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Årlig redovisning Socialt hållbart Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Information om redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att 

minska och motverka segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att 

utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med ytterligare två målområden, ”Boende 

och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 2021 har det 

tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram 

långsiktigt önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka 

ut riktningen. Under hösten 2021 har befintlig målbild för ”God start i livet och 

goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås 

skulle ske på två nivåer. Dels kommer en övergripande uppföljning av 

målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer kopplade till de långsiktigt 

önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag för 

uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren 

utvecklas i Borås. Dels kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på 

aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för genomförandet av de utpekade 

aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade målområdena. 

De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 

övergripande måluppföljningen. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som 

planerades för planperioden 2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. 

Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och förvaltningarna. Det tvärsektoriella 

arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social hållbarhet, breddat 

ansvaret och ökat delaktigheten. 

De reviderade handlingsplanen (2023) bifogas som bilaga för kännedom. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 

2. Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2022-2024 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund – stora utmaningar, men tydliga och gemensamma mål 
Arbetet med social hållbarhet är inget nytt. Borås Stad har länge arbetat med att skapa jämlika 
livsvillkor och god hälsa. Arbetet för jämlikhet är en del av nämndernas och de kommunala 
bolagens grunduppdrag och regleras i vår lagstiftning inom flera områden.  

För de allra flesta är Borås en bra plats där människor trivs och vill leva sitt liv. I Välfärdsbokslutet 
som senast togs fram i juni 2021 framgår att folkhälsan i Borås generellt utvecklas positivt. 
Men det visar också att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar.

I september 2019 fattade kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsbeslut om en första 
målbild för Socialt hållbart Borås, det målområde vi kallar för God start i livet och goda 
uppväxtvillkor. I mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden, Boende och 
närmiljö samt Förutsättningar för arbete. Målområdena förtydligar hur Borås Stad långsiktigt 
ska ta sig an de utmaningar som är tydliga i Välfärdsbokslutet.

1.2 Målbilden pekar ut tydlig färdriktning
Det övergripande målet i arbetet för ett Socialt hållbart Borås är att Stärka förutsättningar för 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Arbetet för att nå målet riktas utifrån de tre mål områdena;

• God start i livet och goda uppväxtvillkor 

• Förutsättningar för arbete

• Boende och närmiljö

Till varje målområde finns effektmål som vi behöver uppnå för att nå det övergripande målet. 
Det övergripande målet utgör tillsammans med målområdenas effektmål den långsiktiga 
riktningen för arbetet och den förändring vi vill se. 

1.3 Handlingsplanens syfte – från ord till handling 
Genom handlingsplaner tillhörande varje målområde tas ord, de önskade effekterna, till hand
ling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet som har 
pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. De utpekade aktiviteterna i handlingsplanen 
bidrar till att på lång sikt uppnå de långsiktigt önskvärda effekterna. Handlingsplanen är en 
förutsättning för att målbilden ska kunna realiseras.

1.4 Strategiska utgångspunkter i arbetet
För att nå framgång i arbetet behövs dels tydliga mål och dels att arbetet med målsättning
arna utgår från ett antal förutsättningar som underlättar det dagliga arbetet med att minska 
skillnaderna. Dessa förutsättningar utgör de strategiska utgångspunkterna i arbetet för ett 
Socialt hållbart Borås. 
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Samverkan och delaktighet
Arbetet för ett Socialt hållbart Borås ska präglas av en bred samverkan och 
ett sektoröverskridande arbete. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta med 
social hållbarhet utifrån sina grunduppdrag och denna målbild. Samverkan 
och delaktighet i olika former behöver bedrivas och förstärkas för att lösa de 
samhällsutmaningar vi står inför. Att delaktiggöra professioner, invånare, 
civilsamhälle, akademi och näringsliv handlar om att ta ett gemensamt 
ansvar för samhällsutvecklingen samt om att göra arbetet relevant och inklu
derande för dem det berör.

