel inhämtade utifrån Gårdsten i Göteborg. Dock är arbetet med drömmen om 
Norrby och områdesutvecklingen i ett tidigt skede men utifrån långsiktighet och att tillsammans med 
boende forma utvecklingen kan det visa på att arbetet är på god väg. 
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7.5 Sammanfoga och utveckla styrdokument
Ett återkommande tema i intervjuerna var att styrdokumenten var för många och inte ansågs tala med 
varandra. Genomläsningen av styrdokumenten och intervjuerna visar att det finns utvecklingsmöjligheter 
för styrdokumenten. 

Ett förslag för att öka kopplingen mellan styrdokumenten kan vara att försöka foga dem mer samman. 
Exempelvis visa en karta i översiktsplanen över statistik som välfärdsbokslutet tagit fram. Kartan kan då 
exempelvis visa var förutsättningarna för en god livskvalité är lägre och på så sätt styra insatserna och skapa 
fler geografiska anknytningar i översiktsplanen. Den övergripande och målinriktade tonen som finns i 
översiktsplanen gör att den tillviss del blir en förlängning av visionen om framtidens Borås och inte visar 
på en tillräcklig styrning. Genom större geografisk anknytning till de insatser som önskas göra kan den 
visionära tonen översättas till en handlingskraftigare översiktsplan. 

Utbyggnadsstrategin 2018-2035 är ett dokument vars innehåll återfinns i många andra styrdokument. 
Mycket av informationen och de strategier som finns i går att finna ibland annat översiktsplanen och 
stadsbyggnadsprogrammet – staden vid parken. Utbyggnadsstrategin och stadsbyggnadsprogrammet 
talar båda om hur Borås ska växa i dess centrala lägen, dock med olika fokus; den ena på bostäder och 
den andra med stadens gröna och blåa strukturer vilket försvårar en sammanslagning av dem. För att 
minska antalet dokument hade utbyggnadsstrategin kunnat stanna vid att vara en del i översiktsplanen 
och sedan att områdena som finns i utbyggnadsstrategin i framtiden få ett planprogram eller vara en del 
av strukturskisserna.

För att undvika att styrdokumenten upplevdes svåra att navigera i mellan kan nedan karta ge en indikation 
över inom vilka områden respektive styrdokument är aktuellt. Kartan nedan är endast ett utkast och ett 
förvaltningsövergripande arbete kan bidra till utvecklande av kartan. 

Figur 14 Förslag på kategorisering av styrdokument
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7.6 Inriktningsbeslut
Nyligen har arbetssättet inriktningsbeslut startats upp och flera inriktningsbeslut har därefter tagits. 
Verktyget kan användas tidigt i detaljplaneprocessen som ett sätt för att styra inriktningen och hur ett 
område utvecklas. Inriktningsbeslutet motverkar intressekonflikter som kan tänkas ske mellan aktörer 
i planarbetet. Utifrån tidigare planbeskedsprocesser, politiska beslut och olika styrdokument skapas ett 
inriktningsbeslut för ett område. Tillsammans med politiken, förvaltningar och kommunala bolag fattas 
ett politiskt beslut (Borås Stad 2021d). 

Det första inriktningsbeslutet som antagits var för Pulsenområdet. I beslutet står det om hur området ska 
syfta till att binda samman olika delar av staden som tidigare känts långt bort ifrån varandra. Bostäderna 
som planeras i området ska vara en naturlig del av områdes helhet där grönskan ska vara närvarande i 
hela området. Fokus för framtagandet av inriktningsbeslutet har varit socialt hållbarhet samt de mjuka 
värdenas närvara i områdets miljöer (ibid). 

Vad slutprodukten av inriktningsbeslutet kommer att bli är svårt att säga ännu då arbetssättet är så pass 
nytt. Potentiella positiva effekter kan vara att kommunen tillsammans med exploatören tidigt i processen 
bestämt inriktningen och vad platsen ska bidra till, vilket kan ha undvikit eventuella konflikter. 
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8 Slutsats
Det första fyndet som framkom under intervjuerna var styrdokumenten ansågs sakna styrning och istället 
ha mer av en beskrivande ton. Det andra fyndet var att styrdokumenten ansågs vara för många i antal 
vilket gjorde det svårt att navigera mellan dem och veta vilka dokument som gick att ta stöd ifrån. Det 
tredje fyndet ifrån intervjuerna var att tolkningsutrymmet i dokumenten ansågs vara för stort. Under 
intervjuerna presenterades sätt för att komma runt dessa utmaningar. Strukturskisserna bedömdes kunna 
minska tolkningsutrymmet och skapa en samsyn över förvaltningsgränser där utmaningen sätts i mitten. 
En annan förbättring av styrdokumenten var att i framtiden författa mer styrande styrdokument och 
försöka minska antalet, vilket hade gjort det lättare att navigera mellan och använda sig av dokumenten. 

