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Datum 

2020-11-23 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i  

tisdagen den 24 november 2020 kl. 17:00  

Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt 

IT-ansvarig deltar vid mötet på plats: Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2. 

Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga 

företrädare deltar på distans. 

 

Efter att beslut togs om att ha nämnden enligt de principer vi tidigare följt har 

Covidläget blivit än mer allvarligt. Många nämnder i staden har sedan tidigare 

övergått helt till digitala möten. Det är viktigt att vi alla gör vårt bästa för att 

minska smittspridningen och det är också viktigt att ingen känner oro eller olust 

inför de möten vi har. Under rådande omständigheter genomför vi nämnden 

den 24 november digitalt. På mötet beslutas om formerna för framtida möten. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Emil Persson Torgerson via e-post: 

emil.persson.torgerson@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande personer 

   

2. Fastställande av föredragningslista 

   

3. Information från förvaltningschefen 

   

4. Budgetuppföljning per oktober 2020 

Dnr 2019-00191 3.5.4.0 1 

5. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

Dnr 2020-00096 3.5.4.0 1 

6. Yttrande över remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Dnr 2020-00099 3.5.4.0 1 

7. Yttrande över remiss: Bidra till nulägesbild- Hur arbetar vi med 

välfärdsbokslutet? 

Dnr 2020-00117 3.5.4.0 1 

8. Godkännande av projekteringsframställan för Ny skola Gässlösa, Gässlösa 

5:15 

Dnr 2019-00018 3.5.4.25 1 

9. Yttrande över detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Dnr 2020-00126 3.5.4.0 1 

10. Yttrande över remiss :Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Dnr 2020-00125 3.5.4.0 1 

11. Anmälningsärenden per november 2020 

Dnr 2019-00185 3.5.4.0 1 

12. Delegationsbeslut per november 2020 

Dnr 2019-00187 3.5.4.0 1 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00191 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per oktober 2020 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapporten per oktober 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är 5,6 mkr. Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 kronor 

dvs. ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har uppskattningsvis 

17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. 

Om inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av 

elevpeng kommer en avvikelse att uppstå för 2020. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna 
genom införandet av distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna 
vid införande av varje-dag-städ.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljningen per oktober 2020 för Grundskolenämnden. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Månadsuppföljning 2020-10 

Grundskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Grundskolenämnden, Månadsuppföljning 2020-10 2(8) 

Innehållsförteckning 

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - slutsatser och särskilt 

viktiga punkter .................................................................................. 3 

2 Förvaltningsövergripande ................................................................ 4 

2.1 Förvaltningsövergripande .............................................................................. 4 

2.2 Resultat per verksamhet ................................................................................ 6 

3 Månadsmått ....................................................................................... 7 

3.1 Skola ............................................................................................................. 7 

 

  



Grundskolenämnden, Månadsuppföljning 2020-10 3(8) 

1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m. Oktober visar på ett överskott motsvarande 5,6 mkr. 

2019 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta visar sig nu i en negativ avvikelse inom personalkostnad på ett antal skolor. Fortsatt 
arbete för att komma i balans kommer att göras framöver. Effekten av Corona syns i personalkostnad 
då fler än vanligt har varit sjukskrivna samt VAB under vårterminen. 

Det fanns en riskfaktor utifrån volymökningen och kostnadsökning HT-2020. Full hänsyn är inte tagen 
i budgetarbetet för den ökade elevvolymen. Anledningen till detta är att få ut så mycket ersättning som 
möjligt i Elevpeng och därmed skapa möjlighet för rektor att bygga en organisation. Den avvikelse som 
finns ackumulerat kommer att tas i anspråk under höstterminen för en utökad organisation (dvs nya 
klasser på flertalet skolor). 

Årets andra PLUPP-möte har ägt rum den 10:e september och där lyftes frågan om grundskolans 
långsiktiga underfinansiering. Flertalet kostnadsposter ökar mer jämfört med uppräkning vilket bidrar 
till krav på effektivisering. Dessa poster är dels lokalkostnad och distributionscentralen men även 
interna Borås Stad kostnader. Dessa är t ex organisation för Tjänstekort och ny IT förvaltningsmodell. 

En jämförelse mellan olika nämnders förutsättningar redovisades utifrån Kolada. Jämnstora kommuner 
har jämförts men även mot samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen (SCB). Analysen visar 
att Borås Stad grundskola ligger lägre vid jämförelse. En högre andel av välfärdsbidraget hade delvis 
justerat denna fördelning. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 1 261 167 1 261 167 0 1 519 360 1 519 360 0 

Statsbidrag 121 456 116 916 4 540 137 936 139 936 2 000 

Ersättning 
Migrationsverk 

8 955 9 577 -622 11 492 11 492 0 

Externt sålda 
platser 

7 227 7 055 172 8 466 8 466 0 

Avgifter o övr int 129 098 125 038 4 060 150 045 151 045 1 000 

Summa 
intäkter 

1 527 903 1 519 753 8 150 1 827 299 1 830 299 3 000 

       

Kostnader       

Personal -1 038 551 -1 042 035 3 484 -1 250 825 -1 248 325 2 500 

Lokaler -138 756 -135 823 -2 933 -162 987 -166 987 -4 000 

Material -69 499 -57 213 -12 286 -69 957 -82 957 -13 000 

Köpta platser -149 478 -151 003 1 525 -181 203 -178 203 3 000 

Skolskjuts -43 293 -42 082 -1 211 -52 565 -55 065 -2 500 

Övr tjänster -81 710 -78 339 -3 371 -93 853 -97 853 -4 000 

Kapitalkostnad -981 -668 -313 -801 -801 0 

Buffert 0 -12 590 12 590 -15 108 0 15 108 

Summa 
kostnader 

-1 522 268 -1 519 753 -2 515 -1 827 299 -1 830 191 -2 892 

       

Resultat 5 635 0 5 635 0 108 108 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

30 194 24 559  24 559 24 559  

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfall t.o.m. Oktober visar på ett överskott motsvarande 5,6 mkr. 

Detta överskott kommer främst av en icke utnyttjad buffert men även ett personalöverskott som dels 
uppstått av Corona-situationen. 

Viss släpande fakturering gjordes i maj från CFL som påverkar resultatet positivt med 2 mkr. 
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Skolorna arbetar med en anpassning till budgetnivå för personalkostnad 2020. 

De stora händelserna under året är; 

 Utbetalning i februari av överskjutande semesterdagar som inte har plockades ut under 2019. 
Denna utbetalning motsvarade ca 1,3 mkr. 

 Stora sjukskrivningar utan möjlighet att täcka samtliga behov under februari och mars. 

 Justering av reservering för löneavtal som har beslutats under oktober. 

Tillfälliga anställningar avslutas i och med att terminen avslutas i juni och nya anställningar med behörig 
personal påbörjas i augusti. Därav finns en kostnadsdämpande effekt på personalkostnad i juli. 

Från augusti startar även organisationen för höstterminen. Och i budgetarbetet togs medvetet inte helt 
hänsyn till den kommande volymökningen av elever. Detta för att påförhand få ut så mycket ersättning 
som möjligt till skolorna. Den positiva avvikelsen inom personalkostnad kommer därför att användas 
till en utökad höst-organisation. 

  

Livsmedel har kostat 43 mkr på 10 månader jämfört med budgeterat 38,7 mkr. Avvikelsen är därmed 
på 10 månader -4,3 mkr. Avvikelsen avstannade under april/maj. Orsaken till detta är Corona 
pandemin. Färre portioner mat har lagats samt utbudet har begränsats till FHM riktlinjer. I september 
med fortsättning i oktober har köken återigen gått upp på en hög produktionsnivå vilket syns i en 
fortsatt avvikelse. En rättvisande bild av distributionscentralens effekt på den ökade prisnivån kommer 
inte att synas under 2020. 

   

Avvikelsen inom lokalkostnad är efter oktober -2,9 mkr och förväntas nå -4 mkr vid utgången av 2020. 

Den buffert som finns avsatt på 15,1 mkr har ännu ej disponerats om och förbrukats. Månadsvis finns 
1,25 mkr avsatt som faller ut i tillgänglig budget. På 10 månader har 12,5 mkr fallit ut. 

  

2.1.1.2 Prognos 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 512 360 

Välfärdsmedel 7 000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALT 1 519 360 
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2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -1 626 -2 008 382 -2 408 -1 943 

Administration -21 461 -21 481 20 -26 008 -18 902 

Förskoleklass -44 735 -55 905 11 170 -67 542 -46 181 

Särskola -40 210 -37 471 -2 739 -45 039 -35 514 

Grundskola -881 883 -869 492 -12 391 -1 045 369 -838 240 

Fritidshem -95 706 -97 636 1 930 -117 205 -84 019 

Skolskjutsar (inkl admin) -45 259 -44 062 -1 197 -55 000 -45 762 

Kost och lokalvård -125 175 -120 488 -4 687 -145 681 -114 896 

Korttidstillsyn LSS 545 16 529 0 -295 

Buffert 0 -12 590 12 590 -15 108 0 

Totalt -1 255 510 -1 261 117 5 607 -1 519 360 -1 185 752 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 15 108 0 15 108 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 15 108  15 108 
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2020 Utfall Sep 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 328 12 327 12 076 12 374 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 697 1 703 1 646 1 643 

Summa köpta platser  1 746 1 752 1 703  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

     

Antal elever i åk 1-9 i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 10 664 10 649 10 503  

Sålda platser    53  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2020 Utfall Sep 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 408 1 406 1 401 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  77 79 78 74 

Summa köpta platser  83 83 83  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

     

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 350 1 349 1 341  

Sålda platser    53  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2020 Utfall Sep 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola  117 117 107 106 

varav köpta platser      

Antal elever i kommunens särskolor  104 102 106  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2020 Utfall Sep 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 735 4 652 4 866 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  299 282 289 309 

Summa köpta platser    24  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor  4 436  4 577  
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Verksamhetsmått  Utfall Okt 2020 Utfall Sep 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Sålda platser      

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Legnemark 
Marie Nilsson 
Handläggare 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00096 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Program för föräldraskapsstöd med synpunkter.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 2021-2024 på remiss till berörda nämnder. Stadens 

föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda 

relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade insatser. 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 

tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer, tydligare skrivningar om 

”delaktighet från föräldrar” och ”samverkan kring föräldraskapsstöd med 

aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar”, samt tillförande av arbete för 

ökad skolnärvaro som ett område där föräldraskapsstöd är en viktig 

komponent.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 2021-2024 på remiss till berörda nämnder. Stadens 

föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda 

relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade insatser. 

Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla föräldrar i Borås Stad 

erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och 

föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och jämlikt. 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, med nedanstående synpunkter, vilka 

redovisas under programmets olika underrubriker:  

Avsikt med föräldraskapsstödet 

Grundskolenämnden instämmer i de strecksatser som beskriver vad som krävs 

för att uppnå avsikten med föräldraskapsstödet, men saknar stycken om de två 

sista strecksatserna ”delaktighet från föräldrar” och ”samverkan kring 

föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar”, dessa 

skulle med fördel kunna beskrivas för ökad tydlighet i programmet. 
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Ett kunskapsbaserat arbetssätt 

Grundskolenämnden instämmer i att det stöd som erbjuds ska utgå från bästa 

tillgängliga kunskap. Grundskolenämnden vill tillföra arbete för ökad 

skolnärvaro, som ett område där föräldraskapsstöd är en viktig komponent.  

Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Grundskolenämnden instämmer i att alla förvaltningar inom Borås Stad som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling ska stödja föräldrar. 

Grundskolenämnden efterfrågar dock tydligare skrivningar om 

ansvarsfördelning och på vilket sätt de olika nämnderna ska stödja föräldrar, 

samt hur samverkan ska ske. 

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Grundskolenämnden instämmer i att olika verksamheter behöver arbeta 

tillsammans och att ansvar hos olika aktörer behöver tydliggöras. 

Grundskolenämnden anser att programmet för föräldraskapsstöd ska tydliggöra 

ansvar hos olika aktörer. 

Formuleringen om att stödet ska utformas med hänsyn till olika gruppers behov 

bör kompletteras med begreppet funktionsvariation.  

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag till Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 2021-2024.  

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för föräldraskapsstöd  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden  

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2020-11-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00118 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219
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Strategi 

» Program 

Pla

n 

Policy 

Riktlin
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Program för 

föräldraskapsstöd 
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Borås Stads 

styrdokument 

» Aktiverande 

strategi – avgörande vägval för att nå 

målen för Borås 

program – verksamheter och metoder 

i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

» Normerande 

policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt 

att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 

 

 



Program för föräldrastöd 3  

Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och 

ska därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett 

stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 

2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya 

programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt 

barnkonventionen är varje individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt 

barnkonventionen rättighetsbärare och vuxna som möter barn är 

skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt tillgodose barn deras 

rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. 

Behovet av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför 

ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har 

i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska 

gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               
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Ärendet i sin helhet 

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn 

och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar 

och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. 

 

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns 

rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt 

föräldraskap och jämlikhet i hälsa. 

 

Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som har i 

uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin. På regional nivå 

har Länsstyrelserna ett samordningsansvar.  

Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar 

har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför 

ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Sedan den 1 

januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i riksdagen.  

 

I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett 

uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller 

för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och avsikten med 

programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och 

verksamheter. Med föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra 

viktiga närstående i barns liv. 

 

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella 

och idéburna organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 

 ett kunskapsbaserat arbetssätt  

 ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

 ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

 delaktighet från föräldrar 

 samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar. 

 

Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och 

ska nu revideras och kommande program ska gälla 2021-2024. Berörda 

nämnder ombeds lämna synpunkter på förslaget av Program för 
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föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och folkhälsonämnden senast den 

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 

individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 

och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 

tillgodose barn deras rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-09-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Dnr GRN 2020-00099 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Uppföljning av Program för 

nationella minoriteter 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka upplöjningen av Program för nationella minoriteter.       

Ärendet i sin helhet 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 

grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 

förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 

att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk  vilken trädde i kraft den 1 januari 

2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp 

mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta 

fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september 

2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 

verksamhetsområden. Grundskolenämnden svarar på rubricerad remiss.               

Beslutsunderlag 

1. PM – Program för nationella minoriteter. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



  Datum 
    2020-09-10 

 
PM - Program för nationella minoriteter 
Gäller perioden 2019 – juni 2020   
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och 
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna 
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta 
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för 
nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med 
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.  

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden                                                             

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SFS 2018:1367 



Mål och riktlinjer 
 

 
 
 
 
 
 
Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 
Grundskoleförvaltningen har fyra mål för arbetet med nationella minoriteter.  
 
Mål 1: Hen som fyller 20 år 2032, ska ha likvärdiga möjligheter i livet som hen som inte är rom. 
Kommentar: Regeringen har antagit en strategi för Romsk inkludering 2012 – 2032 med målet att 
den som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. 
Uppskattningsvis bor det 50 000 romer i Sverige varav ca 800 eller fler i Borås. 
Borås Stad är en av fem utvecklingskommuner i Sverige som utsetts för att arbeta för att 
förbättra romers situation. Inom Borås Stad är det Arbetslivsnämnden och 
Arbetslivsförvaltningen som har uppdrag att ansvara för och driva arbetet. I styrgruppen 
representeras Grundskoleförvaltningen av Hayne Hedin. Det är i dagsläget sex områden som det 
genomförs arbete inom: utbildning, arbete, hälsa, bostad, kultur/språk och social omsorg. 

 
Under läsåret 2018-2019-2020 har alla elever i en årskurs i mellanstadiet och en årskurs i 
högstadiet i alla skolor fått vara med på en föreläsning om romers situation och historia av en 
person knuten till projektet. Föreläsningen genomförs i ett sammanhang i undervisningen. Alla 
skolor har rullande schema för besök i klasser. 
 
Mål 2: Uppfylla Läroplanens mål gällande kunskaper om de nationella minoriteterna.  
 
Mål 3: Alla elever som identifierar sig som minoritet ska få möjlighet att få undervisning i sitt 
modersmål. 
 
Kommentar till mål 2 och mål 3: Dessa mål är viktiga och självklara för nämnden då de ingår i 
det nationella styrdokumentet.  
 
Mål 4: Förstärka rättigheterna för elever och vårdnadshavare som tillhör den sverigefinska 
minoriteten.  
 
Kommentar: Det är 93 elever som läser minoritetsspråk: 49 läser finska, 43 romani chib samt en 
läser samiska. Inga elever har anmält intresse att läsa jiddisch eller meänkieli.  
 
På Myråsskolan bedrivs förstärkt finska och cirka 15 elever har extra stimulans på finska.  
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har behöriga lärare för undervisning i romani och finska. 
Samiska erbjuds via fjärrundervisning. Lärare i resandespråk är svårrekryterade. I övriga språk 
finns det för tillfället  ingen efterfrågan. 
 
Förvaltningen och CFL, erbjuder kompetensutveckling i form av BFL (bedömning för lärande) 
och Pedagogiskt forum för lärare i romani chib och finska.  
 
 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det 
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på 
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan 
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp 
till varje verksamhet vilken form man väljer.  



Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument? 
 
Mål och aktiviteter finns i bifogad Aktivitetsplan (bilaga:  Grundskoleförvaltningens aktivitetsplan 
till Program om nationella minoriteter).   
 
Mål 1 ingår i Regeringens Strategi för Romsk inkludering 2012 – 2032.  
 
Mål 2 och 3 ingår i Läroplanen för förskoleklassen och fritidshemmet samt i Kursplaner för 
historia, samhällskunskap samt svenska. Det finns specifikt beskrivet om ansvaret för att eleverna 
ska få kunskaper om de  olika nationella minoriteters historia, religion, språk och kultur samt 
rättigheter. 
 
Mål 4 utgår från Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  Den beskriver 
vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden 
som finns för samiska, meänkieli och finska. 
 
Borås Stad hör till det så kallade förvaltningsområdet för det finska språket. Det betyder att 
finskspråkiga invånare har vissa rättigheter, som bygger på de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken i lagen. Finskt förvaltningsområde innebär bland annat att staden erbjuder 
förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Invånare har rätt att använda finska i sina 
kontakter med kommunen. 

  
Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
Samtliga aktiviteter år pågående enligt Aktivitetsplanen. 

 
Hur kommer de att följas upp? 
Uppföljningen görs under hösten 2021 genom frågor till och intervjuer med berörda chefer. 

 
Rätten till information 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  
Information till elever och vårdnadshavare om deras rättigheter till modersmål finns på Boras 
Stads webbsidor.   
 
Modersmålsvalet sker i mars-april varje år och görs i samband med skolvalet inför förskoleklass, 
årskurs 7 samt i vissa fall där byte av skolenhet görs i åk 4.   
 
CFL erbjuder förstärkt finska inom ramen för Finskt förvaltningsområde. 
 
I samband med utredningen ”Undervisning på finska” som genomfördes 2019 (uppdrag från 
Grundskolenämnden) har berörda vårdnadshavare fått möjlighet att svara på en enkät och 
inkomma med synpunkter på satsningen.  

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som 
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, 
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik 
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 



 

 
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter i aktuella frågor?  
 
Ett exempel är nätverk med Arbetslivsförvaltningen, ansvarig för finskt förvaltningsområde och 
representanter från Grundskoleförvaltningen och CFL. Det är i regel en till två inplanerade 
sammankomster per termin. Därutöver sker spontana kontakter. 
 
Vid behov görs en enkät till vårdnadshavare. Ett exempel är en enkät 2019 till vårdnadshavare 
vars barn har rätt till modersmålsundervisning i finska. Enkäten genomfördes i samband med ett 
uppdrag om undervisning på finska. 
 
På skolenheter finns en dialog mellan rektor, lärare, vårdnadshavare och elever där fångas viktiga 
frågor som handlar om elevernas rättigheter i skolans sammanhang t.ex. rätten till 
modersmålsundervisning, trygghet och studiero samt värdegrund.  
 
Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken?  
Svar finns i föregående fråga.  
 
Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   
Aktuella frågor lyfts naturligt i Nätverket med Arbetslivsförvaltningen och ansvariga för 
nationella minoriteter . Det är en arena för att föra dialog om rättigheterna, behov hos nationella 
minoriteter samt synpunkter från föreningar på den service som erbjuds av 
Grundskoleförvaltningen. 
 
 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd 
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på 
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de 
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella 
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet 
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och 
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  



Bilaga: Aktivitetsplan till Program om nationella minoriteter Borås Stad 2020 
 

Grundskoleförvaltningen Borås Stad 
 

MÅL AKTIVITET TIDPLAN UPPFÖLJNING 

Hen som fyller 20 år 
2032, ska ha 
likvärdiga möjligheter 
i livet som hen som 
inte är rom. 

Elever i en årskurs i 
mellanstadiet och en 
årskurs i högstadiet i 
alla skolor ska lyssna 
på en föreläsning av 
en person med 
romskt ursprung. 
Föreläsningen 
handlar om romernas 
historia och kultur. 
 

Pågående och 
återkommande. 

Hösten 2021. 

Läroplanens mål 
gällande kunskaper 
om de nationella 
minoriteterna. 

I samband med 
undervisningen av 
svenska, historia och 
samhällskunskap se 
till att elever får 
kunskaper om de 
nationella 
minoriteternas 
rättigheter, historia, 
religion, språk och 
kultur. 

Pågående och 
återkommande. 

Hösten 2021. 

Alla elever som 
identifierar sig som 
minoritet ska få 
möjlighet att få 
undervisning i sitt 
modersmål. 

I rekryterings-
processen särskilt 
beakta 
modersmålslärare i de 
nationella 
minoriteterna. 
 
Ge tydlig information 
till elever och 
vårdnadshavare om 
deras rättigheter till 
modersmål. 
 
 
 
 

Pågående och 
återkommande. 

Hösten 2021. 

Förstärka 
rättigheterna för 
elever och 
vårdnadshavare som 
tillhör sverigefinska 
minoriteten. 
 
 
 

Erbjuda förstärkt 
finska för elever på 
Myråsskolan. 
Eleverna får 
stimulans på finska 
inom ramen för olika 
aktiviteter på skolan. 
 
Ge tydlig information 
om förstärkt finska 

Pågående och 
återkommande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hösten 2021. 
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bland annat Borås 
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Romsk inkludering 
 
Bakgrund 
 
Regeringen har antagit en strategi för Romsk inkludering 2012 – 2032 med målet att den som 
fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Uppskattningsvis bor det 
50.000 romer i Sverige varav ca 800 eller fler i Borås. 
 
Romers levnadsvillkor idag är sämre än för snittet i befolkningen i Sverige. Diskriminering och 
utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, och utbildning och hälsa är två 
grundläggande områden där romer har det sämre. Det saknas ofta också tillit till myndigheter och 
kommuner i den romska befolkningen. 
 