Tidiga och främjande insatser
Insatser för att förbättra livsvillkor behöver bedrivas så tidigt som möjligt, 
både tidigt i barns liv och innan problem blivit för stora. Insatser som riktar 
sig mot barn och unga kan förebygga ojämlikhet i ett senare skede i livet. 
Det är alltid bättre att tidigt främja en positiv utveckling än att försöka bryta 
ett negativt förlopp i ett senare skede, både ur ett livscykelperspektiv och vid 
uppkomna händelseförlopp. Ju tidigare insatser desto bättre och insatser ska 
riktas till alla, men mer där det behövs som mest. 

Ett långsiktigt och uthålligt arbete 
Det tar tid att förändra och förbättra livsvillkoren i Borås. Därför behövs 
långsiktighet och uthållighet i arbetet. De ojämlika skillnaderna är resultatet 
av ett samhälle som har vuxit fram under en lång tid. Vi måste också vara 
beredda på att resultatet och effekten av de insatser vi gör idag kommer att 
dröja, ibland en hel generation fram i tiden. Vi måste ha tålamod och jobba 
systematiskt.

Kunskaps- och evidensbaserat
För att arbetet ska vara relevant och ge effekt behöver det baseras på kun
skap och erfarenhet. Det innebär att vi behöver arbeta systematiskt och 
 strukturerat. Vårt arbete ska grunda sig på forskning om dagens samhälls
utmaningar, dess omfattning, struktur och utveckling. Vårt arbete ska utgå 
från analyser av möjliga bakomliggande orsaker till de samhällsutmaningar 
vi står inför samt bestå av insatser som är, så långt det går, beprövade eller 
utvärderade.
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Följande bild visar den övergripande strukturen för arbetet som beskrivits i texten ovan.

Övergripande mål
Skapa jämlika livsvillkor och god hälsa

Hela staden Målområde 1

God start i livet 
och goda uppväxt
villkor

Målområde 2

Förutsätt 
ningar för  
arbete

Målområde 3

Boende och 
närmiljö

Områdes- 
utveckling

Effektmål

Handlingsplaner

Strategiska 
utgångs
punkter

Samverkan 
och del
aktighet

Långsiktig 
och uthålligt 

arbete

Kunskaps 
och evidens

baserat

Tidiga och 
främjande 

insatser
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2. Handlingsplaner 
Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa likvärdiga livsvillkor.

I målområdenas handlingsplaner hittas också aktiviteter som utförs på områdesnivå, eftersom alla 
målområden arbetar på både stadenövergripande nivå och områdesutvecklingsnivå. I handlings
planerna för varje målområde synliggörs aktiviteterna på områdesnivå genom att de är markerade 
i grön färg. Det finns också en egen handlingsplan för områdesutvecklingen på Norrby.

Vissa av aktiviteterna kommer att genomföras inom en kort tidsram och generera nya aktiviteter 
som i sin tur bidrar till att skapa likvärdiga livsvillkor. På så sätt är handlingsplanen ett levande 
dokument som kontinuerligt uppdateras.
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2.1 God start i livet och goda uppväxtvillkor

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utveckla nya metoder för 
samverkan och kompetens- 
utveckling för att nå  
vårdnadshavare gällande 
språkutveckling på Norrby. 

Arbeta för ett samlat, effektivt 
och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby.

FF, FOF, KUF Ht-2021-ht 
2024

Pilottesta och utveckla  
Arena skola på Sjöboskolan. 

Stärka skolans kompensatoriska 
uppdrag genom att samla aktörer 
som kommun, näringsliv, civilsam-
hälle och föräldrar runt barnet.

GRF, FOF, KUF, 
civilsamhället

2021-2023

Bygga upp ett centrum för 
ungas entreprenörskap. 

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civilsam-
hället, näring-
slivet

2023-2025

Utveckla en modell för 
områdesbaserat tryggt och 
våldspreventivt arbetet för 
och med barn på låg och 
mellanstadiet på Sjöbo.

Stärka det våldspreventiva arbetet 
på låg och mellanstadiet.

FOF, GRF, civil-
samhället

Ht 2022 
-2025

Skapa en tillgänglig och 
hållbar plattform 
(föräldraguide) för stadens 
samlade föräldraskapsstöd.

Utveckla och tillgängliggöra 
föräldraskapsstödet.

FOF, IFO, FF, 
GRF, GVUF och 
KUF

Ht 2022

Utreda förutsättningar för 
utökade hembesök i familjer 
under barnens första lev-
nadsår tillsammans med 
Regionen.

Utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet.

FOF, FF, IFO, 
VG-regionen

2022-2023

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och före-
byggande insatser för unga 
13–16 år som har förhöjs 
risk att hamna i kriminalitet 
och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar  
att de hamnar i kriminalitet  
och missbruk.

IFO, GRF, FOF, 
polisen

2022-2024

Utveckla arbetsformer 
och erbjuda tidigt stöd till 
föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby  
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn och 
unga att växa upp med stödjande 
vuxna som stärker deras hälsa 
och livsvillkor.

IFO, FOF, KUF 2022-2024

2.1.1 Beskrivning av aktiviteter

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling för att nå vårdnadshavare 
gällande språkutveckling på Norrby 
En viktig förutsättning för jämlika livsvillkor är att man kan använda det svenska språket. 
Tanken är därmed att det ska finnas ett samlat, effektivt och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby där fler barn i åldrarna 0–6 år och deras vårdnadshavare nås av språkutvecklande 
aktiviteter. Arbetet med språkutvecklande aktiviteter är något som fler aktörer arbetat med 
sedan tidigare, men det saknades samordning när arbetet startades. I arbetet har en projekt
ledare anställs som samordnar arbetet och driver på arbetet.

Ett etablerat språk är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utanförskap, enligt forskning. 
Ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar läsförmågan som påverkar hur det går 
i skolan. Skolresultaten påverkar det hur de framtida yrkeslivet ser ut som i sin tur har stor 
påverkan på den upplevda tryggheten, hur hälsan utvecklas och huruvida man erkänner tillit 
till andra och samhället.
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Pilottesta och utveckla Arena skola på Sjöbo 
Den bärarande tanken med Arena skola är att aktörer runt barnet inom kommun, näringsliv, 
civilsamhälle och föräldrar ska samlas runt skolan och barns uppväxtvillkor. Med det sagt 
kan Arena skola ses som ett samlat forum eller en plattform runt barnet. 

Skolan som en gemensam arena handlar om att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och 
att få fler barn att lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid, 
delaktighet och att stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barnet. Arena skola ska  
även verka för trygga och sociala miljöer i och runt skolor och bidra till områdesutveckling, 
fungerande närmiljöer, tillit och sammanhållning. I arbetet finns en projektledare som  
samordnar och driver arbetet med Arena Skola.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa 
partners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta 
aktivt i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också 
utveckla en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. 
Centrum för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, 
näringslivet och civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanen
tande av verksamheten.

Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Utveckla en modell för områdesbaserat våldspreventivt arbetet för och med barn på 
låg och mellanstadiet på Sjöbo
Tanken är att skapa trygga och inkluderande miljöer där barn och unga vistas. Detta genom 
att ökad och förståelse hos vuxna och utveckla ett gemensamt arbetssätt med gemensam grund 
i hur man arbetar våldspreventivt på de arenor som barn och ungas vistas. Det handlar om 
att öka kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld, mellan 
destruktiva könsnormer och våld samt att lära ut verktyg och träna på att agera mot våld.  
De våldspreventiva arbetssätten används idag inom Borås Stads öppna ungdomsverksamheter 
där det bidragit till positiva resultat med förändra attityder och beteenden kring våld bland 
vuxna och unga vilket i sin tur bidrar till en mer trygg och inkluderande miljö.

Alla har rätt till ett liv utan våld och genom ett områdesbaserat våldspreventivt arbete främjas 
trygghet. Ju mer jämlik en miljö är, desto mindre våld förekommer. En trygg miljö utan våld 
med goda vuxna förebilder bidrar till att barn och ungas möjlighet att utvecklas. 

Skapa en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens samlade 
föräldraskapsstöd
Tanken är att samla stadens föräldraskapsstöd och tillgängliggöra detta för personal och  
föräldrar genom att arbeta fram en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens 
föräldraskapsstöd. Detta för att i nästa steg nå fler föräldrar med föräldraskapsstödet,  
däribland de som är svåra att nå. Det finns redan många former av stöd till föräldrar i Borås 
och många av dem har visat sig effektiva. Tanken är att existerande kunskap och erfarenheter 
om föräldraskap och föräldraskapsstöd ska tas tillvara på ett bättre sätt via denna plattform. 
Andra utgångspunkt är att stöd i första hand ska levereras genom etablerade och varaktiga 
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strukturer, såsom barnhälsovård, förskola och skola och att vi i staden har en stödjande helhets
syn där olika goda krafter hjälps åt för att nå föräldrar med olika förutsättningar och behov. 