En genomlysning av styrdokumenten med syfte till att identifiera verktyg för att uppnå en socialt hållbar 
stad kan till bekräfta delar av den bild som framkom under intervjuerna. Vissa av dokumenten har en 
övergripande och mer målinriktad än förändringsinriktad ton där de praktiska verktygen endast fram-
kommer mellan raderna. Andra dokument lägre ner i den hierarkiska ordningen fyller till viss del gapet 
med verktyg som inte framkommer i de övergripande mer visionära dokumenten som översiktsplan och 
visionens om framtidens Borås. 

Ett stort gap som både framkom under intervjuerna, styrdokumenten och i studier av andra kommuners 
arbete är Borås Stads arbete med markanvisning. Gapet ligger i att aktiv markanvisning presenterades 
som ett verktyg men att det i praktiken inte används som det, istället låter Borås Stad i 12 fall av 15 idag 
privata aktörer ta initiativ för byggnation. I utblicken mot till andra kommuner presenteras flera sätt hur 
kommuner valt att arbeta på ett aktivt sätt med sin markanvisning. Genom exempelvis markanvisnings-
tävlingar med högt ställda utvärderingskriterier har byggaktörer med sociala åtagande kunnat premieras.  
På så sätt har de kunnat ställa högre villkor och styra mot en socialt hållbar stad. 

Två återkommande verktyg för att skapa en socialt hållbar stad var att utveckla staden tillsammans 
med boråsarna och andra aktörer i staden samt samverkan mellan förvaltningarna. För att skapa Borås  
tillsammans med boråsarna framkom inga verktyg för i styrdokumenten. Avsaknaden av konkreta verktyg 
eller vetskap om de forum som finns kan försvåra arbetet att tillsammans med invånare utveckla staden. 
Förhoppningsvis kan arbetet med Drömmen om Norrby där en gemensam målbild ska skapas utifrån 
enkätundersökningen, besvarad av över 1000 norrbybor, vara ett gott exempel på hur boendes åsikter tas 
tillvara på. 

Ett intressant fynd i rapporten är att samverkan mellan förvaltningar och bolag både var ett framstående 
verktyg och ett av de mest förekommande hindren. Den egna organisationen inom kommunen och dess 
olika förvaltningar måste hitta former för att inte fungera som en bromskloss och hinder för varandra, 
utan istället driva utvecklingen tillsammans. Inspiration från andra kommuner som arbetar med sociala 
översiktsplaner som bidragit med en samsyn där utmaningen är satt i mitten kan vara inspiration för att 
gå från samvärkan till samverkan. 

Inom flera områden framkom strukturskisserna som ett positivt arbete med potential att hantera flera av 
de utmaningar den sociala hållbarheten står inom den samhällsbyggande processen. Arbetet sågs kunna 
minska tolkningsutrymmet som fanns i styrdokumenten, få arbetet att sippra ner i organisationen och i 
framtiden förslagsvis kunna involvera boråsarna i ett tidigt skede med möjlighet att påverka utveckling 
av staden.

Mycket av den kritik som framkom under intervjuer och information om andra kommuners arbete tyder 
på att Socialt hållbart Borås är ett steg i rätt riktigt. Dels besvarar handlingsplanen i socialt hållbart Borås 
den kritik som framkom att det saknas ansvarsområden, aktiviteter och tidsramar för arbetet. Socialt 
hållbart Borås visar också på ett långsiktigt arbete där utmaningarna ställs mitten och bemöts från olika 
håll vilket setts vara lyckade faktorer för arbetet i Gårdsten. Arbetet är även ett forum för ett förvaltnings-
överskridande arbete där samma mål önskas uppnå, en socialt hållbar stad. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Vad jobbar du med och vilka är dina ansvarsområden i samhällsbyggnadsprocessen processen?

Hur arbetar Borås Stad idag med att öka social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen?

Vilka verktyg och arbetssätt finns i dag i samhällsbyggandsprocessen för att uppnå ett socialt hållbart samhälle?

Vilka de största hindren/bromsen för att uppnå social hållbarhet inom samhällsbyggnadsprocessen?

Styr de nuvarande styrdokumenten för en ökad social hållbarhet?

Vilka brister finns i de nuvarande styrdokumenten för att arbeta mot en social hållbarhet idag?

Vad är det absolut viktigaste verktyget/arbetssättet för att vi ska uppnå effektmålen inom boende och närmiljö?

Vad gör vi annorlunda till skillnad från innan arbetet Socialt hållbart Borås?

Vilka arbetssätt ser du att andra kommuner jobbar med för att integrera det sociala hållbarhetsperspektivet 
i samhällsbyggnadsprocessen?
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