Borås Stad är en av fem utvecklingskommuner i Sverige som utsetts för att arbeta för att 
förbättra romers situation, och för detta finns det statligt bidrag och Borås Stad har också anslagit 
medel. Inom Borås Stad är det Arbetslivsnämnden och Arbetslivsförvaltningen som har uppdrag 
att ansvara för och driva arbetet, Ann-Kristin Carlsson är projektledare och Robert Simonovic 
samordnare. I styrgruppen representeras Grundskoleförvaltningen av undertecknad. 
 
Det är i dagsläget sex områden som det genomförs arbete inom: utbildning, arbete, hälsa, bostad, 
kultur/språk och social omsorg. 
 
Under 2018/2019 har elever i en årskurs i mellanstadiet och en årskurs i högstadiet i alla skolor 
fått lyssna på en föreläsning av en person med romskt ursprung, och planen är att samma 
upplägg gäller under läsåret 2019/2020. Föreläsningen handlar om romernas historia och kultur. 
 
 

Föreläsning för elever läsåret 2019/2020 
 
Under läsåret 2019/2020 ska alla elever i en årskurs i mellanstadiet och en årskurs i högstadiet i 
alla skolor få vara med på en föreläsning på cirka 60 minuter om romers situation och historia av 
en person knuten till projektet. Det är rektor tillsammans med lärarna på respektive skola som 
beslutar om vilken årskurs som ska delta. Föreläsningen kan genomföras för alla elever i en 
årskurs i en skola vid ett tillfälle, eller för klasserna i årskursen var för sig. Detta bestäms i samråd 
mellan lärare och projektledaren. 
 
Föreläsningen ska genomföras i ett sammanhang i undervisningen, till exempel ett 
undervisningsområde inom ett ämne eller ett ämnesövergripande tema. Föreläsningen ska 
därmed för- och efterarbetas på lämpligt sätt för att eleverna ska erhålla bästa lärande och 
förståelse. Detta innebär att det är rektor och lärare, utifrån planeringen av undervisningen, som 
bestämmer under vilken tidsperiod under läsåret som föreläsningen ska genomföras. Det 
kommer dock av praktiska skäl bli nödvändigt med en spridning över läsåret. 
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Uppgift till rektor: 

- Besluta om vilken årskurs som ska delta 

- Utse ansvarig/ansvariga lärare 

- Bestäm i vilken tidsperiod som föreläsningen ska genomföras 

- Meddela uppgifter om årskurs och antal klasser, ansvarig lärare (+telefon och mejladress) 

och tidsperiod till samordnare Robert Simonovic, 0734327985, 

robert.simonovic@boras.se senast 30 augusti 2019. 

Robert kommer sedan att ta kontakt med respektive lärare för detaljplanering. 
 
Föreläsningarna för eleverna kommer att utvärderas genom projektets försorg. 
 
 
 
 
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN 
 
På uppdrag av förvaltningschefen 
 
 
Hayne Hedin 
Chef för Kvalitet och utveckling 
 
 
 

mailto:robert.simonovic@boras.se
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Yttrande över remiss: Bidra till nulägesbild - Hur 

arbetar vi med välfärdsbokslutet?  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad skrivelse gällande hur Grundskoleförvaltningen tillämpar 

välfärdsbokslutet i den dagliga verksamheten och översända densamma till 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen.        

Sammanfattning 

Med beslutet som grund önskar Fritids- och folkhälsonämnden att varje 

förvaltning och bolag besvarar ett antal frågor utifrån deras verksamhet om hur 

varje förvaltning använder sig av välfärdsbokslutet idag. Grundskolenämnden 

lämnat ett svar till Fritids- och folkhälsoförvaltningen.               

Ärendet i sin helhet 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 

de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet är därför en 

kunskapsbas och ett bra underlag som ska användas i nämnders och bolags 

prioriteringar i arbetet för ett socialt hållbart Borås. Utifrån beslut i Fullmäktige 

Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 : 

 

”Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers 

arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till 

Fritids- och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i 

planerings och budgetarbetet”. 

 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 

jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 

förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 

och uppföljning, i till exempel budgetarbetet.  

 

De områden som Grundskolenämnden primärt bedömer att nämnden främst 

agerar i och utifrån är delaktighet och inflytande, socialt deltagande, och till största del 

goda uppväxtvillkor.   
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Användandet av välfärdsbokslutet bedöms ha minskat sedan stadsdelstiden. 

Främst är det huvudmannen som använder bokslutet som ett underlag i sin 

verksamhet. Som exempel påpekar en verksamhetschef att Välfärdsbokslutet 

var en viktig del i att uppmärksamma situationen på Sjöbo som låg till grund för 

Kraftsamling Sjöbo. Vidare är underlaget en del av den resursfördelningsmodell 

som tillämpas i verksamheten. Rektorer ute på skolenheterna uppfattas inte 

använda bokslutet. 

 

Möjligheten att prioritera och kunna påverka situationer i Borås Stad kommer 

från ett stort underlag där välfärdsbokslutet är ett komplement till den kunskap 

nämnden redan besitter och den information som Grundskoleförvaltningen 

själva tar fram. Välfärdsbokslutet är ett bra material som innehåller goda 

bakgrundskunskaper för alla verksamheten.   

 

Den huvudsakliga problematiken i användandet av välfärdsbokslutet i 

verksamheten är bristen på rutiner. Bokslutet har inte blivit implementerat på så 

vis att det tydligt går att se dess påverkan inom processer och rutiner. Det är 

dock något som åligger Grundskoleförvaltningen att åtgärda om så bedöms. De 

enkäter som utförs och presenteras i välfärdsbokslutet anses vara mycket 

användbara och intressanta för Grundskolenämnden. Bokslutet medför en 

bakgrundsförståelse till de händelser som verksamheten arbetar med.  

 

Tidsmässigt önskar nämnden att underlag och/eller statistik ska ges nära i tid 

till budgetplaneringen, vilket sker under våren året innan budgeten träder i kraft.  

 

Grundskolenämnden bedömer sig överlag vara nöjd med det material som 

presenteras i välfärdsbokslutet. Dock önskar nämnden att det fanns ett bättre 

samarbete mellan förvaltningarna, så att målgruppen och frekvensen av de 

enkäter som utförs inte sker vid samma tillfälle. Detta för att inte uttrötta de 

elever som svarar på flera enkäter. Vidare önskar nämnden att de enkätfrågor 

som ställts till Borås Stads elever kunde erbjudas som bilaga. Slutligen bedömer 

Grundskolenämnden inte att någon ytterligare statistik behövs då 

Grundskoleförvaltningen själva har tillgång till eventuell övrig önskad statistik.  

Beslutsunderlag 

1. Välfärdsbokslut 2018 – för ett socialt hållbart Borås.                              

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Kategorier: Röd kategori 
 
Hej, 
 
Vi önskar att ni bidrar till nulägesbild- hur arbetar vi med välfärdsbokslutet i Borås Stad? Se 
bifogade filer. 
 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar senast den 27 november 2020. Vid 
önskemål om dialog eller om ni har frågor, kontakta Kristina Nyberg Smahel, ansvarig 
tjänsteperson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 
Kontakt: 
kristina.nyberg.smahel@boras.se 
033-35 80 47 
 
Enligt uppdrag, 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 

 

 

mailto:kristina.nyberg.smahel@boras.se
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jäm-

ställt samhälle där människor lever ett gott liv med 

god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors 

lika värde står i centrum vilket kräver tillit, för-

troende och att människor känner sig delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är 

av avgörande betydelse för det demokratiska sam-

hället och är helt nödvändig ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart 

samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärds-

samhälle ska erbjuda. Det innebär också att det 

som erbjuds tillgodoser alla människors grundläg-

gande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs och skyddas. 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala håll-

barheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står 

inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 

befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mel-

lan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för 

planering, genomförande och uppföljning t. ex 

i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället 

anpassas och utformas utifrån de grupper som har 

störst behov. Arbetet för en ökad social hållbar-

het kan inte längre fokusera på ”lika för alla” utan 

måste istället fokusera på att göra skillnad, att se 

människors behov och förutsättningar. Generella 

insatser är viktiga men dessa måste anpassas så att 

de bättre motsvarar de olika behov som finns i vår 

stad. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de 

områden som påverkar hälsan och redovisar hur 

Borås Stad förhåller sig till det nationella folkhälso-

målet. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de 

åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet 

och de sju målområdena i Borås Stads Vision 2025.

Målet för folkhälsopolitiken är att skapa sam- 

hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

i hela befolkningen och sluta de påverkansbara  

hälsoklyftorna inom en generation. Borås Stads ar-

bete för en god och jämlik hälsa ska ha ett fortsatt 

stort fokus och därmed bidra till ett mer socialt 

hållbart samhälle.

Ulf Olsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande

Borås Stad

 

 

 

Kristina Nyberg Smahel

Utvecklingsledare Folkhälsa

Borås Stad 

 

 

INLEDNING
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Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillna-

derna mellan olika grupper i samhället ökar. Den 

sociala gradienten, det vill säga utbildning och socio-

ekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som 

har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall 

en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa kostar är också 

lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlik-

heten mellan exempelvis olika utbildningsgrupper re-

presenterar handlar inte enbart om mänskligt lidande 

och förlorade levnadsår utan även om direkta kostna-

der kopplade till ohälsan i form av produktionsbort-

fall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de 

kostnader som är förknippade med ohälsans sociala 

bestämningsfaktorer, exempelvis för arbetslöshetser-

sättning.

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås 

följer samma utveckling. Precis som för folkhälsoar-

betet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna 

ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att ut-

hålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan 

geografiska områden och i olika åldersgrupper får 

staden ett statistiskt underlag för planering, genom-

förande och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att 

exempelvis där det är möjligt presentera statistik på 

mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten 

har också tagit ett nytt grepp kring den sociala håll-

barheten genom att tydligare kopplas samman med 

det globala, nationella och det lokala arbetet i form 

av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målom-

rådena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås 

Stads Vision 2025. 

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med 

ett särskilt fokus. Det första avsnittet handlar om del-

aktighet, inflytande och tillit. Det visar vikten av att 

kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 

utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet hand-

lar om goda uppväxtvillkor. För att uppnå en jämlik 

hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt 

i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden 

som förutsättningarna för resten av livet skapas. Tred-

je avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen upp 

till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsför-

hållanden och vilka möjligheter individer har för att 

leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra handlar 

om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte 

och sista avsnittet handlar om det hälsosamma åld-

randet och varför det är viktigt att diskussionen om 

äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser 

istället för att fokusera på kostnader. 

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. 

Då valdistrikten ändrats sedan valet 2014 kan inga 

jämförelser över tid på geografiska områden göras. 

Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet 

är det en låg andel som anser sig ha inflytande i skolan 

och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra 

sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 

Tilliten till andra i samhället ligger kvar på samma 

nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäl-

ler den unga befolkningen är andelen som har tillit 

betydligt lägre. Här kan inga jämförelse göras över tid 

då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 

deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga 

nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar 

med stigande ålder. 

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex  

visar sig när man jämför andelen barn som växer upp 

i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större an-

del av barnen med utländsk bakgrund lever i ekono-

miskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. 

Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 

nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxt-

villkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller 

till exempel andelen som har någon vuxen att prata 

öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt 

höga talen för psykosomatiska besvär så som sömn-

svårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt 

kan man se att några av nyckeltalen har förändrats 

i negativ riktning. Andelen som är medlem i en  

förening minskar och andelen som uppger att de bli-

vit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram ökar något, det är flickorna 

som står för ökningen. Det är fortsatt stora skillnader 

mellan skolorna. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, 

särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen ligger 

kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 

mellan könen och mellan geografiska områden. Ung-

domsarbetslösheten har under flera år minskat men 

under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden sta-

bil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför 

olika geografiska områden. Det geografiska området 

med högst medelinkomst tjänar mer än dubbelt så 

mycket jämfört med området med lägst medelin-

komst. Andelen vuxna som avstår att gå ut ensamma 

ökar över tid och är högre i Borås än för riket. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt 

aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga mins-

kar andelen som tränar ofta på sin fritid bland poj-

karna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre 

andel flickor än pojkar som tränar ofta på sin fritid. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling 

med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och 

tobak i de tidiga tonåren. Denna positiva utveckling 

verkar fortsätta. Det är dock värt att notera att alko-

holvanorna bland gymnasieelever och många vuxna 

fortfarande har en oroande hög nivå. När det gäller 

andelen unga som provat narkotika kan man inte se 

några skillnader över tid. Däremot finns skillnader 

mellan olika geografiska områden. I den vuxna be-

folkningen minskar andelen dagligrökare över tid. 

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala delta-

gandet lägre än i de yngre åldersgrupperna. Trenden 

över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 

där finns stora skillnader mellan könen och mellan 

geografiska områden. Skador genom olycksfall är 

fortsatt högre i Borås jämfört med riket. Tendensen 

är att skadorna bland män ökar och att de minskar 

något bland kvinnorna. 

SAMMANFATTNING
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Sedan 2001 har Borås tagit fram Välfärdsbokslut. 

Från början innehöll Välfärdsbokslutet indika-

torer som handlade om barn och unga. För varje 

år som gått har rapporten utvecklats vidare till att 

inrymma alla åldrar, fler geografiska områden och 

fler indikatorer som beskriver hälsans fördelning i 

befolkningen. Under det senaste året har det skett 

en större spridning av Välfärdsbokslutet och på 

fler nivåer, vilket skapat nya förutsättningar för 

utveckling. Årets rapport kommer ha ett tydligt 

fokus på den sociala hållbarheten och den kom-

mer också vara kopplad till globala, nationella och 

lokala mål. Detta för att tydligare visa de sociala 

utmaningar som finns och skapa förutsättningar 

för prioriteringar. 

DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett 

samhälle där alla individer får sina rättigheter res-

pekterade. Alla, oavsett behov och förutsättningar, 

ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan 

utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förut-

sättningar för en god hälsa.  

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL –  
AGENDA 2030
FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre di-

mensionerna av hållbar utveckling: den ekonomis-

ka, den sociala och den miljömässiga.

Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för 

hållbar utveckling förbinder sig FN:s alla nationer 

att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojäm-

likheter, tillhandahålla god utbildning samt uppnå 

bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig håll-

barhet. Målen fokuserar också på att främja fred, 

säkerhet och internationella partnerskap. Agenda 

2030 innehåller 169 delmål som ska vara uppfyllda 

till år 2030.

Nyckel till hållbarhetsarbetet är att se de tre dimen-

sionerna av hållbar utveckling som sammanlänka-

de. För att lyckas med det krävs ett helhetsgrepp 

och ett engagemang från alla nivåer i samhället. 

Hälsans roll för en hållbar utveckling har genom 

Agenda 2030 blivit tydligare. Främjande och fö-

rebyggande insatser för en god och jämlik hälsa 

måste därmed ses som en integrerad del i agendans 

SOCIAL HÅLLBARHET –  
GLOBALT,  NATIONELLT OCH LOKALT

alla delar. Det behöver också ses som en grundläg-

gande förutsättning för en hållbar samhällsutveck-

ling, såväl socialt, som ekonomiskt och miljömäs-

sigt. En god och jämlik hälsa är därför avgörande 

för att samtliga globala mål ska kunna uppnås.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-

tigheterna innehåller 30 artiklar om friheter och 

rättigheter som tillhör oss alla. Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De 

mänskliga rättigheterna samverkar och är odelbara, 

vilket innebär att ingen rättighet är viktigare än nå-

gon annan och de utger alla delar av samma helhet. 

De mänskliga rättigheterna och den sociala håll-

barheten är tydligt sammanlänkade och var och en 

av de indikatorer som mäts i Borås Stads Välfärds-

bokslut kan kopplas till en eller flera av artiklarna. 

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att 

tillgodose och skydda rättigheter utan också om 

hur man gör det. En kommuns kärnuppdrag 

omfattar i många fall arbete med mänskliga rät-

tigheter. För att arbeta rättighetsbaserat kan man 

utgå ifrån några rättighetsprinciper. Det handlar 

om icke-diskriminering och jämlikhet, delaktig-

het och inkludering samt transparens och ansvar. 

Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas 

som grunden för det strategiska arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Med hjälp av ett rättig-

hetsbaserat arbetssätt kan kommunen bli bättre på 

att göra människorna delaktiga, fatta bättre beslut 

och möjliggöra ökad livskvalitet. Kommunen kan 

också öka tilliten, mellan människor och till det 

demokratiska systemet, genom att ett rättighetsba-

serat arbetssätt bidrar med tydlighet och hjälper till 

att uppnå bättre kvalitet. 

DET NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ARBETET
I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripan-

de mål och en ny målstruktur för det nationella 

folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsper-

spektivet i det övergripande målet samt att renodla 

antalet målområden, är syftet att minska hälsoskill-

naderna i befolkningen. 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påver-

kansbara hälsoklyftorna inom en generation”. De 

åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka be-

stämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå 

det övergripande målet. 

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjuk- 

    vård 

HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika 

nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans be-

stämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår 

hälsa är kön, arv och ålder. De två innersta lagren, 

sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att 

påverka som enskild människa. Men dessa påverkas 

också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om. 

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållan-

den vi lever i. De påverkas till viss del av egna be-

slut men kanske främst av politiska beslut på lokal, 

regional och nationell nivå. Överst finns samhällets 

strukturer på global nivå där det som enskild män-

niska är svårt att påverka. 

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas 
hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår hälsa är kön, arv och ålder. De 
två innersta lagren, sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att påverka som enskild 
människa. Men dessa påverkas också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om.  

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna 
beslut men kanske främst av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Överst finns 
samhällets strukturer på global nivå där det som enskild människa är svårt att påverka. 

 

 

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991) 

 

 

Borås Stads vision 2025 

Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således 
inte om att lösa de problem som finns här och nu utan om att kunna se flera steg längre. Den 
fördjupas i sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som 
konkretiserar hur vi tillsammans ska nå visionen.   

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & 
Whitehead (1991)
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BORÅS STADS VISION 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Vi-

sionen bygger på hållbarhet och handlar således 

inte om att lösa de problem som finns här och nu 

utan om att kunna se flera steg längre. Den fördju-

pas i sju strategiska målområden och till varje mål-

område hör ett antal strategier som konkretiserar 

hur vi tillsammans ska nå visionen. 

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Förändringar i hälsa sker oftast långsamt. Föränd-

ringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på 

att underlaget på kommunnivå är relativt litet. Det 

gäller särskilt när man bryter ner siffror på kön 

och/eller område. Vi har därför valt att redovisa 

flera års data i den här redogörelsen. Till exempel 

redovisas siffrorna i flera av tabellerna som 3-års 

medelvärde, 4-års medelvärde och 5-års medel-

värde. Beskrivningar och kommentarer har gjort 

utifrån ett flerårigt perspektiv. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har några av indikatorer-

na i vissa avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre 

geografiska områdena Hässleholmen, Norrby stads- 

del, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg lyfts ur. 

Värt att notera är att dessa fem områden fortfa-

rande ingår i de fem större geografiska områdenas 

siffror (f.d. kommundelarna). 

LÄSANVISNING                  
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster 

(artikel 21.2)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till att överallt erkännas som en person i 

lagens mening (artikel 6)

De nationella målområdena för 
folkhälsa
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås 

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara 

delaktig i utvecklingen av samhället är ett grund-

läggande behov hos individer och grupper. Det 

motsatta innebär att man känner maktlöshet, utan- 

förskap kan uppstå och tilliten minskar. Rätten 

till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 

etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller ålder. 

I Borås 2025 betonas vikten av mänskliga möten, 

där grunden läggs för delaktighet och inflytande 

över Borås utveckling. Borås ska vara staden där 

social, etnisk och kulturell mångfald driver utveck-

lingen framåt. 

VALDELTAGANDE
Känslan av att kunna påverka och känslan av tillhö-

righet påverkar i allra högsta grad valdeltagandet. Att 

mäta valdeltagandet ger därför en god bild av hur 

delaktiga och inflytelserika invånarna känner sig.

Valdeltagandet ökade drygt en procentenhet jäm-

fört med föregående val. På geografiska områden 

kan inga statistiskt säkra jämförelser göras då valdi-

strikten ändrats sedan valet 2014. Värt att notera är 

att Borås satsning på ökat valdeltagande i områden 

med lägst valdeltagande i valet 2014 verkar gett 

önskad effekt. På Sjöbo, Hässleholmen och fram-

förallt Norrby ökade valdeltagandet 2018 medan 

det minskade något på Hulta och Kristineberg.

DELAKTIGHET,  
INFLYTANDE  
OCH TILLIT

Högst valdeltagande hade Tämta-Vänga med 94,6 

procent jämfört med Hässleholmen Södra, som 

hade lägsta valdeltagandet med 52,7 procent. Jäm-

fört med riket (84,1%) ligger Borås lägre.

INFLYTANDE FÖR UNGA I SKOLAN 
OCH I SAMHÄLLET
Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla 

från 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet 

och en ökad möjlighet för myndigheter och dom-

stolar att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barn-

konventionen blir lag innebär inga nya rättigheter 

för barn men barnens rättigheter får högre status och 

kommer ha samma status som andra svenska lagar. 

Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättig-

het för barn och unga att känna delaktighet och infly-

tande över sitt eget liv och i samhället. I hälsoenkäten 

som genomförs i Borås mäts ungas inflytande med 

några frågor. De handlar om huruvida man upplever 

sig ha inflytande i skolan och också om man känner 

att man har möjlighet att påverka i samhället.

Det går inte att utläsa någon förändring över tid när 

det gäller andelen elever som upplever att de får vara 

med och påverka hur lektionstiden används. Varken 

när det gäller elever i årskurs 8 eller i årskurs 1 på 

gymnasiet. Det går heller inte att utläsa några skill-

nader mellan flickor och pojkar om man inte också 

tittar på områdesnivå. Där är dock osäkerheten i re-

sultatet stor på grund av att grupperna blir små och 

slumpens inverkan större. 

På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg 

sig ha att framföra sina åsikter till de som bestäm-

mer i kommunen, var det ungefär en fjärdedel av 

eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet som 

ansåg sig ha mycket eller ganska stora möjligheter 

till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 

möjlighet att framföra sina åsikter. I årskurs 1 på 

gymnasiet ökar flickornas andel över tid.

TILLIT
Tillit till andra människor brukar liknas vid kittet 

som håller samhället samman. Forskare har kun-

nat påvisa ett samband mellan tillit och livslängd. 

Sambandet försvagas om man tar hänsyn till genus, 

könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots 

detta indikerar flera studier att generell tillit till an-

dra människor är en undervärderad faktor och bör 

behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor. 

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per område i Borås, andel i procent.
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Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per 
område i Borås, andel i procent. 

Tabell 1. Vara med och bestämma över lektionstiden, andel i procent.

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 31 33 30 28 33 33

   Gy åk 1 42 47 44 46 45 46

Tabell 2. Mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, 
andel i procent.

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickorr

  Åk 8 29 26 28 22 24 22

  Gy åk 1 26 17 29 21 28 23

Valdeltagande kommunalval 2018
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I Borås svarar drygt 30 procent av männen och 

kvinnorna att de saknar tillit till andra människor. 

Jämförelser över tid visar en stabil trend. 

Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av 

pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till an-

dra i sin närhet. I årskurs 1 på gymnasiet är siffror-

na ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63 pro-

cent av flickorna. Här kan inga jämförelser över tid 

göras då frågan ställdes för första gången i Hälso- 

enkäten 2017. Däremot kan skillnader urskiljas 

om man jämför geografiska områden med varan-

dra.

SOCIALT OCH KULTURELLT  
DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det 

som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala re-

lationer och nätverk påverkar kollektiv handling. För 

en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 

relationer en stor roll. Människor med sämre eko-

nomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och 

samhälleligt deltagande. 

I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

mäts befolkningens sociala deltagande. Lågt socialt 

deltagande innebär att man som mest har deltagit 

i en social aktivitet under det senaste året. I Borås 

minskar andelen som rapporterar lågt socialt delta-

gande något, både när det gäller männen och kvin-

norna.
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För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läg-

gas på tidiga insatser tidigt i barnens liv. Det är un-

der barn- och ungdomstiden som förutsättningar-

na för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda 

föräldrar som förmår ge barnet en god fostran är 

ett barns främsta skyddsfaktor. 

Därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 

ges förutsättningar för att vara barnets främsta re-

surs. För att stimulera barns utveckling är förskola, 

skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola 

och en meningsfull fritid kan kompensera för det 

som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår. 

I Borås 2025 är ett av målområdena att stadens 

vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att 

barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. 

ANDEL BARN 0-5 ÅR I FÖRSKOLA
Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns 

lärande och utveckling. Studier har kunnat påvisa 

att förskolan har socioekonomiskt utjämnande ef-

fekter genom att barn från resursfattiga familjer 

drar störst nytta av att vistas i förskolan. För att 

nå en jämlik hälsa behöver fokus läggas på tidiga 

insatser i barnens liv. 

Därför är en väl fungerande förskola, där barn får 

möjlighet att vara aktiva, delaktiga och engagerade 

i samspel med vuxna och andra barn, en av de mest 

stimulerande lärandemiljöerna. 

GODA UPPVÄXTVILLKOR
Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (artikel 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till mat (artikel 25.1)

• Rätt till social trygghet (artikel 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(artikel 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena  
för folkhälsa
• De tidiga livets villkor

• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

• Boende och närmiljö

• Levnadsvanor

• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i för-

skolan över tid. Högst andel inskrivna barn har 

Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har 

Sjöbo med 66,5 procent 2018. För Borås var siff-

ran 78,9 procent 2018. 

ANDEL BARN 0-19 ÅR I EKONOMISKT 
UTSATTA HUSHÅLL
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna 

delta i aktiviteter och känna oro är faktorer som 

en familjs ekonomi påverkar barnet på. Barn som 

växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större 

risk för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen

infinner sig också ofta en känsla av skam och utan-

förskap, vilket leder till dålig självkänsla och en 

sämre prestation i skolan och på fritiden. Att inte 

klara av den ekonomiska försörjningen själv och att 

istället behöva ta emot ekonomiskt bistånd är ett 

skyddsnät tillhandahållet av samhället som dock 

endast ska ses som och användas som en tillfällig 

lösning.

Andelen barn i Borås som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har minskat under de senaste åren 

och den fortsätter att minska. År 2017 var andelen 

8,1 procent. I Sverige var siffran 9,2 procent. För 

att ytterligare visa skillnaderna i hälsa mäts också 

vilken bakgrund barnen har och där syns stora 

skillnader beroende på om barnet har utländsk 

bakgrund eller svensk bakgrund. 

Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta 

hushåll minskar både för barn med utländsk bak-

grund och för barn med svensk bakgrund. Gapet 

mellan dessa grupper är dock stort.

BARN OCH KULTUR
FN:s konvention om barns rättigheter slår fast alla 

barns rätt till kultur. Det handlar om att ge alla 

barn och unga goda förutsättningar att utvecklas 

till självständiga individer genom att ge dem till-

gång till olika kulturella uttrycksformer samt kun-

skap och resurser för eget skapande. 

Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läs-

ning av lite längre texter lär oss tänka snabbare 

och bli mer analytiska. Det handlar också om att 

få förståelse för att människor är olika, integration 

mellan olika grupper i samhället och demokrati. 

Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kon-

troll över livet. 

I Borås är trenden över tid negativ när det gäller 

antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala 

bibliotek. Jämfört med övriga kommuner i Sverige 

ligger Borås högt med 17,6 barnbokslån per barn. 

Även när man jämför Borås med kommuner av 

samma storlek eller med kommuner med liknande 

socioekonomi har Borås ett högt värde. 

 

Andelen elever 7-15 år som deltar i musik- eller 

kulturskola minskar över tid, 19 procent 2017 

jämfört med 22 procent 2015. 

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god 

eller mycket god. Trenden över tid är dock nega-

tiv för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet. Mellan geografiska områden varierar 

det en hel del. Högst andel elever i årskurs 8 som 

uppskattar att deras hälsa är god finns i Centrum 

med 91 procent. Lägst i Norrby med 82 procent. 

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har Sand-

hult högst andel med 89 procent. Fristad har lägst 

andel med 78 procent.

PSYKOSOMATISKA BESVÄR
I motsats till att de flesta unga uppskattar att deras 

hälsa är god, upplever en fortsatt hög andel olika 

typer av psykosomatiska besvär. Fler flickor än poj-

kar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att 

de har svårt att somna. Jämförelser bakåt i tiden 

visar att trenden är stabil.

Tabell 3. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll

  Andel barn med Andel barn med

  utländsk bakgrund svensk bakgrund

  2014 26,7 3,4

  2015 26,0 3,0

  2016 22,8 2,5
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I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 

Högst andel som var medlem i en förening i års-

kurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst 

andel i Norrby med 43 procent. Norrbys andel har 

minskat från 75 procent 2014 till 43 procent 2017.

Den nationella undersökningen LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs re-

gelbundet i Borås. Den senaste undersökningen 

gjordes 2017 och vänder sig till elever i årskurs 8 

och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger 

kommunen kunskap om hur de unga i Borås ser 

på bland annat inflytande, möjligheten till arbete, 

trygghet, sin egen hälsa och fritidsmöjligheter.  

En fråga i undersökningen handlar om hur ofta 

unga i Borås gör olika saker på sin fritid. 

För båda åldersgrupperna var att vara ute i naturen 

och att läsa böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 

liknande det som man i störst utsträckning gjorde 

på sin fritid. Gå på konsert, teater, musikal, dans-

uppvisning, museum och utställningar var det som 

lägst andel gjorde. 

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Det finns ett tydligt samband mellan utbildnings-

nivå och hälsa. Ett exempel på det är sambandet 

mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de 

största skillnaderna i medellivslängd finns mellan 

de som har förgymnasial utbildning och de som 

har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas ut-

bildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven 

lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt sä-

kerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till 

kön och födelseland.

I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent 

av flickorna behöriga till yrkesprogram 2018. Det 

är något lägre än andelen för riket. En femtedel 

av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 indivi-

der, klarade alltså inte av behörighetskraven för att 

komma in på gymnasiet. Skolan har huvudansva-

ret för att skapa goda studieresultat men en miss-

lyckad skolgång är en komplex problematik där 

flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa 

bättre förutsättningar för barn och unga att full-

följa grund- och gymnasieutbildning. 

Något som har en koppling till upplevelsen av psy-

kosomatiska besvär är om en individ blir eller har 

blivit utsatt för mobbning. I hälsoenkäten ställs 

frågan om man har blivit utsatt för mobbning i 

skolan under de senaste månaderna. Trenden har 

varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som 

uppger att de varit utsatta en eller flera gånger. De 

senaste två mätningarna, 2015 och 2017, visar att 

allt fler rapporterar att de har utsatts. I t ex. Viska-

fors uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de 

nio nätverken för barn och unga 10-16 år vittnar 

rektorer och enhetschefer om att trakasserier och 

kränkningar på framför allt sociala medier ökat i 

deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något 

som behöver tas på största allvar.  

NÅGON VUXEN ATT PRATA ÖPPET 
OCH FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända 

sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och 

ungas utveckling. Andelen elever i årskurs 8 som 

har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har 

tidigare minskat över tid, nu verkar minskningen 

ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel 

som har ökat sedan föregående mätning, vilket 

bidrar till att den negativa trend som sågs mellan 

åren 2013-2015 nu har stannat av.

För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har man 

tidigare inte kunnat se någon trend över tid. Nu 

verkar trenden vara negativ när det gäller pojkarna. 

Om det är en tillfällighet eller inte får tiden utvisa. 

Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 

1 på gymnasiet finns det skillnader mellan olika 

geografiska områden.

MEDLEMSKAP I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande 

på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati, 

ett starkare socialt nätverk samt att föreningslivet 

erbjuder stimulerande och utvecklade aktiviteter 

där man kan agera tillsammans för att uppnå ge-

mensamma mål.

Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav 

att de var medlemmar i en förening 2017. För 

eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen drygt 

50 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar  

har ökat något i årskurs 8 medan den har minskat 

bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet. 

Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon 
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt 
med, i procent.

  Pojkar Flickor Totalt 

  2013 92 87 89

  2014 87 85 85

  2015 85 84 84

  2017 90 85 88

 

Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 66 61 53 42

  2014 69 62 55 48

  2015 63 62 54 47

  2017 63 57 49 46 

Tabell 6. Andel elever som gör följande saker minst en gång i veckan eller oftare på sin fritid, i procent.

   Åk 8 Åk 2 gy 

  Spelar teater, skapar musik eller dansar 25 20

  Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 27 22

  Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 49 49

  Besöker bibliotek 8 14

  Är ute i naturen 58 47

  Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 21 11

  Går på konsert 1 1

  Går på teater, musikal eller dansuppvisning 1 2

  Går på museum eller utställning 1 1

  Går på match eller annat idrottsevenemang 24 12

Socialt stöd

Pojkar Flickor Totalt
2013 92 87 89
2014 87 85 85
2015 85 84 84
2017 90 85 88
Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, i procent.

Medlem i förening

Åk 8 Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 66 61 53 42
2014 69 62 55 48
2015 63 62 54 47
2017 63 57 49 46
Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, i procent.
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Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, i procent. Obs! Samtliga huvudmän

Andel behöriga till yrkesprogram

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Har svårt att somna varje vecka

Känt sig nervös varje vecka

Känt sig irriterad/dåligt humör varje
vecka

Känt sig nere varje vecka

Ont i magen varje vecka

Huvudvärk varje vecka

Pojkar Flickor

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Har svårt att somna varje vecka

Känt sig nervös varje vecka

Känt sig irriterad/dåligt humör varje
vecka

Känt sig nere varje vecka

Ont i magen varje vecka

Huvudvärk varje vecka

Årskurs 8, 2017

Pojkar Flickor

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per 
vecka, 2015 andel i procent.

Årskurs 1 gymnasiet, 2017

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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TRYGG I SKOLAN
Att känna sig trygg i skolan borde vara lika själv-

klart som att vuxna känner sig trygga på sin arbets-

plats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs 

8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet otrygg i 

skolan. Över tid är tryggheten oförändrad gällande 

pojkarna i årskurs 8 medan tryggheten minskar nå-

got för flickorna i årskurs 8 och för båda könen i 

årskurs 1 på gymnasiet. 
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

Att alla människor ska ha möjligheter till en god 

hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-

heterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I 

verkligheten har dock inte alla människor i Sverige 

samma möjligheter till detta. Människor med olika 

lång utbildning, olika yrken eller olika stora in-

komster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk 

och i livslängd.

I Borås 2025 står det att allas kompetens oavsett 

den enskildes förutsättningar ska tas tillvara. Socialt 

ansvarstagande ska genomsyra arbetsgivarskapet i 

alla sektorer och Borås Stad ska vara ett föredöme. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har flera av indikatorerna 

i detta avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de min-

dre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby 

stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg 

lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden 

fortfarande ingår i de fem större geografiska områ-

denas siffror (f.d. kommundelarna). 

UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 

2011 påvisat att hälsa påverkar utbildningsnivån 

LIVSVILLKOR 
OCH LEVNADS-  
FÖRHÅLLANDEN

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till utbildning (art. 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (art. 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

• Rätt till att delta i sitt lands styre (art. 21.1)

• Rätt att äga egendom (art. 17.1)

• Rätt till arbete och tillfredsställande arbetsför- 

hållanden (art. 23.1)

• Rätt till lika lön för lika arbete (art. 23.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

och utbildningsnivån påverkar hälsan. Utbild-

ningsnivån (högst avklarade utbildning) påverkar 

positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 

de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsätt-

ningarna.

Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås 

fortsätter att öka någon procentenhet varje år. 

Kvinnornas andel ökar snabbare än männens. Mel-

lan åren 2005-2017 ökade andelen i åldersgruppen 

25-34 år med eftergymnasial utbildning med 12 

procentenheter bland kvinnorna och fem procent-

enheter bland männen. År 2017 hade 49 procent 

av kvinnorna och 35 procent av männen en efter-

gymnasial utbildning. Det är något lägre än riket.

Förhållandet är detsamma i åldersgruppen 35-54 

år. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild-

ning, 44 procent av kvinnorna och 35 procent av 

männen 2017. Det finns skillnader mellan områ-

dena i staden gällande eftergymnasial utbildning, 

där Sandhult hade den högsta andelen med 47 

procent och Norrby stadsdel den lägsta med 22 

procent 2017. 

FÖRVÄRVSFREKVENS
Att ha ett arbete är av central betydelse då det 

handlar om att jämföra olika socioekonomiska 

grupper. Arbetslösa är i nästan alla hälsoavseenden 

förfördelade jämfört med dem som har arbete. Ar-

betslösheten är på detta sätt kopplat till ojämlik-

het och kan också vara mer bekymmersam för vissa 

grupper än andra. 

På individnivå betyder ett arbete bättre ekono-

miska förutsättningar och en vardag som bidrar 

till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i 

stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skat-

tetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Ar-

betslöshet medför sämre ekonomiska förutsättning-

ar för individen samt en förlust av det sociala stöd 

och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.

Under 2016 hade 85 procent av boråsarna i åldern 

35-54 år ett arbete. Andelen har inte förändrats 

de senaste åren och skillnaden mellan kvinnor 

och män är oförändrad. Högst andel förvärvsak-

tiva fanns i Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med 

92 respektive 93 procent och lägst andel i Norrby 

stadsdel och Hässleholmen, med 53 respektive 65 

procent. 

I åldersgruppen 55-64 år var andelen lägre, 75 

procent. Både för männen och för kvinnorna har 

det varit en positiv ökning de senaste åren. För 

åldersgruppen 55-64 år fanns den högsta andelen 

förvärvsaktiva i Sandhult med 85 procent och den 

lägsta andelen i Norrby stadsdel med 48 procent. 

ÖPPET ARBETSLÖSA UNGA
Andelen arbetslösa unga har sedan 2016 legat rela-

tivt stabilt. I mars 2018 var 3,1 procent av unga i 

åldern 18-24 år öppet arbetslösa i Borås. Det finns 

stora skillnader mellan områdena, med högst andel 

arbetslösa i Norrby stadsdel med drygt sex procent 

och lägst andel i Dalsjöfors med två procent. Här 

utmärker sig Hultas kvinnor med åtta procent öp-

pet arbetslösa.

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, 
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Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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eftergymnasial utbildning och som är sammanbo-

ende, är drygt 25 år. För en ensamstående man 

med förgymnasial utbildning är återstående medel-

livslängd 15 år. 

I Borås är medellivslängden 84,4 år för kvinnor och 

80,4 år för män. Trenden över tid är stabil. Siffran 

för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget 

inte att få ut på varken geografiska områden, ut-

bildningsnivå eller hushållstyp. Men utifrån att 

Borås ofta ligger i nivå med rikets siffror kan man 

anta att medellivslängden även i Borås påverkas av 

huruvida man har en högre eller lägre utbildnings-

nivå och är sammanboende eller ensamstående.INKOMST
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar 

är viktiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för 

individers och familjers möjligheter att kontrollera 

och medvetet styra sina livsvillkor. Ensamstående 

med barn har oftare en sämre ekonomisk situation 

än sammanboende med barn, även personer med 

utländsk bakgrund har oftare lägre inkomster än 

svenskfödda.

Medelinkomsten för Borås år 2016 var 280 800 kr. 

Det finns skillnader mellan områdena där Norrby 

stadsdel har lägst medelinkomst med 158 100 kr 

och Sandhult högst med 340 000 kr.

EKONOMISKT BISTÅND
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda in-

dividen större möjlighet till frihet och utveckling. 

Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhan-

dahållet av samhället men ska endast ses och använ-

das som en tillfällig lösning. När en individ lämnar 

utanförskap och går från bidragsberoende till egen 

försörjning gynnar det inte bara den enskilda in-

dividen och dennes familj, utan också samhället. I 

Borås är skillnaderna mellan geografiska områden 

stor när det gäller andelen personer 20 år och äldre 

som har ekonomiskt bistånd. 

TRYGGHET
Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar 

bland annat om faktorer som tillit till samhället och 

till andra människor, om individers egen känsla av 

kontroll och tro på sin egen och andras förmåga att 

förhindra brott. Trygghet är en sammansatt före-

teelse som avspeglar en individs upplevelse av sin 

egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar, 

erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska 

rummets utformning. Det är svårt att avgöra vil-

ken faktor som är viktigast för att känna trygghet 

och de olika faktorerna är beroende av varandra. 

I Borås anger 28 procent av den vuxna befolkningen 

(16-84 år) att de avstår från att gå ut ensamma. 

Siffran kommer från den nationella enkäten Hälsa 

på lika villkor och gäller för 2018. Trenden över 

tid är negativ och Borås andel är högre än rikets.

 

Över tid minskar antalet anmälda brott. Under 

2018 anmäldes 1 124 brott per 10 000 invånare. 

När det gäller antalet anmälda våldsbrott är tren-

den stabil, dock en liten ökning mellan 2017 och 

2018. 

MEDELLIVSLÄNGD
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den 

återstående medellivslängden vid 30 års ålder har 

ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbild-

ning mellan åren 2012 och 2017. Ökningen är 

något mindre för de med en gymnasieutbildning 

och minst för de med en förgymnasial utbildning. 

Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader mel-

lan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer 

sex år i återstående medellivslängd mellan de som 

har eftergymnasial utbildning och de som har för-

gymnasial utbildning. 

På senare år har det blivit möjligt att göra livs-

längdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående 

medellivslängd vid 65 års ålder för en kvinna med 

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

LEVNADSVANOR

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö

• Levnadvanor

Borås Stads Vision 2025
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Livskraftig stadskärna

Utvecklingen när det gäller levnadsvanorna i Sverige 

har flera oroväckande tendenser. Bland annat ökar 

den psykiska ohälsan och där lyfts ofta svårighe-

terna med att hålla en balans livet som en orsak. 

Andra tendenser som ses är ett ökat stillasittande 

som kan leda till smärtproblem, övervikt, sömn-

problem och nedstämdhet. Men levnadsvanorna 

blir inte bara sämre. Några delar har blivit bättre 

i Borås över tid. 

I Borås 2025 betonas vikten av platser för rekrea-

tion och upplevelser. Borås ska också vara en stad 

där det är lätt att förflytta sig mellan olika delar till 

fots eller med cykel. 

ENERGIBALANS
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och 

hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma 

anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdo-

mar så som diabetes eller hjärtsjukdomar. Genom 

att ändra barnets matvanor kan viktutvecklingen 

ändras. 

Övervikt och fetma bland barn är idag ett växande 

problem globalt. På 40 år har antalet barn i Sverige 

med övervikt nästan fördubblats. I Sverige upp-

skattas 22 till 25 procent av barnen vara övervik-

tiga och tre procent feta. 

Andelen barn med högt BMI (fetma) i Borås har 

inte ändrats nämnvärt under de senaste åren. Ni- 

vån är i stort sett densamma sedan 2001. När det 

gäller andelen barn med övervikt ligger den totala 

andelen stabilt på 20 procent. Däremot skiljer det 

en del mellan olika geografiska områden. 

Hälften av kvinnorna och drygt 40 procent av 

männen i Borås är normalviktiga. Bland kvinnorna 

är trenden negativ över tid. Andelen kvinnor med 

fetma i Borås ökar över tid medan männens andel 

minskar, 16 procent av kvinnorna och 14 procent 

av männen lider av fetma.

FYSISK AKTIVITET
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar 

i kroppen. Man sover bättre, kan hantera stress 

bättre och blir gladare. Det blir också lättare att 

hålla vikten. Fysisk aktivitet minskar också ris-

ken för fall, benbrott och för tidig död. Hjärnans 

funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 

aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och 

minne, inlärning och koncentrationsförmåga för-

bättras. 

Den nordiska rekommendationen för barn och 

unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per 

dag, både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna 

kan delas upp på kortare intervaller under dagen 

och vara av olika slag. I hälsoenkäten ställs frågan 

hur ofta eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gym-

nasiet tränar på sin fritid.

När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet skiljer det något mellan åren och också 

mellan könen. Största skillnaden över tid kan ses 

bland pojkar i årskurs 1 på gymnasiet, där ande-

len som tränade ofta och regelbundet på sin fritid 

minskat från drygt 45 procent 2014 till 38 procent 

2017.

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den 

rekommendation som togs fram år 2000 gällande 

vuxna. Under 2011 reviderades rekommendatio-

nen till att en vuxen ska röra sig minst 150 minuter 

per vecka, gärna mer. Fortfarande använder man 

måttet 30 minuter per dag i den nationella enkäten 

Hälsa på lika villkor. Det är också det mått som 

Välfärdsbokslutet har följt över tid.

Andelen fysiskt aktiva män var densamma i riket 

som i Borås. Kvinnorna i Borås var i jämförelse 

med riket inte lika fysiskt aktiva. Inga skillnader 

kan ses över tid och heller inte mellan könen. 

ALKOHOL
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form 

av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkon-

sumtion eller riskbruk. Det är en vanlig missupp-

fattning att små mängder alkohol varje dag inte 

bara är ofarligt utan också hälsosamt. Dock saknas 

vetenskapliga bevis för detta. Alkoholen når alla 

organ och påverkar både in- och utsidan. 

Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett 

brett spektrum av livet. Från fosterskador via barns 

oro och ängslan för föräldrars missbruk vilket kan 

påverka deras grundläggande tillit och skolresultat, 

till olyckor och våld.

Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet 

minskar andelen som druckit alkohol över tid.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, 
andel i procent.

Barn 10 år som inte har övervikt

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka 
på sin fritid, i procent. 

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 51 30 44 21

  2014 46 31 45 26

  2015 39 30 39 20

  2017 44 30 38 23 
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procent av flickorna att de inte spelat om pengar.  

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet är ande-

len lägre bland pojkarna, 78 procent anger att de 

inte spelat om pengar. För flickorna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen 95 procent. De vanligaste 

spelformerna för unga är lotterier, spelautomater 

och sportspel. 

DATA- OCH TV-SPEL
Över hälften av alla unga i åldern 9-18 år spelar tv 

spel eller datorspel, enligt Statens medieråd 2016. 