Att fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd förväntas bidra till effektmålet att barn och unga 
ska växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker deras hälsa och livsvillkor.  
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Det finns forskning kring att föräldraskapsstöd är 
brottsförebyggande. Föräldrarna som får stöd som hjälper dem vara delaktiga under barnets 
hela uppväxt är en viktig skyddsfaktor mot brott. 

Utreda förutsättningar för utökade hembesök i familjer under barnens första  
levnadsår tillsammans med Västra Götalands Regionen
Utökade hembesök innebär att föräldrar i prioriterade områden som fått sitt första barn, erbjuds 
sex hembesök under barnets första 15 månader. Arbetet är ett samarbete mellan barnhälso
vården och kommunen. Hembesöken genomförs i huvudsak av barnhälsovårdssjuksköterska 
och socialrådgivare med inslag av språkutvecklande insatser samt information om förskolans 
verksamhet. Utökade hembesök syftar till att tidigt bygga goda relationer med föräldrar och 
öka kunskapen och tilliten till de verksamheter som finns för familjerna.  

Främsta syftet med utökade hembesök är att tidigt stärka föräldrar när de får sitt första barn. 
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till en god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Besöken syftar också till att öka familjers integration 
och delaktighet i samhället genom att tidigt visa på de generella hälsofrämjande verksamheter 
som finns såsom öppen förskola, bibliotek och föräldragrupper.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och före 
byggande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening av 
kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det integrerade 
teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom förvalt
ningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga hamnar 
i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas  
socialrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis  
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal.  
Den primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga 
besökare på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stads
delsvärdar, fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.
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2.2 Handlingsplan Förutsättningar för arbete

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utbilda och anställa unga, 
som står utanför arbets- 
marknaden, till ungdoms- 
ledare som sedan handleder 
ferieungdomar.

Skapa en meningsfull 
vardag och bidra till ökad 
självständighet för unga. 

ALF, Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verk-
samhet genom en arbets- 
marknadshandläggare och 
en studie- och yrkesvägledare 
på Norrby.

Öka antalet invånare på 
Norrby med utbildning på 
gymnasienivå

GVUF, ALF Start hösten 2022 
och hela 2023

Pilottesta servicegrupper/
arbetslag med handledare 
anställda på ALF.

Bredda rekryteringen på 
kommunala arbetsplatser 
så fler grupper utanför 
arbetsmarknaden kommer 
i arbete.

ALF, VÄF Start hösten 2022 
och fortsättning 
hela 2023

Hitta former för en mer 
samordnad kommunikation 
av arbetsmarknadsfrågor 
mot näringslivet.

Underlätta för näringslivet 
att bredda rekryteringen 
från grupper utanför arbets- 
marknaden.

Näringslivs- 
enheten (SKA), 
ALF

Start 2023 och 
våren 2024

Ta fram ett förslag till hand- 
ledarprogram i Borås Stad 
för handledare inom  
kommunala verksamheter.

Ge de kommunala arbets- 
platserna förutsättningar 
som möjliggör att fler  
personer som är nya i  
arbetslivet får en trygg, säker 
och mer individanpassad 
introduktion i arbete.

Personal och 
förhandling 
(SKA)

2023

2.2.1 Beskrivning av aktiviteter

Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker  
möjligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
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Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs. 

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Pilottesta servicegrupper/arbetslag med handledare anställda på ALF
Genom servicegrupper ges boråsare som står utanför arbetsmarknaden en utvecklande anställning  
i kombination med den individanpassade utbildning/ hälsofrämjande insats som behövs, under 
ett års tid. Vi pilottestar inom Vård och äldreförvaltningen där två vård och omsorgsboenden 
är utvalda och har identifierat lämpliga arbetsuppgifter där man på arbetsplatsen behöver 
avlastning. Servicegruppen består av 48 arbetsmarknadsanställda samt en handledare som 
utför arbetsuppgifterna.