Unga som spelar tre timmar per dag betecknats 

som högkonsumenter. Denna beteckning kan 

komma att förändras då en stor andel av de unga 

spelar i den omfattningen idag. En hög konsum-

tion av spelande kan medföra psykisk ohälsa, som 

depression eller ångest. Det kan också påverka 

skolarbetet och sociala relationer negativt och söm-

nen blir sämre.

I Borås spelar 38 procent av pojkarna och 10 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 mer än tre timmar per 

dag på vardagar 2017. Bland eleverna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen ungefär som för årskurs 8. På 

helger ökar andelen.

SOCIALA MEDIER
Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ned-

stämdhet är vanligare bland tonåringar som till-

bringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar 

nya resultat från Folkhälsomyndighetens under-

sökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en 

genomgång av forskningen på att medieanvänd-

ning kan främja sociala relationer bland unga.

I Borås anger 34 procent av pojkarna och 68 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 att de ägnar tre timmar 

eller mer åt sociala medier per dag (på vardagar). 

Precis som när det gäller tv och datorspel är ande-

len ungefär densamma för årskurs 1 på gymnasiet.

2017 uppgav 86 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de inte druckit alkohol. Det är en ökning med 23 

procentenheter sedan första mätningen 2001. 

I årskurs 1 på gymnasiet uppger 52 procent att 

de inte druckit alkohol, även här ökar andelen 

över tid. I gymnasiet är det större skillnader mel-

lan geografiska områden än vad det är i årskurs 8. 

Högst andel elever i årskurs 1 på gymnasiet finns 

i Norrby och Trandared med 67 procent, jämfört 

med Centrum som har den lägsta andelen med 26 

procent som inte druckit alkohol.

Alkohol brukas av 90 procent av befolkningen. 

Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock 

betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. 11 

procent av kvinnorna och 18 procent av männen i 

Borås rapporterar riskabla alkoholvanor. Det är en 

lägre andel än för riket.

TOBAK
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. 

Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsopro-

blem och dödsfall bland barn och unga som utsatts 

för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både 

människor och miljö där den produceras. De sam-

hällskostnader som tobaken medför är omfattande.

I jämförelse med andra europeiska länder är an-

delen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än 

män röker dagligen, något som är ovanligt sett ur 

ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mel-

lan grupper med olika inkomst och utbildning är 

dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst 

och kortare utbildning. 

I den unga befolkningen har vi under en rad år sett 

en minskning av både rökning och alkoholbruk. 

Bland eleverna i årskurs 8 i Borås var det i den se-

naste mätningen 85 procent som aldrig rökt. Av de 

som rökt angav en procent att de gör det dagligen. 

I årkurs 1 på gymnasiet uppgav 58 procent att de 

aldrig rökt. Andelen som röker varje dag var något 

högre bland gymnasieeleverna, ca sex procent. 

I den vuxna befolkningen minskar andelen daglig-

rökare. Andelen män som röker dagligen har mins-

kat från 16 procent år 2007 till fem procent 2018. 

Bland kvinnorna är minskningen större, från 21 

procent 2007 till 8 procent 2018. 

Snusning är vanligare bland männen, 19 procent 

av männen i Borås snusar dagligen jämfört med två 

procent av kvinnorna 2018. 

NARKOTIKA
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit 

relativt oförändrad under 2000-talet. Det finns 

dock tecken på att användningen blivit något mera 

intensiv i den unga befolkningen. 

Bland eleverna i årskurs 8 var det fyra procent av 

pojkarna och fem procent av flickorna som uppgav 

att de någon gång använt narkotika 2017. I årkurs 

1 på gymnasiet har 12 procent av pojkarna och åtta 

procent av flickorna provat. Över tid är trenden 

stabil. Det finns dock skillnader mellan olika geo-

grafiska områden och mellan skolor. Det i särklass 

vanligaste narkotikapreparatet är cannabis (hasch 

eller marijuana).

SPEL OM PENGAR
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att för-

hindra att unga börjar att spela om pengar. Spel-

problem hänger ofta ihop med dålig ekonomi, ar-

betslöshet, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk 

ohälsa. I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för 

att spela om pengar och för det statliga kasinot 

Cosmopol är åldersgränsen 20 år. 

I Hälsoenkäten ställs frågan om eleverna har spe-

lat om pengar under de senaste 12 månaderna. 

I årkurs 8 svarar 86 procent av pojkarna och 92 

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 
2001-2017, andel i procent.
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2014 46 31 45 26
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Alkoholbruk
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Tabell 9: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre tim-
mar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 56 85 61 85

  2014 62 91 70 93

  2015 62 90 68 96

  2017 62 90 69 94 

Tabell 10: Är aktiv på sociala medier mindre än tre 
timmar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2014 79 49 72 44

  2015 78 47 63 33

  2017 66 32 60 32
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor 

• Kontroll, inflytande och delaktighet

• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Företagandet växer genom samverkan 

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkningen 

och den ökade medellivslängden är ett tecken på 

att vårt folkhälsoarbete i vid mening, fungerar väl 

på många områden. De allra flesta äldre utgör en 

resurs för samhället på många plan – för sina fa-

miljer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för 

samhället där många utgör en ryggrad i förenings-

liv och annat ideellt arbete. Därför är det viktigt 

att diskussionen om äldre och åldrandet betonar 

möjligheter och resurser istället för att fokusera på 

kostnader. 

Borås befolkning består till 20 procent av äldre, ca 

21 500 i åldersgruppen 65+. Av dem är drygt 6 000 

80 år eller äldre. Genom att följa hälsoutvecklingen 

bland äldre ökar medvetenheten om att äldres en-

gagemang och deltagande är en samhällsinvestering 

och en tillgång för den egna människan. 

I Borås 2025 är Borås en stad där människor möts 

över generationsgränser. Borås har en bredd av 

mötesplatser där ung möter gammal och där vår 

historia möter framtiden.

SOCIALT DELTAGANDE
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de 

utöver funktionsnedsättning och en växande sjuk-

domsbörda även löper en ökad risk att bli ensam-

ma på grund av att partnern och vänner blir sjuka 

eller går bort. Ensamhet är en riskfaktor för tidig 

död, enligt vissa studier är ensamhet en större risk 

för tidig död än både fetma eller fysisk inaktivitet.

I Hälsa på lika villkor svarar gruppen äldre på frå-

gan om socialt deltagande. Med lågt socialt delta-

gande menas de som inte deltar i någon eller endast 

en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttill-

ställning eller större släktsammankomst) per år.

I Sverige rapporterar drygt 30 procent av befolk-

ningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt 

deltagande. Jämfört med den yngre åldersgruppen 

är detta en betydligt större andel. Trenden över tid 

är stabil.

INKOMST
År 2017 var medelinkomsten i Borås för ålders-

gruppen 65 år och äldre 279 600 kronor för män 

och 199 000 kronor för kvinnor. Det finns bety-

dande skillnader mellan olika geografiska områ-

den, där Norrby stadsdel har lägst och Centrum 

högst.

OLYCKSFALL
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt 

angelägna att förebygga eftersom de kan få stora 

konsekvenser under lång tid för livskvalitet och ett 

självständigt liv. Ser man till samtliga skador som 

lett till sjukhusvård i Borås för gruppen 65-79 år 

handlar det om cirka 300 personer under ett år. 

Tendensen är att skadorna bland män ökar och att 

de minskar något för kvinnor.

Andelen 65-74 år som dör i förtid ökar något i 

Borås. Framförallt är det männens andel som ökar. 

År 2014 var det 17 av 1 000 män jämfört med 22 

av 1 000 år 2017.

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent. 

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i 
procent.

Lågt socialt deltagande, riket

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent. 

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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OM VÅRA TABELLER
Vartannat år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät 

i Borås skolor, både kommunala och i de privata 

skolor som vill delta. Enkäten omfattar ett trettio-

tal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, in-

flytande och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög, 

år 2017 då den senast genomfördes var svarsfrek-

vensen runt 90 procent i årskurs 8 och 85 procent 

i årskurs 1 på gymnasiet. För att undvika att redo-

visa data som har lägre antal än sex personer som 

grund, vilket ibland kan inträffa om man bryter 

ner data på geografiskt område och kön, redovisas 

medianen av de senaste åren.

Folkhälsodatabasen, som i denna sammanställning 

kallas folkhälsodata, produceras av Folkhälsomyn-

digheten och innehåller kvalitetssäkrade data för 

de olika målområdena för folkhälsoarbetet. Myn-

digheten hämtar data från olika register, samt från 

den nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika vill-

kor) som genomförs årligen i ett urval av befolk-

ningen 16-84 år.

TOLKNING
Det finns två typer av data i tabellerna. Register-

data som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrek-

vens, inkomst, betyg och enkätdata som data från 

hälsoenkäten och nationella folkhälsoenkäten. Re-

gisterdata har generellt hög kvalitet och återspeg-

lar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man 

däremot vara mer försiktig med när man tolkar. 

Slumpen för vilka som svarat kan ge skillnader i 

resultatet, jämfört med om alla hade svarat.

När man bryter ner materialet på både område 

och kön, blir underlaget mindre och slumpens 

inverkan större. Felmarginalen för den nationella 

folkhälsoenkäten ligger på plus/minus fem procent 

på data för Borås. När hälsoenkäten bryts på om-

råde och kön blir felmarginalen också minst fem 

procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå 

har inte lika stor felmarginal, cirka en-två procent. 

Jämförelser över tid kräver att det varit förändring-

ar på flera procentenheter för att man ska kunna 

tala om en trolig skillnad större än slumpen, en så 

kallad signifikant skillnad. 

TABELLER
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DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH TILLIT
VALDELTAGANDE

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten.

  2002 2006 2010 2014 2018

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten, bearbetning Folkhälsoenheten.

Obs! 2018 ändrades valdistrikten så jämförelser per geografiskt område bakåt i tiden går inte att göra.

Område 2002 2006 2010 2014 2018

Brämhult 73,6 73,8 75,9 73,3 75,6

Centrum 78,9 79,5 81,7 81,8 83,6

Dalsjöfors 85,0 84,4 86,6 86,6 88,0

Fristad 83,8 84,3 87,0 87,1 89,5

Göta 75,0 75,4 76,8 78,2 78,7

Norrby 75,3 76,8 80,2 80,2 81,5

Sandhult 85,0 85,5 87,5 87,7 89,1

Sjöbo 67,5 68,6 73,6 73,2 73,6

Trandared 78,0 78,7 80,4 81,0 80,8

Viskafors 79,4 79,2 82,1 82,5 83,5

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 4: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

   2013   2014   2015   2017 
  Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Tabell 3: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2013-2017 andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 39 35 34

Centrum 27 31 38

Dalsjöfors 20 24 22

Fristad 40 47 43

Göta 38 37 36

Norrby 37 30 35

Sandhult 23 29 25

Sjöbo 40 31 34

Trandared 34 32 32

Viskafors 34 28 31

Borås 31 33 32

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET

Brämhult 22 42 31 45 28 36 32 26 29 45 53 48

Centrum 14 17 16 31 44 38 28 31 29 26 31 27

Dalsjöfors 28 18 22 19 25 21 16 25 22 21 23 23

Fristad 56 53 54 40 41 41 38 29 33 40 52 45

Göta 37 41 38 14 43 29 39 25 33 52 33 41

Norrby 28 37 33 42 30 36 31 30 29 44 25 36

Sandhult 27 29 27 14 31 23 29 26 28 18 29 22

Sjöbo 20 42 34 39 32 33 40 30 34 42 19 35

Trandared 41 30 36 33 34 32 21 35 29 34 28 31

Viskafors 18 26 22 38 45 41 33 30 31 34 26 31

Borås 30 33 32 31 33 31 30 28 29 33 33 33

Tabell 5: Möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat stora 

eller ganska stora möjligheter, i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 på gy 
 Kille Tjej Kille Tjej  

2011 24 21 28 24

2012 24 14 27 22

2013 25 16 31 23

2014 31 26 26 17

2015 28 22 29 21

2017 26 22 28 23
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TILLIT TILL ANDRA

Tabell 6: Saknar tillit till andra, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8 2017                                      Åk 1 gy 2017 
 Kille Tjej Kille Tjej  

Brämhult 55 57 62 69

Centrum 40 49 47 63

Dalsjöfors 48 71 33 48

Fristad 36 54 36 53

Göta 44 61 61 71

Norrby 42 58 64 64

Sandhult 36 51 52 42

Sjöbo 58 71 52 69

Trandared 62 55 76 74

Viskafors 43 52 52 78

Borås 46 57 56 63

Tabell 7: Saknar tillit till andra, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

2006-2009 27 28 27 26

2007-2010 27 26 26 27

2008-2011 26 29 27 27

2009-2012 27 29 27 27

2010-2013 27 30 27 27

2011-2014 27 30 27 27

2012-2015 27 34 27 28

2013-2016 28 33 28 30

2015-2018 28 31 28 29

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE 

Tabell 8: Lågt socialt deltagande, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

2006-2009 19 21 21 22

2007-2010 18 21 20 23

2008-2011 18 24 21 24

2009-2012 19 23 21 23

2010-2013 19 24 22 23

2011-2014 20 24 22 24

2012-2015 19 20 21 23

2013-2016 17 20 20 22

2015-2018 15 17 18 19

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås

GODA UPPVÄXTVILLKOR

Tabell 9: Andel barn 0-5 år inskrivna i förskolan 

Källa: Förskoleförvaltningen, bearbetning folkhälsoenheten.

Område 2016 2017 2018

Brämhult 66,3 71,9 78,9

Centrum 64,5 66,6 73,8

Dalsjöfors 83,0 83,7 83,0

Fristad 82,5 86,6 86,0

Göta 61,6 71,5 72,7

Norrby 65,9 69,6 74,3

Sandhult 87,2 88,1 87,6

Sjöbo 63,2 66,3 66,5

Trandared 77,3 76,3 82,4

Viskafors 79,4 72,5 86,1

Borås 72,3 75,3 78,9

BARN I FÖRSKOLA
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BARN OCH EKONOMI

Tabell 10: Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.

Källa: Kolada, RKA.

  Riket Borås 

2011 10,4 10,5

2012 10,3 10,0

2013 10,3 10,2

2014 10,1 10,2

2015 9,6 9,7

2016 9,0 8,4

2017 9,2 8,1

Tabell 12: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare 2017, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

Huvudvärk varje vecka  29 45 36 58

Ont i magen varje vecka  19 37 21 36

Känt sig nere varje vecka  22 50 37 57

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka 44 69 56 73

Känt sig nervös varje vecka  36 58 46 61

Haft svårt att somna varje vecka 35 45 48 54

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Tabell 11: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 95 96 91 85

2013 96 94 94 87

2014 96 92 92 88

2015 94 92 93 87

2017 91 88 86 80

Tabell 13: Inte blivit mobbad de senaste tre månaderna, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MOBBING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 83 82 89 93

2013 86 83 92 92

2014 87 84 93 92

2015 85 83 92 91

2017 78 78 88 85

Tabell 14: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SOCIALT STÖD

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 87 92 87 86

2013 92 87 86 84

2014 87 85 85 85

2015 85 84 87 84

2017 90 85 81 83

Tabell 15: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8,  

median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 85 85 85

Centrum 90 91 90

Dalsjöfors 89 89 89

Fristad 92 87 90

Göta 90 79 85

Norrby 91 79 86

Sandhult 92 87 90

Sjöbo 82 88 86

Trandared 89 82 88

Viskafors 95 90 92

Borås 89 85 87
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Tabell 16: Är medlem i en förening, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MEDLEM I FÖRENING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 68 64 51 49

2013 66 61 53 42

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47

2017 63 57 49 46

Tabell 18: Brukar aldrig skolka, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SKOLK

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 78 80 70 75

2013 79 82 76 78

2014 82 82 77 78

2015 80 81 81 79

2017 79 78 71 76

Tabell 17: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 58 59 61

Centrum 69 64 65

Dalsjöfors 71 75 75

Fristad 76 75 75

Göta 71 54 63

Norrby 69 62 66

Sandhult 73 70 73

Sjöbo 54 46 54

Trandared 58 50 57

Viskafors 59 61 59

Borås 65 62 64
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET

Tabell 19: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2018, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Område Pojkar Flickor Totalt

Bodaskolan 70 68 69

Borås kristna skola i.u i.u 100

Dalsjöskolan 78 80 79

Daltorpskolan 78 79 78

Engelbrektskolan 87 100 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 85 85 85

Fristadskolan 80 89 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 91 100 94

Särlaskolan 67 79 73

Viskaforsskolan 63 69 66

Borås kommunala 78 86 80

Borås samtliga 80 86 83

Riket kommunala 80 85 83

Riket samtliga  82 87 84
Tabell 20: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Skola 2016 2017 2018

Bodaskolan 62 62 69

Borås kristna skola 100 74 100

Dalsjöskolan 91 83 79

Daltorpskolan 80 78 78

Engelbrektskolan 73 90 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 68 80 85

Fristadskolan 91 77 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 94 100 94

Särlaskolan 65 56 73

Viskaforsskolan 80 81 66

Borås kommunala 78 78 80

Borås samtliga 82 82 83

Riket kommunala 81 81 83

Riket samtliga  83 83 84

Tabell 21: Känner sig trygg i skolan, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

TRYGG I SKOLAN

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 79 79 90 92

2013 82 82 87 93

2014 78 78 89 87

2015 77 73 86 88

2017 76 73 82 84
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Tabell 22: Känner sig trygg i skolan årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 74 82 77

Centrum 85 81 83

Dalsjöfors 81 74 77

Fristad 87 81 84

Göta 74 60 64

Norrby 80 74 77

Sandhult 85 80 84

Sjöbo 76 74 74

Trandared 70 83 78

Viskafors 82 74 77

Borås 78 76 76

UTBILDNINGSNIVÅ

Tabell 23: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent.  

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005 43 35 37 30

2006 44 35 38 31

2007 46 36 39 31

2008 47 37 41 32

2009 48 37 42 32

2010 49 38 43 32

2011 50 39 44 33

2012 51 39 46 34

2013 52 39 46 34

2014 53 40 47 34

2015 54 40 48 34

2016 54 40 49 35

2017 54 40 49 35

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Tabell 24: Personer med eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.

Brämhult 40 37 38 43 40 42 44 41 42

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 31 32 32

Centrum 47 40 43 48 41 45 49 41 45

Dalsjöfors 43 28 35 44 29 36 45 29 37

Fristad 42 30 36 43 31 37 46 31 38

Göta 39 33 36 42 33 37 42 36 39

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 21 40 27

Norrby 42 37 39 43 38 40 44 38 41

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 20 23 22

Sandhult 50 40 45 51 41 46 53 42 47

Sjöbo 35 26 31 36 27 31 38 28 33

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 35 24 29

Trandared 37 31 34 38 32 35 39 32 35

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 33 35 34

Viskafors 36 21 28 37 23 30 38 24 30

Borås 42 33 37 43 34 38 44 35 39

Tabell 25: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

Brämhult 74 77 76 72 72 72 77 79 78

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 62 66 64

Centrum 88 88 88 87 88 87 87 89 88

Dalsjöfors 91 94 92 90 93 92 90 93 92

Fristad 91 93 92 91 94 92 90 95 93

Göta 81 81 81 82 83 83 82 83 82

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 81 84 83

Norrby 76 78 77 75 78 77 75 80 77

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 45 60 53

Sandhult 92 95 93 91 95 93 91 95 93

Sjöbo 73 79 76 75 79 77 75 79 77

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 71 76 74

Trandared 80 87 84 80 86 83 81 87 84

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 76 84 80

Viskafors 87 88 88 87 90 89 87 90 89

Borås 83 86 85 83 86 85 84 87 85

FÖRVÄRVSFREKVENS

      2015   2016   2017 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

      2014   2015   2016 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 26: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, AMPAC.

Brämhult 64 77 76 62 63 62 66 69 67

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 53 51

Centrum 78 88 88 78 81 79 78 82 80

Dalsjöfors 80 94 92 83 81 82 82 82 82

Fristad 74 93 92 76 82 79 76 84 80

Göta 70 81 81 69 74 72 72 75 74

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 69 74 72

Norrby 67 78 77 69 72 70 72 74 73

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 47 48

Sandhult 82 95 93 82 85 84 83 86 85

Sjöbo 60 79 76 61 65 63 62 67 64

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 61 66 63

Trandared 72 87 84 72 75 73 73 74 73

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 65 71 68

Viskafors 73 88 88 74 80 77 77 82 80

Borås 72 76 75 73 76 75 74 77 76

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

Tabell 27: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

  Män Kvinnor 

2012 4,2 3,5

2013 4,6 2,9

2014 3,8 2,9

2015 3,1 2,4

2016 3,6 2,5

2017 3,5 2,3

2018 3,7 2,5

      2014   2015   2016 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

Tabell 28: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

Brämhult 5,6 5,7 5,6 4,7 3,9 4,3 4,4 4,3 4,4

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u 6,2 5,4 5,9 5,6 5,7 5,6

Centrum 2,4 1,5 1,9 2,4 1,1 1,7 2,7 1,6 2,1

Dalsjöfors 3,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 3,3 0,6 2,0

Fristad 3,8 0,7 2,5 1,2 0,8 1,0 3,1 1,1 2,2

Göta 4,9 3,5 4,2 4,3 2,1 3,1 2,9 2,2 2,5

Varav Kristineberg i.u i.u i.u 4,8 0,5 2,6 2,1 2,8 2,5

Norrby 3,7 3,2 3,5 5,8 3,6 4,7 4,7 3,6 4,1

Varav Norrby std i.u i.u i.u 8,9 4,5 6,6 6,4 5,1 5,8

Sandhult 1,2 2,5 1,8 1,5 2,2 1,8 2,6 1,5 2,1

Sjöbo 3,3 1,3 2,3 4,2 2,1 3,1 4,2 2,3 3,2

Varav Sjöbo std. i.u i.u i.u 5,1 2,3 3,8 4,6 3,3 3,9

Trandared 2,6 1,7 2,1 3,5 2,2 2,8 3,6 4,1 3,8

Varav Hulta i.u i.u i.u 4,4 4,7 4,5 2,6 8,2 5,2

Viskafors 4,1 2,6 3,5 3,0 3,9 3,4 6,4 3,4 5,1

Borås 3,6 2,5 3,0 3,5 2,3 2,9 3,7 2,5 3,1  

Tabell 29: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år och över, områden i Borås. 

Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

Område 2014 2015 2016

Brämhult 245,1 268,1 259,2

Varav Hässleholmen i.u i.u 190,4

Centrum 277,5 286,0 297,3

Dalsjöfors 284,0 292,8 302,5

Fristad 288,9 295,5 305,7

Göta 249,6 258,4 268,7

Varav Kristineberg i.u i.u 263,2

Norrby 243,8 251,2 261,2

Varav Norrby std i.u i.u 158,1

Sandhult 323,0 331,0 340,0

Sjöbo 220,2 225,8 235,2

Varav Sjöbo std i.u i.u 226,6

Trandared 251,8 257,6 267,8

Varav Hulta i.u i.u 249,5

Viskafors 265,5 273,9 285,6

Borås 263,5 270,6 280,8

INKOMSTFÖRDELNING

      2016   2017   2018 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 30: Ekonomiskt bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.

Källa: SCB, INKOPAC.

Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

Område 2012 2013 2014 2015 2016

Brämhult 9,1 8,9 8,6 5,7 7,7

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u 13,1

Centrum 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6

Dalsjöfors 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9

Fristad 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7

Göta 3,4 3,2 3,2 3,5 3,2

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u 3,8

Norrby 6,6 6,8 6,4 6,4 5,9

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u 17,9

Sandhult 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5

Sjöbo 4,2 3,9 4,0 3,9 3,7

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u 4,3

Trandared 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u 5,2

Viskafors 2,1 2,0 2,1 2,0 1,6

Borås 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1

EKONOMISKT BISTÅND ANMÄLDA BROTT

Tabell 31: Antal anmälda brott per 10 000 inv.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Riket Borås

2001 1 330 1 297

2002 1 376 1 264

2003 1 401 1 209

2004 1 388 1 217

2005 1 375 1 222

2006 1 349 1 158

2007 1 428 1 205

2008 1 494 1 246

2009 1 512 1 120

2010 1 461 1 130

2011 1 499 1 114

2012 1 473 1 144

2013 1 460 1 139

2014 1 489 1 273

2015 1 534 1 180

2016 1 522 1 192

2017 1 506 1 115

2018 1 524 1 124

Tabell 32: Döda per 1 000 inv 55-64 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 4 2 3 2 6 4 9 8 9 10 3 7

Centrum 4 4 4 2 1 2 3 2 3 3 8 6

Dalsjöfors 2 1 1 2 6 4 2 4 3 0 4 2

Fristad 2 0 1 5 2 3 5 7 6 0 3 2

Göta 7 5 6 2 7 4 8 5 6 3 5 4

Norrby 5 13 9 7 4 6 3 3 3 6 2 4

Sandhult 7 4 5 2 4 3 0 2 1 2 10 6

Sjöbo 0 13 7 10 11 10 2 6 4 2 0 1

Trandared 6 5 5 3 6 5 9 6 8 2 11 6

Viskafors 3 10 6 3 10 7 0 8 4 5 11 8

Borås 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 6 4

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD
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LEVNADSVANOR

ENERGIBALANS

Tabell 33: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25 (gränsen för fetma för barn), median 2014-2017. 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 95 97 97

Centrum 99 98 98

Dalsjöfors 98 98 98

Fristad 99 100 99

Göta 95 95 94

Norrby 98 97 98

Sandhult 99 97 98

Sjöbo 99 96 98

Trandared 98 95 96

Viskafors 98 97 97

Borås 97 97 97

Tabell 34: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 20 (gränsen för övervikt för barn). 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område 2015 2016 2017

Brämhult 76 71 76

Centrum 82 79 88

Dalsjöfors 79 87 81

Fristad 92 90 90

Göta 86 79 61

Norrby 74 79 82

Sandhult 84 79 86

Sjöbo 76 67 72

Trandared 67 85 66

Viskafors 79 86 82

Borås 80 81 81

Tabell 35: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 18,4 - 24,9.

  

2006-2009 57 60 45 43

2007-2010 56 60 45 42

2008-2011 56 57 44 44

2009-2012 55 56 44 44

2010-2013 55 56 43 45

2011-2014 55 56 43 45

2012-2015 55 57 42 40

2013-2016 54 56 42 42

2015-2018 53 53 41 40

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

  

2006-2009 13 11 12 13

2007-2010 13 11 13 14

2008-2011 13 13 13 12

2009-2012 13 14 14 13

2010-2013 14 14 14 13

2011-2014 14 14 14 12

2012-2015 14 15 14 17

2013-2016 14 14 14 14

2015-2018 15 16 15 14

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

Tabell 36: Fetma i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 30 eller över.

Tabell 37: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2011 45 27 38 19

2012 45 35 42 23

2013 51 30 44 21

2014 46 31 45 26

2015 39 30 39 20

2017 44 30 38 23

                                        År 8                                      År 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

FYSISK AKTIVITET
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Tabell 39: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region och år, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  

2005-2008 63 62 65 65

2006-2009 64 61 66 65

2007-2010 64 63 66 65

2008-2011 64 64 66 63

2009-2012 64 64 66 63

2010-2013 64 64 66 63

2011-2014 64 64 67 64

2012-2015 64 60 67 67

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

Tabell 38: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid i årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 46 40 33

Centrum 36 35 40

Dalsjöfors 41 36 33

Fristad 33 25 46

Göta 27 36 28

Norrby 33 42 35

Sandhult 45 33 39

Sjöbo 37 29 47

Trandared 45 37 33

Viskafors 38 33 37

Borås 39 35 38
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ALKOHOL

Tabell 40: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 90 87 89

Centrum 81 81 82

Dalsjöfors 86 85 86

Fristad 84 81 84

Göta 86 80 82

Norrby 89 83 88

Sandhult 89 82 84

Sjöbo 87 89 87

Trandared 91 86 86

Viskafors 82 74 80

Borås 85 84 84

Tabell 41: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 89 88 90

Centrum 85 78 87

Dalsjöfors 88 85 87

Fristad 77 84 84

Göta 76 82 84

Norrby 88 83 87

Sandhult 87 83 85

Sjöbo 85 91 88

Trandared 83 77 92

Viskafors 86 81 78

Borås 84 83 86

Tabell 42: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 49 56 55

Centrum 36 40 26

Dalsjöfors 43 50 50

Fristad 44 48 39

Göta 36 48 55

Norrby 48 65 67

Sandhult 44 43 47

Sjöbo 44 57 63

Trandared 41 41 67

Viskafors 41 38 43

Borås 43 49 52

Tabell 43: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  

2004-2007 13 12 22 21

2005-2008 14 12 21 21

2005-2009 14 14 21 20

2007-2010 14 14 21 22

2008-2011 13 12 21 21

2009-2012 13 11 21 21

2010-2013 13 11 20 21

2011-2014 13 11 20 21

2012-2015 13 11 19 20

2013-2016 13 11 19 19

2015-2018 13 11 19 18

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås
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TOBAK

Tabell 44: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 81 80 82

Centrum 75 89 82

Dalsjöfors 87 84 86

Fristad 86 87 87

Göta 79 72 75

Norrby 76 80 78

Sandhult 86 86 87

Sjöbo 74 83 79

Trandared 86 86 83

Viskafors 81 70 77

Borås 80 83 81

Tabell 45: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 79 84 84

Centrum 86 77 88

Dalsjöfors 91 86 85

Fristad 76 86 91

Göta 69 82 77

Norrby 78 78 80

Sandhult 88 86 88

Sjöbo 79 79 78

Trandared 85 79 91

Viskafors 80 79 74

Borås 81 81 85

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 60 59 61

Centrum 55 57 46

Dalsjöfors 60 63 66

Fristad 57 61 57

Göta 44 56 48

Norrby 53 52 66

Sandhult 56 55 60

Sjöbo 52 65 71

Trandared 48 58 56

Viskafors 47 49 63

Borås 52 56 58

Tabell 47: Dagligrökare, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 12 16 16 21

2011 11 12 14 15

2015 10 10 11 12

2018 7 7 5 8

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

Tabell 48: Snusar dagligen, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 19 3 22 1

2011 19 3 19 2

2015 19 4 20 3

2018 18 4 19 2

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

SNUS
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Tabell 49: Har inte använt narkotika, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2012 95 99 88 92

2013 94 95 86 90

2014 93 97 84 89

2015 92 97 88 91

2017 96 95 88 92

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

NARKOTIKA

Tabell 50: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 85 90 80 91

2014 87 93 80 94

2015 80 93 79 95

2017 86 92 78 95

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SPEL OM PENGAR

Tabell 51: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 56 85 61 85

2014 62 91 70 93

2015 62 90 68 96

2017 62 90 69 94

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

DATA- OCH TV-SPEL

Tabell 52: Är aktiv på sociala medier mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2014 79 49 72 44

2015 78 47 63 33

2017 66 32 60 32

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SOCIALA MEDIER

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
SOCIALT DELTAGANDE

Tabell 53: Lågt socialt deltagande, riket 65-84 år, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Kvinnor Män

2004 41 42

2005 40 37

2006 36 41

2007 33 39

2008 36 38

2009 34 37

2010 33 36

2011 34 38

2012 33 38

2013 34 39

2014 30 40

2015 32 40

2016 28 33

2018 28 34

INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 54: Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre 2017, områden i Borås.

Källa: SCB, IBIND.

Område Kvinnor Män

Brämhult 193,2 284,1

Varav Hässleholmen 164,9 227,1

Centrum 216,5 327,1

Dalsjöfors 197,6 276,6

Fristad 195,0 277,2

Göta 203,7 282,4

Varav Kristineberg 200,9 275,8

Norrby 188,8 263,0

Varav Norrby std. 138,2 142,9

Sandhult 204,2 299,5

Sjöbo 174,3 225,1

Varav Sjöbo std. 171,5 222,5

Trandared 192,8 264,7

Varav Hulta 192,8 254,9

Viskafors 203,9 259,4

Borås 199,0 279,6
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OLYCKSFALL

Tabell 55: Fallolyckor, ålder 65 år och äldre, vårdade per 100 000 invånare. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005 2972,8 2797,2 2160,8 1686,2

2006 2928,1 2993,7 2096,1 1710,8

2007 2911,8 2710,8 2099,6 2149,0

2008 2993,4 2902,6 2145,1 2087,2

2009 2959,9 2900,1 2179,8 1942,7

2010 3058,8 2968,9 2249,9 1903,6

2011 3036,6 3113,9 2305,0 1928,3

2012 3003,1 2839,6 2319,4 2345,5

2013 3029,1 3190,2 2349,7 2206,5

2014 2926,5 3154,6 2255,3 2066,6

2015 2884,9 3079,0 2263,8 2368,5

2016 2792,5 2768,0 2208,7 2333,0

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 56: Döda per 1 000 inv 65-74 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 9 17 12 6 19 12 9 25 16 17 22 19

Centrum 12 20 16 6 12 9 9 16 12 12 16 14

Dalsjöfors 10 10 10 3 15 9 8 15 11 8 25 17

Fristad 11 11 11 16 6 11 12 16 14 2 11 7

Göta 9 22 15 11 33 21 9 24 16 17 30 23

Norrby 10 24 17 5 16 10 11 11 11 6 31 18

Sandhult 0 14 7 13 20 17 5 12 8 9 16 13

Sjöbo 12 19 16 14 19 16 20 23 21 15 25 20

Trandared 11 26 18 9 10 9 7 22 14 8 15 11

Viskafors 11 9 10 13 16 15 7 16 12 18 29 24

Borås 10 17 13 9 16 13 10 18 14 11 22 16

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 57: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.

Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor)

  Män Kvinnor 

2005 53 49

2006 55 38

2007 51 56

2008 57 55

2011 54 50

2015 60 54





FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN  

POSTADRESS: 501 80 Borås
TEL: 033-35 70 00   

boras.se

”Ett samhälles utveckling, rikt eller fattigt, kan bedömas efter dess 
befolknings hälsa, efter hur jämlikt hälsan är fördelad i samhället och 
efter hur väl samhället skyddar de som drabbas av ohälsa och sjukdom”

Citat från Closing the gap in a generation, 2008

Rapporten Closing the gap in a generation är ett av de viktigaste dokumen-
ten som har skrivits på hälsoområdet under de senaste decennierna. I 
rapporten beskriver man hur den sociala rättvisan påverkar hur männ-
iskor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och dö i förtid. 

I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi 
ser samtidigt att skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknip-
pade med sociala förhållanden – hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlik-
het i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden 
under vilka människor växer upp, arbetar och åldras i. 

Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats 
över tid men framför allt de områden där det behöver förbättras för att 
kunna minska den ojämlika hälsan i staden. Att komma tillrätta med 
denna ojämlikhet är helt enkelt en fråga om social rättvisa. 

Trevlig läsning!

Borås Stad

Svanenmärkt trycksak,  3041 0234,  www.stema.nu,  2019.04Svanenmärkt trycksak, 3041 0234



 

 

Bidra till nulägesbild-  

Hur arbetar vi med välfärdsbokslutet? 

 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de 

områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet är därför en kunskapsbas och ett 

bra underlag som ska användas i nämnders och bolags prioriteringar i arbetet för ett 

socialt hållbart Borås. 

Utifrån beslut i Fullmäktige Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 : 

”Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers 

arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- 

och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings 

och budgetarbetet”. 

Beslut i Kommunfullmäktige 29 september 2019 

 

Våra erfarenheter blir grund för att stärka arbetet med 

Välfärdsbokslutet  

Med beslutet som grund önskar Fritids- och folkhälsonämnden att varje förvaltning 

och bolag besvarar ett antal frågor utifrån er verksamhet om hur ni använder er av 

välfärdsbokslutet idag. Frågorna kan besvaras genom att ni skickar in svar på 

frågorna eller genom dialog med ansvarig tjänsteperson Kristina Nyberg Smahel.  

Vi önskar att även förvaltningar och bolag som inte använder Välfärdsbokslutet aktivt 

i sitt arbete svarar på frågorna, vi tror att vi kan lära oss lika mycket av de svaren. 

Observera att detta inte en kontroll över vilka aktiviteter eller insatser som 

gjorts utan fokus är på hur underlaget har använts i er planering av 

verksamheten.  

Med hjälp av svaren kan vi utveckla välfärdsbokslutet tillsammans och skapa ett 

kunskapsunderlag, där Välfärdsbokslutet blir ett redskap i verksamhetsplanering och 

uppföljningsarbete.  

 

Om Välfärdsbokslutet  

Flera förändringar i det senaste Välfärdsbokslutet (Välfärdsbokslut 2018) har gjorts, 

som att exempelvis presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 

Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att 



tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form av 

Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella 

folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. Rapporten i sin helhet är bifogad 

tillsammans med denna skrivelse. 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna ut 

skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa 

mellan kön, mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett 

statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, i till exempel 

budgetarbetet.  

 

Frågor som ska besvaras: 

Frågorna kan besvaras skriftligt eller genom dialog med Kristina. 

 

1. Vilka områden/indikatorer i Välfärdsbokslutet berör er nämnd/bolag? 

Utgå från avsnitten i välfärdsbokslutet. 

 

2. Vilka i er förvaltning/ert bolag använder Välfärdsbokslutet? 

Enskilda tjänstemän, enheter, ledningsgrupp eller liknande? 

 

3. På vilket sätt använder ni Välfärdsbokslutet? 

Exempel för utveckling, analys, prioritering med mera. Om det inte används, 

beskriv varför. 

  

4. Hur tar ni tillvara på befintlig kunskap som finns i Välfärdsbokslutet och 

omsätter den i praktiken?  

Har ni en tydlig process där välfärdsbokslutet ingår som en del? 

 

5. Vilka möjligheter finns att påverka och prioritera i verksamheten utifrån 

kunskapen? 

Om möjligheter saknas, vad är det som krävs för att ni ska ha möjlighet att 

använda det? 

 

6. Finns det konkreta exempel på prioriteringar baserat på kunskapen i 

Välfärdsbokslutet? 

Exempel prioriteringar i budget. 

 

7. Vilka svårigheter eller möjligheter finns med att använda 

Välfärdsbokslutet i ert arbete med prioriteringar? 

Beskriv. 

 

8. När i tid är det relevant för er att få underlag/statistik för att ni ska kunna 

använda det för planering av verksamheten? 

Beskriv. 



 

9. Har ni några medskick till Fritids- och folkhälsoförvaltning gällande 

deras arbete med Välfärdsbokslutet? 

Exempel behov av annan statistik, behov av stöd i analysarbete eller liknande.  

 

Stort tack för er hjälp med att skapa en nulägesbild av hur Välfärdsbokslutet används 

i staden. Våra erfarenheter kommer att användas för att skapa:  

- En sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet har använts, kommer att utgöra 

ett avsnitt i Välfärdsbokslut 2020 (kommer 2:a halvåret 2021). 

- Som ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Välfärdsbokslutet.  

- Som ett underlag till vilket stöd som efterfrågas i arbetet med 

Välfärdsbokslutet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar senast den 27 november 2020. Vid 

önskemål om dialog eller om ni har frågor, kontakta Kristina Nyberg Smahel, 

ansvarig tjänsteperson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

Kontakt: 

kristina.nyberg.smahel@boras.se 

033-35 80 47 

 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson (C)    Tommy Jingfors 

Ordförande     Förvaltningschef 

Fritids- och folkhälsonämnden  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

mailto:kristina.nyberg.smahel@boras.se
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Godkännande av projekteringsframställan för Ny skola 

Gässlösa, Gässlösa 5:15 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan avseende nyproduktion av Ny skola på Gässlösa, 

Gässlösa 5:15.              

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har i Lokalresursplanen 2018-2020 hemställt behovet av 

ny grundskola i Götaområdet. Detta för att skapa nya grundskoleplatser i 

staden, men också för att möta behovet inför kommande utbyggnad av 

stadsdelen Gässlösa samt Daltorpsskolan F-6 vars verksamhet ska flyttas in i 

den nya skolan. Grundskolenämnden har behov av en flexibel grundskola i åk 

F-9 med särskild undervisningsgrupp (Kommunikationsklass) åk 1-9 samt 

grundsärskola åk 1-9 på Gässlösa 5:15, Borås. Grundskolenämnden har beställt 

en flexibel skola där lokalytorna planeras så att skolans lokaler blir elastiska, 

alltså att det enkelt går att ställa om att ha en större/mindre skolenhet åk F-6 

med fritidshem alternativt åk 7-9.  

Det behov som skolan planeras byggas för är: 

- 3 paralleller i årskurs F-6 (21 klasser, maxkapacitet 567 elever)  

- 4 paralleller i årskurs 7-9 (12 klasser, maxkapacitet 324 elever) 

- 50 elever i särskild undervisningsgrupp (kommunikationsklass) i årskurs 

1-9 

- 50 elever grundsärskola i årskurs 1-9.                

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har i Lokalresursplanen 2018-2020 hemställt behovet av 

ny grundskola i Götaområdet. Detta för att skapa nya grundskoleplatser i 

staden, men också för att möta behovet inför kommande utbyggnad av 

stadsdelen Gässlösa samt Daltorpsskolan F-6 vars verksamhet ska flyttas in i 

den nya skolan.  

 

Grundskolenämnden har behov av en flexibel grundskola i åk F-9 med särskild 

undervisningsgrupp (Kommunikationsklass) åk 1-9 samt grundsärskola åk 1-9 

på Gässlösa 5:15, Borås.  Grundskolenämnden har beställt en flexibel skola där 
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lokalytorna planeras så att skolans lokaler blir elastiska, alltså att det enkelt går 

att ställa om att ha en större/mindre skolenhet åk F-6 med fritidshem 

alternativt åk 7-9.  

Det behov som skolan planeras byggas för är: 

- 3 paralleller i årskurs F-6 (21 klasser, maxkapacitet 567 elever)  

- 4 paralleller i årskurs 7-9 (12 klasser, maxkapacitet 324 elever) 

- 50 elever i särskild undervisningsgrupp (kommunikationsklass) i årskurs 

1-9 

- 50 elever grundsärskola i årskurs 1-9.  

 

Årskurs F-6 har hemklassrum samt fritidshem i varje hemvist. I en hemvist 

finns det tre klassrum och en fritidshemvist med tillhörande grupprum, 

kapprum samt arbetsrum för pedagoger. Åk 7-9 planeras på liknade sätt (men 

hemvisten blir något mindre och utformas som uppehållsyta).  

Specialsalar och idrottshall anpassas till grundskolans och grundsärskolans 

behov (hemkunskap, NO, slöjd, musik, bild, teknik). 

 

Workshops har hållits tillsammans med arkitekt samt projektledare, 

lokalsamordnare, rektorer, fackliga representanter och pedagoger från Borås 

Stad för att genom dialog få fram de bästa förutsättningarna för skolan. En 

förstudie påbörjades för att säkerställa invändiga volymer, ytor och lekytor för 

utemiljö och för att skapa bra flöden utifrån både elevers och pedagogers 

perspektiv.  

Ytorna inomhus för elever är beräknat till 10 m² och för lekyta utomhus 20 

m²/elev. Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en 

omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 

1000 elever är inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en 

gradängtrappa, skolans scen och restaurangen, med direkt koppling till 

huvudentré, administration och skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från 

staden och Viskan. Skolan byggs enligt Borås stads krav på P-märkning. Under 

projekteringen kommer också data beräknas för investering av andra 

energiåtgärder som tex solceller.  

Byggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 13 945 m² BRA 

inklusive en fullstor idrottshall i två plan på 2215 m² BRA (plan 1 är 1983 m²). 

Totalt 14500 m². Borås stad är i stort behov av att tillskapa elevplatser. Skolan 

ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att bli den permanenta 

skolan för de elever som idag har sin skolplats i modulskolan på Gässlösa, 

Daltorpskolan F-6.  

Vid inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är i inhyrda 

lokaler på Åkermans väg vid regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

Lokalförsörjningsnämnden beräknar att projektering ska ske preliminärt mellan 

november 2020 – april 2021. Byggstart preliminärt i oktober 2021 med 

preliminär inflyttning i augusti 2023. 
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Lokalförsörjningsnämndens projektbudget är kalkylerad till 310 000 000 

kronor. Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 

med en budget om 310 000 000 kr. 

Grundeskolenämndens hyra; Ny skola Gässlösa 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra GRN skola 13 583 340kr 
BRA = 11 730 m² 
(1158kr/kvm) 

Ny schablonhyra GRN Idrottshall  1 283 064 kr BRA = 2215/2 x 1158kr 

Ny Schablonhyra FON Idrottshall (1 545 660 kr) BRA= 2215/2 x 1395 kr 

Total hyra GRF   14 866 404 kr  

Hyresförändring för Grundskolenämnden 

               År 2023  

Totalhyra GRF   14 866 404 kr  

Avgående hyra; Modulskola Daltorpskolan F-6 - 4 835 808 kr  

Avgående hyra; Åkermans väg 6, regementet - 1 066 518 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring   8 964 078 kr  

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan: Ny skola på Gässlösa. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-20 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, 
Gässlösa 5:15.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 
omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Beslutsunderlag 

 1. Bilaga 1, Situationsplan, planritningar  
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Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-

9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation 

av en grundsärskola och särskildundervisningsgrupp (Kommunikationsklass). 

Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 

meter) på området.      

Grundskolenämnden har behov av en flexibel grundskola åk F-9 med särskild 

undervisningsgrupp (Kommunikationklass) åk 1-9 samt grundsärskola åk 1-9 på 

platsen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås.   

Med flexibel skola menas att lokalytorna planeras att möjliggöra att skolans 

lokaler blir elastiska, alltså att det enkelt går att ställa om att ha en 

större/mindre skolenhet åk F-6 med fritidshem alternativt åk 7-9. 