Syftet med Servicegrupper är att boråsare som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning 
samt utbildning under ett års tid. Fler ska då vara motiverade och redo att vidareutbilda sig. 
Alternativt får de en fortsatt anställning inom Borås Stad eller den erfarenhet som krävs för 
att kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är vidare att bidra till Borås 
Stads nödvändiga kompetensförsörjning.

Hitta former för en mer samordnad kommunikation av arbetsmarknadsfrågor mot 
näringslivet
I genomförd intervjustudie med företrädare från ett tjugofemtal företag i Borås framkommer 
bland annat att många har en upplevelse av att kommunikationen med kommunen känns 
spretig. Det känns svårt att samverka i så många kanaler.

Vi vill hitta former för att samordna kommunikationen mellan Borås stad och näringslivet i 
arbetsmarknadsfrågor som handlar om exempelvis integration och kompetensförsörjning. 
Detta för att skapa en väg in för näringslivet, där staden själva sedan tar ansvar för att lotsa 
frågorna rätt. Det kan dels handla om en digital ingång som en hemsida eller en plattform, 
men också rent personellt, att någon tar emot frågorna. Detta utgår från Borås stads 
Näringslivsenhet som redan har en legitimitet och ett uppbyggt nätverk av företagskontakter.

Genom att förenkla och förtydliga kommunikationsvägarna ger vi näringslivet förutsättningar 
att anställa fler ur utsatta grupper. En breddad rekrytering hos företagen bidrar till en förbätt
rad kompetensförsörjning.
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Ta fram ett förslag till handledarprogram i Borås Stad för handledare inom  
kommunala verksamheter
Genom någon form av strukturerat handledarprogram kan vi på ett bättre sätt handleda nya 
medarbetare in i sin nya roll. Detta ska möjliggöras genom att ta till vara erfarna medarbetare 
som på hel eller del av arbetstid kan ha som arbetsuppgift att handleda. Seniora enhetschefer/ 
specialister/ legitimerad personal kan i sin anställning möjliggöra ett nära stöd och introduktion 
till arbetet.

I ett första steg bör efterforskas i vilken omfattning vi bedömer att det finns personer som 
skulle vara intresserade av ett sådant uppdrag och kostnaden för dessa.

Detta skulle möjliggöra att personer som är nya och i många fall också oerfarna i arbetslivet får 
en trygg, säker och mer individanpassad introduktion i sitt arbete. Med stöd från handledare 
ökar möjligheten att nya arbetare stannar längre. Fler personer utanför arbetsmarknaden kan 
på så sätt få en chans att bättre etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till 
ökad kompetensförsörjning.

Genom att tillvara ta erfarna medarbetares kompetens och få möjlighet att trappa ner i sitt 
ordinarie uppdrag behöver handledarna inte byta arbete eller avsluta sin tjänst.
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2.3 Handlingsplan Boende och närmiljö

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Ta fram en statistikdatabas. Skapa förutsättningar för 
fler ändamålsenliga och 
kunskapsbaserade insatser 
för att motverka segrega-
tion och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA, SBF Ht-2022- Vt 2023

Utveckla metodstöd för 
användandet av statistik- 
databasen.

Uppnå ett likvärdigt, kun-
skapsbaserat arbetssätt 
kring statistikdatabasen.

FOF,, SKA, SBF 2023

Ta fram en handlingsplan 
mot hemlöshet.

Förebygga och möta hem-
löshet genom samordnade 
insatser.

IFO, SBF, SKA, 
ALF, FOF 

2023

Pilottesta att ta fram och 
använda stadskvalitets- 
indikatorer i struktur-
skissarbetet.

Underlätta uppföljning och 
förbättringsarbete av den 
sociala hållbarheten i sam-
hällsbyggnadsprocessen.

SBF, SKA, FOF 2023

Utveckla en systematik för 
att involvera invånarna i 
framtagandet av struktur-
skisserna.

Öka invånarnas delaktighet 
och inflytande i den sam-
hällsbyggande processen.

SBF, FOF 2023

Pröva att arbeta med ökad 
social hänsyn i markan-
visning.