  

Det behov som skolan planeras byggas för är; 

- 3 paralleller i åk F-6 (21 klasser, maxkapacitet 567 elever)  

- 4 par åk 7-9 (12 klasser, maxkapacitet 324 elever) 

- 50 elever i särskild undervisningsgrupp (kommunikationsklass) åk 1-9 

- 50 elever grundsärskola åk 1-9.  

 

Åk F-6 har hemklassrum samt fritidshem i varje hemvist. I en hemvist finns det 

3 klassrum och fritidshem, grupprum, kapprum och arbetsrum för pedagoger. 

Åk 7-9 planeras på liknade sätt (men hemvisten blir något mindre och utformas 

som uppehållsyta). Specialsalar och idrottshall anpassas till grundskolans och 

grundsärskolans behov (hemkunskap, NO, slöjd, musik, bild, teknik). 

 

Grundskolenämnden anser det viktigt att beakta trafikmiljön runt skolan i 

detaljplanen; 

- Säker angöring för person- och varutransporter. 
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- Säker av- och påstigning samt angöring för färdtjänst, taxi, bil, buss, 

cyklister och gående. 

- Säker trafiksituation för elever som åker skolbuss eller kollektivtrafik. 

- Upphöjda övergångställen och hastighetssänkande åtgärder utmed 

Gässlösagatan. 

- Ny vägförbindelse mellan Svedjegatan och Slakthusgatan. 

Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan Gässlösa, Dammsvedjan 

och Hedvigsborg. Grundskolenämnden anser nyttan med förbindelsen 

avsevärd då elever från olika stadsdelar ska kunna ha möjlighet att ta sig 

till och från skolan och idrottshallen, under verksamhetstid och under 

fritid. Stadsdelarna Göta och Druvefors är belägna i norr, och i öster är 

stadsdelarna Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 

stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområdet.  

- I takt med att stadsdelen utvecklas behöver gång- och cykelnätet att 

stärkas för elevernas möjlighet att själva kunna ta sig säkert till skolan. 

 

Grundskolenämnden anser det viktigt att beakta utemiljön för eleverna i 

detaljplanen;  

- Skolskog, lekplatser och parker är viktiga komponeneter i området för 

skolverksamheten vid undervisning, lek och rekreation utomhus. 

- Avståndet mellan planområdet och Kronängs IP är cirka 800 meter. 

Det är viktigt att idrottsplatsen är lättillgänglig för eleverna, eftersom 

den är betydelsefull för grundskolans verksamhet. Förutsättningarna för 

denna koppling är god, tack vare ett motionsspår lokaliserat i 

Gässlösaskogen.  

          

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås.                              

Samverkan 

Ärendet har samverkats i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Lokalförsörjningsnämnden.. 

3. Kommunstyrelsen 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grund-
skola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är 
också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 
byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalför-
sörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 
påtalat behovet av en ny grundskola. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grund-
skola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är 
också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 
byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalför-
sörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 
påtalat behovet av en ny grundskola.

Planområde
Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder 
om stadskärnan, uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås 
Stad. Planområdet är en del av det gamla reningsverket på 
Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det nya 
reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnads-
strategin - Mer stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära 
utvecklingsområden (se rubrik Utbyggnadsstrategi).  

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidgare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-21 i beslut § 23 att ge 
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier 
för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 för cirka 800 
elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskole-
nämnden. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna 
lokaliseringen av en ny skola på Gässlösa. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 
som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs 
F-6 med fyra paralleller. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut 
§ 127 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 
86 att godkänna informationen och lägga den till handling-
arna. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 1 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för skolan är beräknad till hösten 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Gässlösa 5:15 och Hässlagärdet två och fem 
har gemensamt att de varit en del av det gamla reningsverket. 
Gässlösa präglas i övrigt av storskaliga industribyggnader, 
främst utmed Kärrgatan, Ålandsgatan och Jössagatan. Längs 
med Jössagatan är också begravningsplatsen St sigfrids 
griftegård och krematoriet lokaliserat. St sigfrids griftegård 
består av öppna vyer, grönska och ett fåtal byggnader. Utmed 
Gässlösavägen, i stadsdelens södra delar är ett tiotal småska-
liga industribyggnader belägna.

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör ett uppförande av av en ny skola för 
cirka 800 elever, men också för en fullstor idrottshall (20 x 40 
meter). Detaljplanen är den första som tas fram som går i led 
med att Gässlösa ska utvecklas från ett industriområde till en 
funktionsblandad stadsdel. 

Stadsbild och gestaltning
Projekteringen av skolan befinner sig fortfarande i en tidig 
fas. Hittills har man studerat två skolor som referensprojekt. 
Skolorna som man har studerat är Hyllievångsskolan i Malmö 
och Sjölundaskolan i Lidköping. Se referensbilder på sida 9. 

Utbyggnadsstrategi
Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad 
längs Viskan som ett av Borås utvecklingsområden. Utbygg-
nadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen 
vill se staden utvecklas. Gässlösa ska omvandlas från att vara 
ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med 
tydlig närhet till Viskan. Funktionsblandning innebär att 
stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggna-
tion av framtidens Gässlösa bedöms starta 2025.

Planbeskrivning
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad, upprättad den 22 oktober 2020 
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 Indelning utifrån användning (Liljewall arkitekter, 2020-05-07).

GÄSSLÖSA SKISS FÖRDELNING AV UTEMILJÖ

GÖTEBORG | 2020-03-25

13
7

16
5

1
4
5 1
4
0

10 500,0 m2
4 000,0 m2

2 250,0 m2

2 000,0 m2

BERÄKNAD BYA:  CA 4000 m2

(CA 1/3 AV BERÄKNAD BRA, 3800 m2)

F-6 BEHOV UTEMILJÖ: 10 500 m2

SÄR+KOM BEHOV UTEMILJÖ: 2250 m2

7-9 BEHOV UTEMILJÖ: 2000 m2

EJ KUPERAD TOMTYTA:    CA 30 000
TOTAL TOMTYTA:               54 158,8 m2

GÄSSLÖSAVÄGEN

MYCKET KUPERAD TERÄNG / SKOG

NORR

Gässlösa utpekat som utvecklingsområde i Utbyggnadsstrategin - Mer stad längs Viskan.
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Historik och kulturmiljöer
Området är sedan lång tid tillbaka ett odlingslandskap 
som brukades av ett antal mindre gårdar. En första större 
förändring av Gässlösa skedde år 1890 när Kamgarnspin-
neri AB Göta uppförde en fabriksanläggning vid Viskan, i 
nuvarande kvarteret Silverpoppeln 4. Textilfabriken låg då i 
ett helt lantligt läge utanför Borås. Anläggningen komplet-
terades med arbetarbostäder och tjänstemannabostäder som 
tillsammans skapade en gles bebyggelsestruktur i fabrikens 
närområde. Gässlösa växte, i motsats till många andra 
industriområden, långsamt och först år 1916 etablerades nästa 
stora anläggning. N.H. Ljungbergs Läderfabrik uppfördes 
i trä och tegel i anslutning till Viskan och Gässlösavägen i 
nuvarande kvarteren Gässlösa 5:1 och Generatorn 2. Anlägg-
ningen byggdes senare ut vid ett flertal tillfällen och fick sin 
nuvarande utformning vid mitten av 1930-talet. 

Vid samma tid, år 1934, byggde Borås Stad ett nytt renings-
verk i det nu aktuella kvarteret Gässlösa 5:15. Anläggningen 
ritades i tidstypisk funkisstil och låg vid tiden långt utanför 
staden. I takt med att Borås växte kraftigt byggdes renings-
verket ut i flera etapper under de kommande decennierna. 
Anläggningen växte slutligen utanför det ursprungliga 
kvarteret och även det närliggande kvarteret Hässlagärdet 
5 togs i anspråk när ett stort antal bassänger och byggnader 
uppfördes 1966. Här fanns tidigare Parkförvaltningens stora 
växthus från 1937, som nu fick flytta på sig.  

Omedelbart öster om det nu aktuella kvarteret ligger ett 
kluster med byggnader som går under namnet ”Slakthuset”. 
De två fastigheterna bebyggdes ursprungligen år 1939 då 
Södra Älvsborgs läns Slakteriförening lät uppföra ett slakteri. 
Verksamheten utökades kraftigt 1954 då en tillverknings- och 
administrationsbyggnad tillbyggdes samt även 1972 då en 
stor auktionshall med tillhörande stallar tillkom (nuvarande 
Gässlösa 5:123). Verksamheten i slakthusområdet förändrades 
från 1986 och framåt och idag finns verkstäder och mindre 
industriverksamhet i byggnaderna.  

På en höjd omedelbart öster om planområdet, på fastigheten 
Gässlösa 5:12, har det tidigare även funnits en större villa 
i jugendstil, Villa Tallberga, som tyvärr har rivits, troligen 
1975.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet finns det en avsaknad av 
bostäder. Öster om Gässlösavägen ligger stadsdelen Furuberg 
bestående av ett trettiotal fristående villor. Stadsdelarna Göta 
och Druvefors är belägna i norr, och i öster är stadsdelarna 
Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 
stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområdet, 
och består av lägenheter, radhus och villor med blandade 
upplåtelseformer. 

Arbetsplatser
Den nya grundskolan kommer att bestå av fyra paraleller, 
motsvarande för cirka 800 elever. Planförslaget beräknas 
därmed att skapa cirka 100 arbetstillfällen.  

Offentlig service
Idag finns det en avsaknad av offentlig service. 

Kommersiell service 
Gässlösa har idag en avsaknad av kommersiell service. 
Närliggande kommersiell service är bland anntat ICA Maxi 
Stormarknad Borås och Systembolaget till ett avstånd av 
cirka 1 kilometer från planområdet. I takt med att stadsdelen 
utvecklas kommer den kommersiella servicen att stärkas.  

Tillgänglighet 
Skolgårdens varierande terräng kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gässlösas gatunät präglas av breda gator, med en variation av 
gång- och cykelvägar.  

Gångtrafik 
I direkt anslutning till planområdet passerar Gässlösavägen. 
På vissa delar av Gässlösavägen finns det gångbana, andra 
delar en avsaknad. Längs med Jössagatan och Kärrgatan 
finns det bitvis gångbanor. I takt med att stadsdelen utvecklas 
kommer gång- och cykelnätet att stärkas.

Cykeltrafik och cykelparkering
På Gässlösavägen som löper längs med planområdet finns det 
cykelbana. Den sammankopplas med cykelbanan på Druve-
forsvägen som leder till stadskärnan. Avståndet från planom-
rådet till stadskärnan är cirka två kilometer. Cykelbanorna på 
Jössagatan, Kärrgatan och S:t Michelsgatan sammankopplar 
Gässlösa med stadsdelen Göta i västlig riktning.  

Antalet cykelparkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen utanför centrumzonen beräknas på 
följande sätt: 15 % av antalet anställda och motsvarande 17.5 
% av antalet elever. Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parke-
ring. Andelen elever uppskattas till 800, och andelen personal 
uppskattas till 100. Det motsvarar 140 cykelparkeringsplatser 
för eleverna, respektive 15 för personalen. Det är viktigt för 
skolverksamheten att säker angöring möjliggörs i närheten av 
skolans entréer. 
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Reningsverket 1940-talet.

Reningsverket med översikt mot stadsdelen Göta.
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översiktligt analysera effekterna av en ny öst-västlig vägför-
bindelse mellan Slakthusgatan och Svedjegatan. Behovet 
av en ny öst-västlig förbindelse grundar sig på Borås Stads 
översiktliga trafikplanering.  

Trafikutredningen visar att den planerade skolan beräknas 
alstra 1 500 fordon/vardagsdygn. Ungefär 1 300 av dessa 
bilförflyttningar bedöms utgöras av anhöriga som lämnar 
och/eller hämtar elever. Resterande trafik utgörs av arbets-
resor, besökande och varutransporter. En ny vägförbindelse 
mellan Svedjegatan och Slakthusgatan kommer enligt 
beräkningarna att belastas med mindre än 1 000 fordon/
vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan 
Gässlösa, Dammsvedjan och Hedvigsborg, dock förefaller 
nyttan med förbindelsen vara begränsad. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Kollektivtrafik
Gässlösavägen trafikeras av busslinje 19 som går mellan 
Almenäs och Bosnäs. Från busshållplatsen S:t Sigfrid tar det 
cirka sex minuter till Borås Resecentrum. Busshållplatsen 
Trandöbron är lokaliserad på Lars Kaggsgatan. Avståndet 
från planområdet är cirka 1 kilometer. Därifrån tar det cirka 
fem minuter med busslinje 7 till Södra Torget.  

Biltrafik och bilparkering 
Gässlösavägen löper igenom Gässlösa, och är en viktig 
förbindelse med Riksväg 27 för Borås. Gässlösavägen anslu-
ter också med Jössagatan och Kärrgatan. Dessa två gator 
sammankopplar Gässlösa med stadsdelen Göta. 

Antalet parkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 45 % av 
antalet anställda och motsvarande 1 % av antalet elever. 
Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. Andelen elever 
uppskattas till 800, och andelen personal uppskattas till 100. 
Det motsvarar 8 parkeringsplatser för eleverna, respektive 45 
för personalen.  

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksys-
temet har emellertid en trafikutredning tagits fram (SWECO 
2019-06-11). Trafikutredningen syftar till att analysera den 
planerade F-6 skolans biltrafikalstring. Syftet är också att 

Översiktskarta med planområdet markerat i rött, cykelbanor markerat i grått och busslinje markerat i gult
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I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Angöring och utfarter
Det är viktigt att angöring möjliggörs i direkt anslutning till 
F-6 skolan på ett trafiksäkert sätt.

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Väg och Järnväg som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt. 
Trafikverket är tillfrågade utifrån den nya järnvägens korri-
dorer och det är möjligt att ta fram detaljplan för skola på 
fastigheten Gässlösa 5:15. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastig-
heten. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Därmed krävs ingen 
dagvattenutredning.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö 

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö
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Värme
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärme-
ledningar.

El, tele och fiber
El- och optokablar finns tillgängliga i direkt anslutning till 
planområdet. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Den sydöstra delen av planområdet är kuperad och utpekad i 
grönområdesplanen.  

Biologisk mångfald
Sydväst om planområdet är en spridningskorridor och 
passage för växt- och djurlivet lokaliserad. Korridoren 
går mellan Gässlösaskogen och S:t Sigfrids Griftegård. I 
Grönområdesplanen benämns detta som ett grönt stråk. 

Denna typ av spridningskorridorer och passager är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Sydöst om planområdet finns 
ett rött stråk lokaliserat som kopplar samman Gässlösa med 
det närliggande friluftsområdet. Ett rött stråk illustrerar 
människans tillgång till naturområden. 

Rekreation
En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i 
sydöstlig riktning. En Skolskog fungerar som en samlings-
plats skoleleverna vid exempelvis utelektioner. Kronängs IP 
består av två konstgräsplaner och en 7-mannaplan. Avståndet 
mellan planområdet och Kronängs IP är cirka 800 meter. 
Det är viktigt att idrottsplatsen är lättillgänglig för eleverna, 
eftersom den är betydelsefull för grundskolans verksamhet. 
Förutsättningarna för denna koppling är god, tack vare 
ett motionsspår lokaliserat i Gässlösaskogen. I nuläget 
har Gässlösa en avsaknad av lekplatser. I den närliggande 
stadsdelen Dammsvedjan, belägen i öster cirka 500 meter 
från planområdet finns fem lekplatser. Fyra av dessa är 
tillgänglighetsanpassade.

Grönområdesplan
Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområ-
desplanen. Detta område är en del av ett värdefullt kuperat 
naturområde, bestående av barr- och lövskog, mossmark och 

Drönarbild över Gässlösa med planområdet markerat.
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fuktängar. Naturområdet benämns som strövområde, och är 
fritt från större vägar och bebyggelse. Strövområdet erbjuder 
naturupplevelser i omväxlande terräng med skog. Naturom-
rådet klassificeras som klass II. Det innebär att naturområdet 
är mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå.

Skolgården kan ta den del av naturområdet i anspråk. Denna 
del av planområdet är särskilt kuperad. Trots förutsättning-
arna har naturområdet goda möjligheter att bli en fördelaktig 
utemiljö för eleverna, som uppmuntrar till lek och  rörelse. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består planområdets 
norra del av isälvssediment och den södra delen av urberg. 
Två mindre delar av planområdets västra och östra delar 
utgörs av sandig morän. Borås Energi och Miljö AB ansvarar 
för rivningen och saneringen av reningsverket som tidigare 
stått på fastigheten. Återfyllning kommer att ske under 
grundvattenytan med morän och bergmaterial. Över grund-
vattenytan placeras krossad betong. Baserat på de översiktliga 
geologiska kartorna och Borås Energi Miljö AB:s utlåtande 
bedömer kommunen att marken inom planområdet har god 
bärighet, och att sättningsförhållandena är fördelaktiga. 
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. 

Förorenad mark
Hifab har fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö AB 
(BEM) att utföra en markmiljöundersökning för Gässlösa 
avloppsreningsverk (ARV) (Hifab, 2018-12-06). Undersök-
ningarna inom verksamhetsområdet har utförts i syfte att 

utgöra underlag inför den pågående rivningen då ett nytt 
avloppsreningsverk har uppförts vid Sobacken där ett nytt 
kraftvärmeverk också anlagts.

Hittills genomförda undersökningar kan sammanfattas i 
följande slutsatser:

 » Ytlig förorening av kvicksilver förekommer inom 
verksamhetsområdets sydöstra del. Föroreningen 
återfinns sannolikt även under den tillfälliga byggvägen 
vilket innebär att försiktighet bör vidtas vid återställ-
ningsarbeten så att inte förorenade massor riskerar att 
spridas.

 » Hotspot med bly har detekterats vid gasfacklan. 

 » PCB förekommer längs med husfasader där PCB-fog 
hittats kring fönster. 

 » Föroreningen påträffad intill Viskan (WSP) härrör 
sannolikt från deponerat reningsverksslam.

 » Grundvattenanalyser påvisar stor variation vilken 
tolkas som att det kan finnas ställvisa föroreningskällor 
intill och/eller under markförlagda ledningar. 

 » Misstanke om tillkommande förorenade områden 
omfattar ytor omkring värmepumpsbyggnaden vid 
Viskan (fyllning) samt kring huvudbyggnaden (före 
detta handelsträdgård).

Schematisk bild över kända föroreningar och områden, (Hifab, 2018-12-06).

Konstaterad ytlig
(0-0,5 meter)

Hg-förorening 

Konstaterad förorening
Pb/Hg Förre detta 

handelsträdgård

Misstänkt förorenad
fyllning

Konstaterad djup förorening 0-3 meter
metaller (FA), olja, dioxin
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 » All ytlig jord (0 - 0,5 meter) utanför hårdgjorda ytor bör 
provtas i samband med rivningsarbetet för att kontrol-
lera eventuell föroreningsförekomst.

Borås Energi och Miljö AB kommer att vidta följande 
skyddsåtgärder i samband med saneringen av förorenat 
område på fastigheterna Gässlösa 5:15, Hässlagärdet 2 och 
5, samt norra delen av Huvagärdet 1 och därtill angränsande 
delar av fastigheten Gässlösa 5:1.

 » Saneringen ska utföras i överensstämmelse med vad 
företaget uppgett i anmälan 5 juni 2019, kompletterad 
6 augusti 2019. I detta ingår bland annat en sanerings-
plan och en plan för kompletterande undersökningar 
innan sanering påbörjas.

 » Sanering ska så långt som möjligt göras till halter 
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning KM (rapport 5976) såväl i vertikal 
led (schaktbotten) som i horisontell led (schaktvägg). 
Avvikelser från åtgärdsmålet känslig markanvändning 
kan ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.

 » Miljöförvaltningen ska underrättas då arbetena inleds 
samt vid avvikelser, när arbetet avbryts eller påbörjas 
igen. Senast när arbetet påbörjas första gången ska 
avfallsmottagare och avfallstransportör redovisas.

 » En miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet bör 
finnas på plats vid alla moment där en miljöteknisk 
bedömning krävs. Vid observation av misstänkta, 
tidigare okända, föroreningar ska kontrollanten tillkal-
las. Miljöförvaltningen ska underrättas i förväg om 
miljökontrollantens namn och erfarenhet.

 » Avfall som uppkommer i projektet ska omhändertas 
på anläggning med tillstånd att omhänderta respektive 
avfall. Exempel på avfall är förorenade massor med 
halter över känslig markanvändning-nivå och slam från 
reningsanläggningen för länsvatten.

 » Massor som uppkommer i projektet får återanvändas 
om dessa uppvisar halter under Känslig markan-
vändning-nivå. Detta inkluderar krossad betong, 
fri från armeringsjärn. Betongen ska placeras över 
grundvattenytan. Avvikelser kan ske efter samråd med 
tillsynsmyndigheten.

 » Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och 
provtas innan utsläpp sker till Viskan. De riktvärden 
som gäller för reningen är i princip ”Göteborgs stad 
riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten” (2013), förutom för zink, 

där riktvärdet 60 μg/l tillämpas. För dioxin finns inga 
riktvärden att tillgå, men ett mål på 1 pg/l bedöms nås 
i projektet.

 » Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas, 
enligt anmälan en slutrapport för varje delområde.

Saneringen beräknas att färdigställas vid årsskiftet 
2020/2021.

När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genom-
fördes en omfattande markinventering av närområdet av 
kommunen och Borås Energi Miljö AB. Sydväst om planom-
rådet identifierades en skogsdepå där avfall från reningsverket 
tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst 
om tungmetaller som zink, men också oljekolväten och dioxi-
ner. Fortsatt utredning pågår och eventuella skyddsåtgärder 
vid behov kommer att regleras i granskningshandlingarna.

6. Vatten
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom planområdet finns 
delar av strandskyddet på 100 meter från Viskan. Enligt 7 
kap 18 c-d § miljöbalken kan strandskyddet upphävas om det 
finns särskilda skäl. 

De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet för den 
här detaljplaneläggningen är att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

Översvämningskartering vid ett 200-årsflöde med planområdet markerat. 
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strandskyddets syfte. Området är genom Gässlösavägen som 
i utvecklingen av Gässlösa kommer att vara matargata, men 
också bebyggelse samt verksamhet väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.

Det allmänna intresset att tillskapa en ny skola väger tungt, 
och är förenligt med Borås Stads Översiktsplan 2018 och 
Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan. Gässlösa pekas 
ut som ett av Borås utvecklingsområden. Stadsdelen ska i 
framtiden bestå av bostäder, handel och service. Byggnation 
bedöms påbörjas 2025. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Bo rås Stad, upprättad 
2010 (Se karta sida 12). 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Släckvatten 
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Det finns ett stort behov av skolplatser i Borås idag. 
Byggnationen löser den brist som finns idag och tryggar även 

långsiktig barnomsorg. På sikt ska Gässlösa genomgå en stor 
omvandling. Därmed kan skolan bli en viktig mötesplats för 
framtidens Gässlösa.  

Identitet
Idag är Gässlösa ett vanligt industriområde, karaktäriserat av 
små- och storskaliga industribyggnader med stora hårdgjorda 
ytor. Stadsdelen saknar naturliga mötesplatser och upplevs 
som ödslig. Därför är det inte överraskande att boråsarnas 
mentala inställningen till Gässlösa är låg. En viktig del av 
processen att förändra Gässlösas identitet har redan startat. 
Det var stadsdelens medverkan i arkitekttävlingen Europan 
15. Europan 15 är världens största återkommande arkitekt-
tävling där arkitekter från hela Europa deltar. Arkitekttäv-
lingen pågick under 2019, och avslutades under slutet av året 
när det vinnande förslaget Made in Borås presenterades.  

Mötesplatser
Byggnationen av en fullstor idrottshall blir en betydelsefull 
mötesplats. En idrottshall uppmuntrar till aktivitet, rörelse 
och främjar idrott. Det finns ett stort behov av idrottshallar i 
Borås. Därmed blir idrottshallen en tillgång för hela staden.   

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Ytterligare 
utredningar bedöms därför inte som nödvändiga. Ingen av 
de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 
verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd 
eller skyddsavstånd till dessa. Borås krematorium är lokalise-
rad cirka 150 meter från planområdet. Verksamheten kräver 
inga skyddsavstånd.

På fastigheten Hässlagärdet 5 finns en LNG-cistern som 
förser fordonsbiogasstationen Åhaga med gas. Avståndet 
mellan LNG-cisternen och planområdet är cirka 50 meter. 
LNG-cisternen har ett skyddsavstånd, och därmed planeras 
cisternen att flyttas. För att säkerställa att LNG-cisternen 
är flyttad innan skolans byggnation påbörjas se villkor för 
startbesked sidan 15.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
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anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Där är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

En trafikbullerutredning har emellertid tagits fram 
(Gärdhagen Akustik 2019-08-28). Trafikbullerutredningen 
omfattar dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik 
utomhus beräknas för en trafiksituation med prognosticerad 
trafikdata för år 2040. Beräknade ljudnivåer utvärderas 
relativt Naturvårdsverket riktlinjer för skolgårdar, och hur 
ljudnivå inomhus ska kunna klaras. Ljudnivå utomhus från 
vägtrafik har beräknats för ett obebyggt planområde. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån utomhus klarar 
Naturvårdsverket riktvärden för skolgårdar på 78% av de 
obebyggda planområdet (se sida 14). Riktlinjer för ljudnivå 
inomhus från trafik kan klaras med standardlösningar respek-
tive goda eller mycket goda standardlösningar. Vilken lösning 
som kommer krävas beror på ljudnivå utomhus, fönsterstor-
lekar och planlösning. Dimensioneringen av ljudisolering hos 
fönster och fasad behöver utföras av sakkunnig personal. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Gässlösavägen och Slakthus-
gatan fortsätter att ha kvar sin användning som kommunala 
gator. 

Huvudmannaskap för allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
Bokstaven S står för Skola, och tillåter dessutom fritidshem, 
förskola eller annan jämförbar verksamhet.

Utnyttjandegrad och begränsningar
Den prickade marken innebär att byggnad inte får uppföras. 
Planbestämmelsen e8000 reglerar byggnadsarean inom egen-
skapsområdet. Det innebär att byggnader maximalt får uppta 
8000 m2 av egenskapsområdet. Mot gatorna Gässlösavägen 
och Slakthusgatan finns ett utfartsförbud. Det illustreras på 
plankartan av halvmånar och cirklar. Det innebär att utfart ej 
får anordnas.

Trafikbullerkartering maximal ljudnivå 1,5 meter över mark Trafikbullerkartering dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark
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Byggnadens höjd och utformning
Högsta tillåtna byggnadshöjd regleras med en romb och en 
siffra. Den högsta tillåtna byggnadshöjden för skola (S) är 13 
meter.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen fått 
laga kraft.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
LNG-cistern flyttats.

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger 
känslig/mindre känslig markanvändning.

Strandskydd
a1 innebär att strandskyddet inom kvartersmarken upphävs.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommun-
fullmäktige. Visionen Borås 2025 består av sju strategiska 
målområden, och till varje målområde finns ett antal strate-
gier som konkretiserar hur målen ska uppnås. Detaljplanen är 
förenlig med vision Borås 2025. 

 » Människor möts i Borås: Människor vill möta männ-
iskor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade 
möten och evenemang bidrar till en positiv bild av 
staden och stärker självkänslan.

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga: Om 
fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande 
skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
vuxna. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Syftet med översiktsplanen är att verka 
som ett övergripande styrdokument hur kommunen ska 
bli mer attraktiv och hållbar. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. 

 » Styrkan kommer inifrån: Bebyggelsen växer i första 
hand genom förtätning, komplettering och omvandling 
inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att 

växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, 
bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i 
den redan byggda miljön.

 » Fler mötesplatser och målpunkter: Fler attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och 
stadsdelar. Nya målpunkter skapas som uppmuntrar 
människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från 
olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum 
utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, 
kön och funktionsnedsättning

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
realiseras. Detaljplanen går i enighet med följande perspektiv: 

 » Hållbar samhällsplanering: Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker som bebyggelsestruktur, buller och förorenad mark.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Lokalförsörningsförvaltningen, ansvarar 
för samtliga åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
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 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende all ytan som 
planeras för skolverksamhet, det gäller ytor för skolbyggna-
der, idrottshall samt den skogsdel som ingår i detaljplanen 
som kvartersyta. 

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el 

 » Borås Stad, belysning

 » Splitvision, fiber 

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen. BEMAB har gasledning inom planområdet. 
Exploatören ska kontakta BEMAB innan arbete påbörjas vid 
dessa ledningar.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gässlösa 5:15 som ägs av 
Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gässlösa 5:15

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas. 

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
Kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. Borås Energi & Miljö AB får intäkter 
genom anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet 
ansluts till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns. Borås Elnät AB får intäkter genom 
anslutningsavgiften då nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
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Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Markmiljöundersökning (Hifab AB, 2018-12-06). 

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11).

 » Trafikbullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2019-08-
28).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Planprocessen.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN2020-00125   
 

  

 

Yttrande över Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden 

vid parken 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen: Stadsbyggnadsprogram;  

”Staden vid parken”.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen: Stadsbyggnadsprogram;  

”Staden vid parken”.  Grundskolenämnden anser att Stadsbyggnads-

programmet ”Staden vid parken” kan gynna och förstärka skolans verksamhet 

utomhus genom undervisning, lek och rekreation i parken. Parken bör vara 

anpassad för barns olika uttryck i planerade undervisningssituationer och i 

spontan lek, både under verksamhetstid och på barnens fritid. Till exempel vid 

utflykter kan barnen få upplevelse av olika typer av natur, olika kulturella platser 

och olika typer av idrott/lekplatser i parken. Parken bör planeras trygg för barn, 

med ljussättning och utformandet av platser, där man som barn lätt blir sedd 

och kan se vuxna. Även vägen till och från parken är viktig att den är trygg. 

Gång- och cykelbanor bör utformas så att barn och skolverksamhet kan ta sig 

fram på ett trafiksäkert sätt.             

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”



Vid presidieöverläggningen* om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni 
2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna 
innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en 
dialog direkt efter sommaren 2020. 

Dialogen pågick 14 augusti - 13 september 2020  

*Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden ochTekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas. 

Bakgrund



• Vandringar och cykelturer
• Markerat sträckan

• Satt upp informationsskyltar

• Guidningar av stadsarkitekt och  
 stadsträdgårdsmästare

• Utställning i Kulturhuset
• Stadsmodellen

• Informationsplanscher

• 3D

• Hemsida www.boras.se/parken
• All information om parken

• Enkät

Dialog – innehåll



Vandringar och cykelturer 

Huvudsträcka

Tillfällig sträcka

Huvudsträcka, men vi 
kan inte gå på den än

Plats för skylt

Längs vägen kommer du att följa 
gröna markeringar, där prickar

visar en tillfällig sträckning.

Här i närområdet börjar ena änden av 
den fem kilometer långa parken genom 
Borås. Följ de gröna markeringarna 
på marken genom industriområdet. 

Föreställ dig en grönskande park. Tänk att 
du härifrån kan du ta dig hela vägen till Rya Åsar 
på 40 minuter till fots eller 15 minuter med cykel 
när parken är helt utbyggd. Än så länge måste du 
tyvärr ta några omvägar så det tar lite längre tid.

VI TÄNKER BYGGA EN PARK SOM 
GÅR GENOM HELA STADEN!

En sammanhängande park från Rya Åsar i norr till 
Gässlösa i söder genom centrum. En park som är 

fem kilometer lång och gör att du kan ta dig genom 
hela staden i en grön miljö utan biltrafik. 

Visst låter det helt fantastiskt?! Det tycker vi med! 

För att du ska få en känsla av hur härligt det här kommer 
bli har vi gjort det möjligt för dig att gå (nästan) hela 

parkens sträckning redan nu. Följ de gröna pilarna och 
fälten i asfalten för att få en glimt av framtiden. 

Hur känner du inför parken och vad skulle du 
använda den till? Vad vill du att parken ska ge 
dig för känsla?

Gör din röst hörd på boras.se/parken.
Tillsammans bygger vi framtidens Borås!

VAD TYCKER DU?
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• Markerad sträcka med skyltar, prickar, pilar och stolpar



Vandringar och cykelturer

• Ca 70 personer totalt gick eller cyklade med oss



Utställning i Kulturhuset

• Ca 30 personer besökte oss under de fyra tillfällen vi stod i utställningen



• Totalt ca 100 personer

• Överlag mycket positiv respons

• De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande 
under hela processen

• Många förslag på innehåll, exempelvis: 
 utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar

• Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis: 
 tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper,  
 ha gärna förgreningar ut från parken 

Sammanfattning: vandringar/cykelturer, utställning i Kulturhuset



Fem huvudfrågor (+ underfrågor med fritextsfält)
 1. Din känsla för parken?

 2.  Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att  
  det finns i parken?

 3. Vad tror du främst att du skulle använda  parken till?

 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
  upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken? 

 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Totalt 70 svar

Enkäten på hemsidan



Fråga 1. Din känsla för parken
Din känsla för parken?

Posi�v Neutral Nega�v Inte svarat

”PROJEKTET LÅTER 
FANTASTISKT!”

”UNDERBAR IDÉ. VI BEHÖVER MER 
GRÖNSKA I VÅR VACKRA STAD.”

91,4 %



Fråga 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det 
finns i parken?

Vilka upplevelser och ak�viteter skulle du vilja a� 
det finns i parken?

Lekplatser Idro�splats Statyer

Målningar Utegym Annan ak�vitet, förklara gärna mer nedan

”GRÖNSKA ÄR HARMONISKT, GER FRISK LUFT, 
KOSTAR INGET ATT TA DEL AV OCH KAN 

STÄRKA HÄLSAN FÖR ALLA ÅLDRAR”

”MED TANKE PÅ ATT VÄDRET I BORÅS INTE 
ALLTID ÄR PÅ TOPP KANSKE LITE REGNSKYDD 

INTE HADE VARIT FEL?”



Sittplatser

Hinderbana

Mjukt underlag

Discgolfbana

Statyer

Minigolf

Fotbollsgolf

Barnvagnsvänligt

Streetbasket

Skyltar med histora

Boulebanor

Skolskog

Olika teman

Djur
Fågelholkar och andra bon

Gratis tennisbanor

Hundrastgård

Kaffe

Glass

Toaletter Blommor

Dricksvatten

Livemusik

Skogslekplats

Teater

Varma platser med tak

Ishall

Uterink
Museum 

CaféPool

Temastråk

Broar över Viskan

Upptäcktsfärd för barnen

Basketplaner i centrum

Hallonbuskar
Offentliga glashus/växthus

Miniatyrparker

Barnfamiljtåg

Speakers corner

Scener

Vattenlekplats

Varma bänkar

Kul belysning

Barnens zoo

Fontäner
Linbana

Vattenhjul i Viskan

Tipspromenad med QR-koder 

Historielektion 

Hundpark

Hinderbana

Cykelbana

Foodtrucks

Kanot och SUP
Multisportytor

Raingardens

Skateramper

Plats med ätbara växter

Talande papperskorgar

Äppelträd

Rockborgen

Skridskobana

Utebadplats 

Discgolfbana

Picknickplatser

Dammar
Träd

Hyra segway

Fiske

Fåglar

Fiskar

Stadsodling

Restauranger

Skidspår

Plats för matmarknad

Labyrinter

Dinosaurier

TalarstolPapperskorgar

GrillplatserMålningar

Sol- och regnskydd

Förslag på innehåll till parken som inkommit i enkäten



Vad tror du främst a� du skulle använda parken �ll?

Träning Strosa

Ta mig fram dit jag ska Ta det lugnt en stund

Leka Uppleva natur och/ eller kultur

Annat användningsområde, förtydliga gärna nedan

Fråga 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?

”EFTERSOM PARKEN STRÄCKER SIG 
ÖVER ETT SÅ STORT OMRÅDE KAN 

MAN HA OLIKA UPPLEVELSER PÅ 
OLIKA PLATSER”

”DRÖMMEN VORE OM MAN KUNDE RIDA 
GENOM STADEN PÅ GRUS”

”VACKRA PLATSER FÖR BRÖLLOP ELLER 
SORGESTUND”



Fråga 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

En park bör ge möjlighet �ll flera olika intryck och 
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

Plats för sociala möten Plats för ro och s�llhet
Plats med kultur Plats med historia
Storslagen plats Naturliga platser
Annat intryck, förklara gärna mer nedan



Fråga 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Utnyttja vattnet mer

• Låt medborgare, till exempel skolungdomar, hjälpa till med plantering, byggnation med mera.

• Gärna ljudsatt och ljussatt, någon gång om året, något extra ibland

• Spinn vidare på Borås som Sveriges regnigaste stad, statyer med paraplyer?

• Dra parken vidare till kommungränsen i alla fyra väderstreck

• Avstickare åt flera håll

• Olika teman: låt parken utgöra samlande ryggrad till fler stråk

• Involvera mat, foodtrucks men även matplatser utan krav att konsumera

• Närhet till småbutiker, mindre installationer, ateljeer

• Reduce-reuse och recycle-tema

• Flera glasskiosker längs hela parken, avståndet ska vara den tid det tar att äta upp en glass

• Platser att umgås utan barn, lugn och ro

• Historiska platser

”JAG TYCKER DET HÄR ÄR 
DET BÄSTA FÖRSLAGET 
BORÅS TAGIT FRAM PÅ 
LÄNGE. DET KOMMER 

ATT GYNNA SAMTLIGA 
INVÅNARE”



• Synpunkter har kommit in i samband med marknadsföring av vandringar, 
utställningen, hemsidan och enkäten

• Överlag positivt

• Många delningar från näringslivet

• Även positivt i deras kommentarsfält

• Ett fåtal skeptiska svar

Sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn)

”ÄNTLIGEN DE BLIR FINT”

”UNDERBART”

”GRYMT BRA INITIATIV, SER 
VERKLIGEN FRAM EMOT 

DETTA. TROR ATT DET KOMMER 
LYFTA STADEN YTTERLIGARE 

OCH GÖRA STADEN MER 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. BRA 
MED MER GRÖNOMRÅDEN”



Tre inlägg

• Exponeringar (antal gånger som annonserna visats på en skärm): 82 170

• Räckvidd (antal personer som sett annonserna en gång): 36 331

• Likes: 1028

• Kommentarer: 84

• Delningar: 56

• Länkklick: 1048

• Fotoklick: 515

Statistik Borås Stads inlägg på Facebook under dialogen



Tre inlägg

• Exponeringar: 12 608

• Räckvidd: 11 033

• Gillningar: 790

• Kommentarer: 21

Statistik Borås Stads inlägg på Instagram under dialogen



• Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel

• Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar

• Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader

• Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)

• Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat 
(exempelvis äldrevård, Rockborgen)

Oroliga och/eller negativa synpunkter under hela dialogen

”DET STORA PROBLEMET BLIR ATT 
SKILJA DE GÅENDE FRÅN CYKLISTER 

OCH MOPEDISTER”

”TÄNK GÄRNA PÅ ATT STRÅKET PÅ 
GRAVPLATSEN (BIRGITTAS KYRKOGÅRD) 

FÖRBLIR EN STILLA PLATS”



• Majoriteten av boråsarna som vi har pratat med är mycket positiva till parken

• Många bra idéer på innehåll och förslag på var innehållet ska finnas

• Flera idéer på framtida utveckling av parken

Sammanfattning hela dialogen

”GÄRNA LITE FLER AVSTICKARE ÅT 
SIDORNA DÄR DET ÄR MÖJLIGT.  

ALLA HAR JU INTE SOM JAG 
FÖRMÅNEN ATT BO PRECIS VID 
PARKENS TÄNKTA STRÄCKNING.  

EN SPRETIG PARK TROR JAG SKULLE 
UPPSKATTAS.”





Från: Detaljplanering 
Skickat: den 29 oktober 2020 15:20 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Kulturnämnden Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Miljöförvaltningen; Servicenämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; 
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Arbetslivsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden Diarium; Vård- 
och äldrenämnden Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; Borås Energi 
och Miljö AB; kund@boraselnat.se; Borås Parkerings AB; Borås Djurpark AB; 
AB Bostäder i Borås; Fristadbostäder AB; info@sandhultsbostader.se; 
info@toarpshus.se; Viskaforshem AB; Industribyggnader i Borås AB; 
info@boras-ink.se; info@textilefashioncenter.se; info@boraskongress.se; 
Tourist; info@borascity.se; andersgrune@hotmail.com; 
erik.williamson@castellum.se; petra.sedelius@byggforetagen.se; 
info.gfr@fastighetsagarna.se; registrator@hb.se; info@sib.hb.se; 
Ungdomsrådet; Ingegerd Eriksson; Åsa Skytt Jansson; tipsa@bt.se; 
borje.fritzson@telia.com; lars.assarsson@telia.com; 
sjuharad@hyresgastforeningen.se; registratorvtm@vasttrafik.se; 
registrator.vast@polisen.se; info@hsoboras.se 

Ämne: Remiss Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  
Bifogade filer: Missiv Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.doc; Stadsbyggnadsprogram 

Staden vid parken Remissversion.pdf; Bilaga - Sammanställning av dialog med 
boråsare.pdf 

 
Kategorier: Orange kategori 
 
Hej!  
 
Översänder här remiss på Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. Mer information finns i 
bifogat missiv.  
 
För bäst utseende digitalt av stadsbyggnadsprogrammet, välj sidvisning - dubbelsidig vy i pdf-
läsaren.  
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Felix Lorentzon 

Planarkitekt 
033-35 85 15 
  
Paulina Bredberg 

Planarkitekt och samordnare planenheten 
033-35 85 14 
________________________________________________ 
Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

 

x-apple-data-detectors://14/0
https://www.boras.se/pub


 



 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

samhallsbyggnad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2020-10-29 
Instans 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr BN 2020-2034 

  

 

 

Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på Stadsbyggnadsprogram 

”Staden vid parken” som nu sänds på öppen remiss. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har skett under ett års tid genom bred samverkan 

mellan förvaltningar och tjänstepersoner inom kommunen. I augusti-september 

2020 genomfördes en dialog med boråsare. En sammanställning av dialogen 

finns bifogad som bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.  

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut.  

I ert remissvar önskar Samhällsbyggnadsnämnden att ni även belyser följande 

frågeställningar:  

Utifrån de mål och det uppdrag er organisation har, 

- på vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse? 

- på vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken? 

- vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken? 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-11-

30. Remissvaren skickas i elektronisk form till detaljplanering@boras.se. 

Ange diarienummer BN2020-2034 och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet.  

De nämnder som har sammanträden som ligger tidigt i november kan istället ta 

beslut om remissen i december. Var vänlig att meddela oss så snart som möjligt 

till detaljplanering@boras.se om ni avser att skicka ert yttrande senare än 30 

november. 

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Remissinstanser  

1. Kommunstyrelsen  

2. Samtliga nämnder 

3. Samtliga kommunala bolag 

4. Borås City                                                                                             

5. Butiker i Borås (BIB)          

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB) 

7. Fastighetsägarna Borås  

8. Byggföretagen i väst 

9. Högskolan i Borås                           

10. Studentkåren i Borås 

11. Ungdomsrådet 

12. Centrala pensionärsrådet 

13. Brottsförebyggande rådet 

14. Naturskyddsföreningen 

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad 

16. Västtrafik 

17. Polismyndigheten 

18. Handikappföreningarnas samorganisation 

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och näringsidkare i Borås (genom 

öppen remiss, publicering på webben)  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Felix Lorentzon 
felix.lorentzon@boras.se 
033-35 85 15 
 
Paulina Bredberg 
paulina.bredberg@boras.se 
033-35 85 14 
 

 

mailto:felix.lorentzon@boras.se
mailto:paulina.bredberg@boras.se


Stadsbyggnadsprogram för Borås

Staden vid parken
Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!

REMISSVERSION



2 Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park- och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan- och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 



3

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS! 6

PARKER I OMVÄRLDEN 14

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 22

ARBETE HITTILLS 24

ARBETE HÄRNÄST 26

FYSISKA PROJEKT 30

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 32

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 34

Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer.  
Arbetet med programmet har pågått under 2020.

Medverkande
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), 
Miljöförvaltningen (MF), Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen (SBF), Tekniska förvaltningens (TEK) trafi-
kenhet och parkenhet, samt Stadsledningskansli-
ets (SKA) strategiska samhällsplaneringsavdelning 
(SPA) och mark- och exploateringsavdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsför-
valtningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Tekniska förvaltningen samt chef 
för Strategisk samhällsplanering under Stadsled-
ningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare och parkchef

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.
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Målbild 
för 

parken

”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer en 
långsiktig tillgång till vatten- och 
grönområden av god kvalité och 
är den självklara ryggraden i en 
växande stad.”
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Vi ska bygga en park för hela Borås!

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där 
vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små 
och stora får utrymme. Där naturen får blomma. Där staden kan växa och staden kopplas 
samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i tio 
kärnvärden. Parkens kärnvärden, utan 
inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grönstruktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor vari-
ation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig mellan Getängen, 

Sjöbo och Knalleland i norr, via stads-
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas succesivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parkens startskott ska ske under 
Borås 400-årsjubileum 2021.

Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås
Enligt utbyggnadsstrategin för Borås ska 
antalet bostäder öka i centrum, det innebär 
även att efterfrågan på närheten till allmän 
plats, parker och torg kommer att öka. 
En linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria ytor 
är en viktig faktor för att vi ska trivas och 
må bra i urbana miljöer. En sammanhäng-
ande linjär park som sträcker sig mellan två 
naturområden (Rya åsar i norr och Gäss-
lösa i söder) möjliggör snabba, enkla och 
miljövänliga rörelsemönster genom stads-
strukturen. Borås utbyggnadsstrategi styr 
utvecklingen av den linjära parken genom 
staden. Nya förtätningsmöjligheter kommer 
att uppstå där sträckningen för parken 
säkras och förverkligas. 