Skapa en aktiv markan-
visning som tar hänsyn till 
sociala aspekter.

SKA, SBF 2023

Samla och sprida utveck-
lingsmedel som invånarna 
kan söka för att påverka sin 
närmiljö.

Skapa ökad möjlighet för 
invånarna att påverka sin 
närmiljö.

SKA, FOF

Genomföra åtgärder ur den 
gemensamma handlings- 
planen för den fysiska 
miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och 
trygg miljö för boende på 
Norrby genom samordnade 
insatser.

TEK, Bostäder i 
Borås

2023

2.3.1 Beskrivning av aktiviteter

Framtagande av statistikdatabas 
Inom Borås Stads förvaltningar finns mycket statistik och kunskap om olika geografiska områden 
och grupper i staden. Idag sammanställs en stor del av denna statistik i Välfärdsbokslutet 
– en jämlikhetsrapport som mäter hur hälsan och välfärden utvecklas i Borås över tid. 
Välfärdsbokslutet innehåller indikatorer som ger kunskap om skillnader i livsvillkor mellan 
olika grupper och geografiska områden i Borås. På så vis är Välfärdsbokslutet ett viktigt verktyg 
vid planering och uppföljning för stadens förvaltningar och bolag. För att ytterligare stärka 
det kunskapsbaserade arbetet som redan görs utifrån Välfärdsbokslutet ska en statistikdatabas 
tas fram. Statistikdatabasen kommer göra det möjligt att inhämta och visualisera statistik 
efter behov, samt underlätta uppföljningen av den sociala hållbarhetens status över tid utifrån 
geografiska områden. Fritids och folkhälsoförvaltningen leder en grupp som arbetar med att 
realisera statistikdatabasen. 
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Utveckla metodstöd för användandet av statistikdatabasen 
En utmaning i att arbeta kunskapsbaserat är att hitta systematiska arbetssätt för hur kunskapen 
kan nyttjas vid planering och uppföljning av verksamheten. Vid uppföljningen av arbetet med 
Välfärdsbokslutet framkom att förvaltningarna och bolagen önskar stöttning i att utveckla 
kunskapsbaserade arbetssätt utifrån Välfärdsbokslutet. I samband med Välfärdsbokslutet 2021 
arbetade man därför fram ett dialogbaserat processtöd som förvaltningarna kan nyttja som 
ett dialogstöd. För att förstärka arbetet finns behov av att utveckla systematiska metoder och 
ett händelsebaserat stöd. Processtödet ska därför kompletteras med ett interaktivt metodstöd 
som säkerställer att statistikdatabasen används på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt.  

Framtagande av handlingsplan mot hemlöshet 
Hemlöshet är ett komplext problem som kan härledas till både strukturella och individuella 
faktorer. För socialtjänsten blir hemlösheten dessutom ett allt mer centralt problem som kräver 
gemensamma åtgärder på flera områden och nivåer. Under 2022 har en förvaltningsöver 
skridande arbetsgrupp tagit fram ett förslag på program mot hemlöshet för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige att besluta om. Nästa steg i arbetet blir att utifrån programmet arbeta 
fram en stadsövergripande handlingsplan med insatser som syftar till att nå målsättningar i det 
framtagna programmet. Berörda nämnder och förvaltningar kommer involveras i framtagande 
av handlingsplanen. Insatserna i handlingsplanen ska utgå från programmets 4 fokusområden: 
1) Bostadsförsörjning för alla, 2) Förebygga hemlöshet, 3) Möta den akuta hemlösheten och 
4) Steget vidare till egen bostad. 

Pilottesta att ta fram och använda stadskvalitetsindikatorer i strukturskissarbetet 
Forskning visar att mätbara faktorer i den byggda miljön har stor inverkan på stadens sociala 
hållbarhet och dess livskvaliteter. Utformningen av livsmiljön är därmed avgörande för att 
stärka den sociala sammanhållningen och motverka segregationen i staden. För att kunna säker
ställa en hållbar stadsutveckling behöver kommunen stödja sig på tydliga mått och indikatorer.  
Stadskvalitetsindikatorer är både styrmedel och kunskapsbärare som bidrar till rationellt 
grundade beslut och förenklar uppföljningen av viktiga mål. Med hjälp av stadskvalitets 
indikatorer fångar vi stadens komplexitet, samtidigt som olika områdens specifika behov och 
utvecklingsmöjligheter tydliggörs. Under 2023 pilottestas framtagandet och användandet av 
stadskvalitetsindikatorer i arbetet med strukturskisser för att i ett tidigt skede kunna planera 
för ökad hållbarhet i stadsbyggandet. 