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 

Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens iden-
titet. När Borås ska förtätas är det av vikt 
att göra rätt prioriteringar för att utveckla 
de platser som finns mellan huskropparna. 
Med förtätning menas antingen att mark 
som tidigare inte varit bebyggd tas i anspråk 
eller att äldre byggnader rivs och får ett nytt 
användningsområde. Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten 
att föda parken. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att först bereda plats åt grön 
struktur och människors dagliga rörelse-
mönster visar kommunen var staden kan 
växa och utvecklas. Attraktiva lägen skapas 
genom att parken ansluter till kvarter och 
stadsdelar samt binder samman stads-
strukturen på ett för Borås, och till viss del 
Sverige, nytt sätt. Genom att binda samman 

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.
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flera stadsdelar av staden som i dagsläget 
är skilda från varandra syresätts stadsstruk-
turen. Den linjära parken kommer att bestå 
av stråk där människor kan färdas långsamt 
till fots eller på cykel. Långsammare rörelser 
ger liv och rörelse till fastigheternas första 
våningar.

En linjär parks främsta styrkor är att:
 » Parken mynnar i två stora natur-

områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druve-
fors, Göta och Gässlösa med lokaler 
för verksamheter, bostäder och service. 

På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig-
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segregation genom att nya rörelse-
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. 
Det kommer att skapa intressanta 
noder med höga rekreativa värden. 
Några exempel på platser är Ekoplatsen 
vid Holmsgatan, Hallbergsplatsen 
strax norr om Stadsparken, Repsla-
garegatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

Topografin 
och barriärerna
Borås stadsstruktur är 
brokig, och på några platser 
dåligt sammanlänkad, med flera stora 
barriärer som delar staden och framförallt 
avskärmar centrum från väst, ost och åt syd.
Järnvägen runt Norrby, Kust till kustbanan 
som klyver Göta, Viskan som slingrar sig 
genom Gässlösa och Getängen är några 
tydliga exempel på barriärer. Barriärerna 
leder bland annat till att bilen fortsatt är ett 
attraktivare färdmedel för korta resor än 
vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas isole-
ring och ändrar de dagliga flödena genom 
staden. När nya platser aktiveras kommer 
upplevelsen av närhet inom Borås tätort 
att öka. Upplevelsen av närhet ökar i 
sin tur känslan av närvaro och trygghet. 
Genom god gestaltning av offentliga rum 
kan segregation byggas bort i ett längre 
tidsperspektiv.

Broar ska bygga bort de barriärer som parken korsar.

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron.

Trygga och tillgängliga 
allmänna platser
Med allmän plats menas i detta stadsbygg-
nadsprogram mellanrummen mellan husen 
som av stadens invånare uppfattas som 
offentlig. Det innebär att det inte nödvän-
digtvis måste vara mark som i detaljplan 
har bestämmelsen park, natur, gata eller 
torg. Det måste inte heller vara mark ägd av 
kommunen utan även privata bostadsgårdar 
och förträdgårdar kan ingå. Tyngdpunkten 
ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder.

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Den linjära parkens 
popularitet ökar genom god gestaltning, 
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säkra passager för gående och cyklister i 
förhållande till andra trafikslag, närheten till 
kommunal och privat service och möjlighet 
att nå stora ytor för aktivitet och rörelse. 
En grön, linjär park förblir trygg och säker 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt.

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken
Parken får olika funktion på olika delar 
och bidrar till sin omgivning på olika sätt 
beroende på plats och behov just där. 
Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning, förskolor och skolor kan 
använda parken som skolgård, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På omvänt sätt kan befintliga 
funktioner och ytor införlivas eller skapas 
för att bli en del av parken.

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 

kyrko- och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 
kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. 
Från centrum och söderut ligger Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads-
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko- och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i.

Griftegårdarna blir en del av parken.
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SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

Invid parken i stadsdelen Norrby kommer 
det att uppföras en byggnad som innehåller 
både förskola och studentbostäder. Försko-
lans gård kommer till viss del att vara en 
del av parkens och allmänhetens lekplats. 
När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte, att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och närvarande miljö mellan husen. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek- och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt som 
talar till fantasin och leken snarare än till att 
utöva idrott gör att flickor blir mer delaktiga 
och att pojkar tenderar att dominera leken i 
mindre utsträckning.

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö. Kristineberg i Stockholm.

Gestaltad livsmiljö
Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också det 
offentliga rummet så som parker, gator och 
torg. Målet för uppdraget är: 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, 
offentlig konst och kulturarv - ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle där alla ska få möjlighet att påverka 
vår gemensamma miljö.”1

1 Boverket

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki-
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag - hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett konstverk som vill förmedla budskapet att verkligheten inte alltid förhåller sig till förutbestämda 

regler och att förutsättningarna kan ändras. Att en yta som inte är jämn och helt rättvis suddar ut individens skicklighet och att det 

inte är givet på förhand vem som är bäst på att spela puckelboll. 

Parkens möte med urbana stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör 
främjas. Parken skapar höga värden för 

boråsaren på liknande sätt som de urbana 
stråken - där fokus dock ligger på god 
kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för Borås 
2025 att identifiera och aktivera de noder 
och stråk i vår stad som har den potentialen. 
Möjligheten till rörelse i staden utökas. Det 
är aldrig svårt att ta sig från en del av staden 
till en annan - via de urbana stråken - eller 
via parken. 



11Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Park och natur som 
attraktiv granne 
Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi-
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller har 
varit närheten till park, natur och rekreation. 

Redan byggda projekt är till exempel Hestra 
Parkstad, Trädgårdsstaden Hestra och 
Regementsstaden. Projekt i planeringsfasen 
är exempelvis Tosseryd och Hulta Ängar. 
Ett internationellt känt exempel är High 
Line park i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökat snabbt. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för syner-
gier enligt ovan. Genom att mellanrummen 
mellan husen prioriteras och säkras i 

ett första skede blir fastigheter som får 
möjlighet att angöra parken attraktivare och 
tryggare, och får i förlängningen ett ökat 
värde.
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Parken renar luft, tar hand om 
vatten och lotsar djuren rätt 
En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Genom 
smarta lösningar hjälper parken till där det 
behövs med att ta hand om stora mängder 
regnvatten och dagvatten. Parken kommer 
även att bidra till tjänster som till exempel 
pollinering och att med träd och annan 
växtlighet rena luften. 

Parken kommer dessutom att i samspel med 
Viskan fungera som spridningsstråk för 
djur- och växtliv. Där byggnationen tillåts 
ta större plats intill Viskan fungerar parken 
som komplement och grön spridningskor-
ridor, och vice versa. Parken ska inte ersätta 
de funktioner, både för rekreations- och 
naturvärden, som lyfts och premieras i 
Borås grönområdesplan. Istället ska parken 
vara ett komplement och en möjlighet att 
öka den totala ytan och kvaliteten på grön-
områden och stråk både för människor och 
djur i Borås.

Tåsinge Plads i Köpenhamn bidrar till dagvattenhanteringen på allmän plats. Den ger också en oas för djur och har lärande inslag.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan port och parkering samt längs cykelbanan. Köpenhamn.

Vallastaden i Linköping har parkmiljöer som också fungerar som dagvattenhantering.
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Parker i omvärlden
Scaniaparken

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads-
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk 
som representerar befolkningen i närom-
rådet genom en samling objekt från olika 
länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel eller 
till fots och fysisk aktivitet enskilt eller i 
grupp. Den linjära parken korsar några 
större trafikleder där cykel och gångtrafik 
har prioriterats för att skapa ett tryggt 
sammanhängande stråk genom brokon-
struktioner. Det finns få plankorsningar 
längs sträckan, vilket skapar ett i mångt och 
mycket sömlöst stråk.

Superkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i Malmö 
öppnade 2001 färdigställdes Scaniaparken i 
Västra Hamnen. Parken anlades längst ut i 
Västra Hamnen för att säkra tillgången till 
strandremsan i samband med att exploa-
teringen tog fart i Västra Hamnen. Parken 
är idag en mycket välbesökt plats av såväl 
boende i stadsdelen som i övriga Malmö. 
Värdet av att bibehålla tillgänglighet till 
kustremsan för allmänheten har gett 
värden så som att stråken befolkas av en 
större mängd människor, bottenvåningar i 
stadsdelen Västra Hamnen fortsätter vara 
aktiverade och mindre verksamheter blir 
framgångsrika.
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Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett vatten-
drag som leder genom staden. Odense 
jobbar med att aktivera vattendraget och 
koppla samman parker i ett långt linjärt 
stråk. Projektet kallas för ”från förort till 
fjord” och följer Odense Å från förorten 
i sydväst, genom centrum till fjorden i 
nordöst.

Längs med stråket finns ett sammanlänkat 
nät av parker och i parkerna finns tretton 
stycken lek- och aktivitetsplatser, alla med 
olika teman och inriktningar mot barn och 
unga i skiftande ålder.

Det finns flera platser där olika inriktningar 
möts och finner gemensamma nämnare 
för att utveckla och gestalta livsrummet 
i Odense. Ett exempel är där kultur och 
idrott/rörelse möts genom en konstinstalla-
tion på en husfasad i form av en klättervägg 
med fallskydd under. 

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.
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New York, High Line Park
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 1,6 
kilometer genom stadsdelen från norr till 
söder. Parken har lyft stadsdelens status 
i New York vilket lett till högre välstånd, 
trygghet och rörelse i stadsdelen. Angräns-
ande fastigheters ökade värde har hjälpt till 
att bekosta parken genom ökade skattein-
täkter för staden. I förlängningen har det 
lett till att parken bekostade sig själv dubbelt 
så snabbt mot vad som var budgeterat för 
projektet.

High Line Park ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
menader kopplar samman delar av CRD när 
den inte löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har 
tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
tätt trafikerade gator och områden med 
kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. För 
att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.
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nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
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2020

2025

2030

Viskan med både nya boendemiljöer, 
arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska 
fortsätta integreras i staden och ses som en 
del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar 
Viskan med gröna stråk, parker och 
mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan 2018 lyfts bety-
delsen av gröna och blå strukturer - grönska 
och vatten - fram då de skapar förutsätt-
ningar för en god livsmiljö. Översiktsplanen 
anger även behovet av att se över hur gröna 
och blå strukturer bör bevaras, utvecklas 
och inkluderas vid förtätning av staden.  

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens kärna 
ska förtätas. Växtlighet på tak och väggar, 
pocket parks med mera anges som smarta 
lösningar som dessutom ofta har sociala 
värden i form av mötesplatser. 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århund-
radena varit den självklara livsnerven. 
Flertalet lyckade arbeten har också gjort 
detta möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar och 
förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del av 
dess utveckling. Programmet bidrog till 
ett samarbete mellan stadens olika aktörer, 
vilket mynnade ut i exempelvis Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation och 
upplevelser. Detta motiverar att tillgäng-
liggöra och stärka miljöerna längs med 

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.
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Tillgången till vatten ska vara god i en 
attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg-
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare. 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling - parken - befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed och 
mellan stråken, Viskan och parken.

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 2018-
2035 pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla och 
nya Borås. Den är ett rekreationsstråk för 
vistelse och upplevelser. Den är också ett 
viktigt grönt stråk med höga naturvärden 
och ekosystemtjänster. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor 
möts och där det finns möjlighet till 
aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur- och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket, och precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk, i det här 
stadsbyggnadsprogrammet omnämnt som 

en grön tvilling till Viskan, när staden växer 
från norr till söder. Viskan och dess gröna 
tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk 
där boråsare från alla stadsdelar och orter 
kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk-
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty-
relsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt arbets-
namn för parken genom staden. Syftet med 
namnet vara att tydliggöra parkens koppling 
till Viskan som stadens blå, och parallella, 
stråk. 

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås
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Arbete hittills

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr-/lednings-
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnadsstrate-
gins intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden, parallellt med Viskan 
som stadens blå stråk.

Målen för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för det 
gröna och blå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2. Förankra denna målbild genom att fram-
tagandet av den sker i nära samarbete med 
de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsättningar och 
eventuella hinder som påverkar genomför-
barheten, så konkret som möjligt i tid och 
rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra de 
avgörande förutsättningarna och undanröja 
potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det 
grönblå stråket. Inbjudan riktades till presi-
dier och förvaltningschefer från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden samt ansvariga kommu-
nalråd och oppositionsråd. Som underlag 
för workshopen användes det material som 
hade arbetats fram i projektstudion under 
hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudiomateri-
alet och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 3-4 mars 2020. Detta för att involvera 
näringslivet, fastighetsägare och akademien 
i att utforma förslag på hur ambitionerna 
skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för 
förankring och diskussion kring stadsbygg-
nadsprogrammet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbetsworkshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumen-
tets varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.
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ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på 
en öppen remiss innan nämnden översänder 
förslaget till Kommunstyrelsen.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
gröna målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs med 
vägen. Det genomfördes guidade vand-
ringar och cykelturer med stadsarkitekt och 
stadsträdgårdsmästare längs stråket och 
det var en utställning om parken i Kultur-
huset. På en hemsida fanns information 
och en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 
Dialogen finns sammanställd i en bilaga till 
stadsbyggnadsprogrammet.

Bilder från dialogen med boråsare.
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Arbete härnäst

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att under-
lätta för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekten 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunika-
tionsstrategi tas fram inledningsvis, men 
projektet kommunikation lever kvar under 
hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Se organisationsstruktur på nästa sida med 
förtydligande om ägarskap och ansvar. 
Gemensamt för både administrativa och 
fysiska delprojekt är att projektgruppen 

tar fram förslag på deltagare och huvudan-
svarig projektledare i respektive delprojekt. 
Styrgruppen beslutar slutgiltigt om deltagare 
och tidplan. 

Tidplan
Parken är beroende av flera delprojekt 
som länkas samman till en linjär park 
och det kommer att ta många år innan 
helheten finns på plats. Startskottet för 
parkens utbyggnad sker i samband med 
Borås 400-årsjubileum år 2021. Start-
skottet kan innefatta allt från uppstart av 
planeringsprocesser till genomförande 
eller ombyggnad till invigning av färdig-
ställda delprojekt under året. Ordningen 
på projekten och delområdens utbyggnad 
görs baserat på Borås utbyggnadsstrategi. 
Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska projekt). 

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska 
följas upp och vid behov revideras löpande 
under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör 
uppföljning ske ofta för att säkerställa att 
alla administrativa projekt är i fas. För att 
belysa behovet av att avsätta resurser för 
uppföljning finns det omnämnt som ett 
delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom-
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsen äger investering och 
driftmedel för de kommunala medlen. 
Styrgruppen tar fram förslag på budget-
fördelning i samband med den årliga 

budgetprocessen. Kommunala budget-
medel ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Parken kräver dock nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings-
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverkli-
gande av parken föreslås ett delprojekt där 
finansieringslösningar utreds och befästs. 

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg-
period på kring 10-20 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med hela 
processen. För att belysa behovet av att 
avsätta resurser för kommunikation finns 
det därför omnämnt som ett delprojekt.
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Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd och presidier från 
SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp

Organisationsstruktur – grupper och deras ansvarsområden.
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Administrativa delprojekt
KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. Olika 
typer av kommunikation krävs för olika 
etapper, delprojekt och tidsperioder. Det 
behöver tas fram en kommunikationsplan 
samt grafiskt manér. Det behöver finnas 
en grupp som ansvarar för kommunikation 
kring projektet som helhet och de olika 
delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig plats 
och genomsyra dessa projekt måste sträckan 
som går genom centrum konkretiseras 
mer i detalj än vad som framgår av detta 
stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Projektet ska identifiera befintlig grönst-
ruktur som kan utgöra fasta punkter inom 
och i anslutning till parken. Projektet ska 
även göra en plan för att stärka befintlig 
struktur och initiera fysiska delprojekt.

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa funk-
tioner och värden, även stora klimatmässiga 
fördelar. Parken ska förstärka ekosys-
temtjänster och fungera som verktyg för 
klimatanpassning. Genom att göra klimat-
anpassningsåtgärder i exempelvis områdena 
Getängen och Knalleland kan översväm-
ningar nedströms undvikas. I projektet ingår 

att utreda föroreningar och göra noggranna 
karteringar för att identifiera möjliga 
åtgärder. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer inom 
strategiska områden ses över. Projektet ska 
identifiera planer inom strategiska områden 
som motverkar den övergripande målbilden. 
Projektet ska även identifiera vilka nya 
detaljplaner som krävs för utbyggnad av 
parken. 

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen-
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder, för både kommu-
nala och privata projekt. Arbetet ska 
göras i samarbete med fastighetsägare 
och näringsliv. I delprojektet utreds 
finansieringsmöjligheter inom gällande 
lagstiftning så som Plan- och bygglagen, 
Kommunallagen och Lagen om offentlig 
upphandling. I projektet utreds också 
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eventuella möjligheter till statlig medfi-
nansiering för utbyggnad av grönstruktur, 
exempelvis Naturvårdsverkets bidrag för 
lokala naturvårdssatsningar. 

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt. Här 
ingår att komma fram till lösningar för hur 
och när kompensationsåtgärder i detaljpla-
neprojekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 

ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

Delprojektet ska även komma fram till 
en finansieringsmodell för att möjliggöra 
extern finansiering av de åtgärder som är 
stora och dyra, exempelvis där parken ska 
överbrygga stora barriärer så som järnväg 
eller riksväg 40. Här ska influensområden 
för medfinansiering samt rimliga fördel-
ningsnycklar klargöras. Målsättningen är 
att projekt i de stora utvecklingsområdena 

(Gässlösa och Getängen) kan vara med och 
finansiera andra delar av parken för att säkra 
helheten. 

Inom ramen för projektet ska även frågor 
om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. 

UPPFÖLJNING

Uppföljning kommer att krävas 
löpande under hela parkens utbyggnad. 

Uppföljningsprojektet innefattar översyn av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men också 
uppföljning av genomförda och planerade 
administrativa och fysiska projekt.

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 400-årsju-
bileum år 2021. Delprojektet syftar till att 
planera och genomföra aktiviteter kopplade 
till jubileet. 

Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande.

Stråkets karaktär och gestaltning Uppföljning

Borås 400-årsjubileum

Konkretisera centrumsträckan

Kommunikation

Finansiering

Detaljplaner, gällande och nya

Klimatanpassning

Be�ntlig grönstruktur
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Fysiska projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tids-
spann och varierar i omfattning och tid. 
Vissa av dem är redan pågående och det är 
viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör 
parken. Därtill finns det många kommande 
kända projekt som utgår från Borås Stads 
utbyggnadsstrategi, men även mindre 
om- eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkligande 
av parken som helhet. Utöver det finns det 
projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen 
ska alla dessa delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående projekt är 
markerade med rött och kommande kända 
projekt är vita.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad under 
2021. Kronängsparken blir därmed det 
första projektet att färdigställas som en del 
av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knal-
letorget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling mot Hallbergsgatan och 
parken. 

Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings-
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta 
av att området ligger intill en av parkens 
ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor poten-
tial att göras om och därmed koppla ihop 
parkens södra delar med både Knalleland 

och Getängen. Gatan är viktig för att 
binda ihop parken som helhet. Biltrafikens 
utrymme bör minskas till förmån för aktivi-
teter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen ska ta hänsyn till 
och möjliggöra bron över järnvägen som 
kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som den 
bygger bort en av stadens största barriärer: 
järnvägen. Genom en ny koppling mellan 
Norrby och centrum möjliggörs genare 
vägar till Norrby och i längden Getängen, 
men också genare vägar till centrum från 
fler platser i staden.

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS OCH 

HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med stenbe-
lagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron 
är konstruerad på ett sätt som möjliggör 
plantering av stora träd och bron blir, precis 
som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, 
viktiga element i parkens sträckning via 
Stadsparken, genom centrum vidare mot 
Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på vardera 
sida av vägen skapar vi en genare väg och 
en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den 
kan dock inte bära grönska. Vid planering 
av området ska en ny eller ombyggd bro 
över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns stor 
potential att genom en bro skapa goda och 
gena kopplingar mellan Götas olika delar. 
Parken och bron bygger bort barriären som 
järnvägen idag utgör.

HÄSSLABRON

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för 
allmänheten, men bron och dess omgivning 
utmed Viskans båda stränder ska under-
hållas som en del av parken.

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsom-
råden och Gässlösaskogen intill Kronängs 
idrottsplats är en av ändpunkterna för 
parken. Likt i planeringen av Getängen 
ska parkens sträckning tidigt pekas ut och 
möjliggöras. Även här ska planeringen 
dra nytta av att området ligger intill en av 
parkens ändpunkter.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.
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KNALLELAND

NEDRE NORRBY

REPSLAGAREGATAN

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS 
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Förutsättningar för ett genomförande

Risker och hot
Det finns många risker och hot mot parkens 
genomförande. De fysiska såväl som de 
administrativa delprojekten som har identi-
fierats och lyfts i stadsbyggnadsprogrammet 
är avgörande för ett genomförande. Ett 
hot mot parken är om något delprojekt inte 
genomförs. Det avgjort största hotet mot 
parken och dess grundkoncept (se sida 6) 
är om det blir glapp i parkens sträckning. 
Antingen om det på delsträckor inte byggs 
någon park alls, eller om aktörer väljer att 
stänga delar för allmänheten. Då faller 
grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken kan 
omöjligt byggas av en enskild aktör. Parken 
är vår gemensamma park. 

Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska projekten krävs 
för att parken ska bli hel. Det är dock minst 

lika viktigt att de administrativa delprojekten 
genomförs. Genom att skapa gemensamma 
lösningar, förutsättningar och arbetssätt 
skapar vi synergieffekter och likabehandling 
gentemot alla aktörer. Det är inte möjligt att 
arbeta med olika och individuella lösningar i 
varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
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. 

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 

utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads-
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar - i 
de fall det krävs - släppa på sina egna frågor. 
Parken och programmet i sin helhet är hela 
Borås Stads gemensamma ansvar.
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Borås 400-årsjubileum år 2021

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet ska 
visa och symbolisera hur Borås ska bli en 
snyggare, modernare stad i större kostym. 
Parken spelar självklart en stor och bety-
dande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Arbete härnäst). 

Firandet av jubileet kommer som helhet att 
bestå av bland annat utveckling av urbana 
stråk som binder samman staden, fester, 

konstverk, idrottsevenemang, föreläsningar, 
historievandringar, utställningar, kongresser, 
byggstarter och konserter. Totalt ska det 
vara minst 400 anledningar eller sätt att fira 
400 år. 2021 blir ett år då vi som tillsam-
mans utgör Borås gör ett avstamp mot en 
framtid då boråsare kan säga: ”Det där var 
en del av firandet den där gången. Nu har 
det utvecklats till allt det här”.  I boråsarens 
framtida minne av jubileet, framför allt för 
alla dem som inte var födda eller var barn 
2021, kommer den fem kilometer långa 
parken genom staden sannolikt vara den 
största jubileumssatsningen som de minns.
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