Utveckla en systematik för att involvera invånarna i framtagandet av strukturskisserna 
Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken 
och översiktliga bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå  med 
framtiden i fokus. Strukturskissen utgår från de ambitioner och inriktningar som kommunen  
pekar ut i översiktsplanen, och vägleder sedan framtagandet av detaljplaner. Målet med struktur 
skissarbetet är att konkretisera intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet 
mellan husen, såsom parker, gator och mötesplatser. Strukturskisserna kan, tack vare sin 
levande och översiktliga utformning, även utgöra bra forum för invånarnas delaktighet 
i stadsplaneringen. Under 2023 ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för att utveckla 
arbetssätt och metoder för att på ett mer strukturerat sätt arbeta med dialog och inflytande  
i strukturskisserna.
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Pröva att arbeta med ökad social hänsyn i markanvisning 
Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den 
sociala hållbarheten i stadsutvecklingen. I översynen som gjorts av styrdokumenten i den sam
hällsbyggande processen framkom att Borås Stad i nuläget främst arbetar med direktanvisning, 
vilket innebär att kommunen sällan tar initiativ till byggande. Ett sätt för staden att inta en 
mer aktiv roll i processen är att i högre utsträckning använda sig av markanvisningstävlingar. 
Markanvisningstävlingen som förfarande innebär att kommunen upprättar förfrågnings 
underlag som beskriver förutsättningarna med bedömningskriterier för tävlingen. Byggaktörer 
inkommer sedan med projektidéer och en jury bestående av tjänstepersoner utser en vinnare 
utifrån uppställda bedömningskriterier. På så vis kan kommunen säkerställa att byggprocessen 
genomsyras av social hänsyn som främjar den sociala hållbarheten i staden. Ambitionen inför 
2023 är att testa forskningsbaserade markanvisningstävlingar som ett steg i att uppnå en mer 
aktiv markpolitik med social hänsyn.

Samla och sprida utvecklingsmedel som invånarna kan söka för att påverka sin närmiljö 
Inom Borås Stad finns många typer av bidrag och utvecklingsmedel som kan sökas av både 
föreningar och privatpersoner. Det saknas dock en samlad information om vilka medel som 
idag finns att söka, vilket försvårar för invånarna att tillgodogöra sig möjligheterna. Ett arbete 
med att skapa en enhetlighet i hur medlen presenteras på stadens externa hemsida har därför 
inletts under 2022. Målsättningen är att invånarna så småningom ska kunna ta del av samlad 
information om sökbara medel via en överordnad sida på hemsidan. Syftet med aktiviteten är 
att invånarna enkelt ska kunna hitta utvecklingsmedel att söka utifrån målgrupp och intresse, 
som kan användas för att göra insatser i den egna närmiljön. Inom ramen för aktiviteten ryms 
även en kommunikationsinsats kring utvecklingsmedlen i syfte att nå ut med information till 
de målgrupper som idag inte har kunskap om dessa möjligheter, för att de i högre utsträckning 
ska kunna delta i utvecklingen av sin närmiljö.

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby  
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna. 
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2.4 Handlingsplan Områdesutveckling Norrby

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Testa att arbeta utifrån framtagen 
områdesutvecklingsmodell i sam-
verkan med boende och förenings- 
liv på Norrby.

Arbeta utifrån en kommunge-
mensam organisering i områdes-
utvecklingsarbetet. 

FOF, SKA, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Färdigställa en gemensam målbild 
”Drömmen om Norrby” för om-
rådesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Skapa tydliga och gemensamma 
prioriteringar i områdesutveck-
lingsarbetet på Norrby.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

Ht-2022

Följa upp effekter och erfaren- 
heter av att arbeta utifrån områdes-
utvecklingsmodellen på Norrby.

Skapa förutsättningar att utveckla  
och förflytta arbetet utifrån 
områdesutvecklingsmodellen till 
fler områden.

SKA,FOF, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Involvera näringslivet i områdes-
utvecklingen på Norrby.

Förstärka den kommungemen-
samma organiseringen i områdes- 
utvecklingsarbetet.

Bostäder i 
Borås, SKA, 
FOF

2023

Sprida framtagna kunskapsunder- 
lag för Norrby, Hässleholmen, 
Sjöbo och Hulta inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv.  

Skapa förutsättningar att arbeta 
kunskapsbaserat utifrån om-
rådenas behov.

FOF, SKA 2023

Sprida framtaget kommunika-
tionsmaterial för områdesutveck-
lingen på Norrby inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv. 

Säkerställa gemensam kommu-
nikation om områdesutvecklingen 
på Norrby för att mobilisera för 
förändring.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

2023

Ta arbetet utifrån områdesutveck-
lingsmodellen vidare till Hässle-
holmen och Sjöbo.

Förstärka och utveckla områdes-
utvecklingsarbetet på Hässle- 
holmen och Sjöbo.

SKA, CKS,  
FOF, Bostäder 
i Borås

2023

Genomföra åtgärder ur den gemen- 
samma handlingsplanen för den 
fysiska miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och trygg 
miljö för boende på Norrby  
genom samordnade insatser.

TEK, 
Bostäder i 
Borås

2023

Utbilda och anställa unga, som 
står utanför arbetsmarknaden, 
till ungdomsledare som sedan 
handleder ferieungdomar.

Skapa en meningsfull vardag och 
bidra till ökad självständighet  
för unga.

ALF, 
Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verksamhet 
genom en arbetsmarknads- 
handläggare och en studie- och 
yrkesvägledare på Norrby.

Öka antalet invånare på Norrby 
med utbildning på gymnasienivå.

GVUF, ALF Start  
Ht-2022  
och hela 
2023

Bygga upp ett centrum för ungas 
entreprenörskap.

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civil-
samhället, 
näringslivet

2023-
2025

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och förebyggande 
insatser för unga 13-16 år som har 
förhöjd risk att hamna i kriminal-
itet och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar 
att de hamnar i kriminalitet och 
missbruk.

IFO, GRF, 
FOF och 
polisen

2022-
2024

Utveckla arbetsformer och erbjuda 
tidigt stöd till föräldrar och barn 
lokalt på Hässleholmen, Norrby 
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn 
och unga att växa upp med  
stödjande vuxna som stärker 
deras hälsa och livsvillkor.

IFO, FOF och 
KUF

2022-
2024
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2.4.1 Beskrivning av aktiviteter

Testa att arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell i samverkan med 
boende och föreningsliv på Norrby
Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samverkan mellan nämnda parter 
kan organiseras. Aktiviteten under 2023 handlar om att testa att arbeta utifrån den gemensamt 
framtagna modellen. Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas 
möjlighet att genomföra större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. 

Under hösten 2022 kommer gemensamma arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och 
boende att startas upp. Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen 
målbild, arbeta med genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden 
som bidrar till att målbilden uppnås. Arbetsgrupperna leds av representanter från förenings
livet och utgår från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, 
Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på  
1 miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från 
staden och föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en 
gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna 
vidare till rätt aktör vid behov. FOF samordnar arbetet från kommunen och för att lyckas 
arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell kommer det krävas ett aktivt deltagande 
från samtliga förvaltningar.
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Färdigställa en gemensam målbild ”Drömmen om Norrby” för områdesutvecklings- 
arbetet på Norrby
Utan en helhetsbild och samsyn försvåras möjligheterna att göra prioriteringar som bidrar till 
en positiv samhällsutveckling. En förutsättning för ett framgångsrikt områdesutvecklingsarbete 
är därför att tillsammans med föreningsliv, boende och verksamma aktörer på Norrby formulera 
en gemensam målbild. Målsättningen är att peka ut gemensamma prioriteringar i arbetet. 

Det finns kunskap om vilka drömmar boende på Norrby har om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritidsoch folkhälsoförvaltingen 
och Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under 
våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer 
kommun, föreningsliv och boende att formulera en gemensam målbild för Norrby.  
Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022.  

Följa upp effekter och erfarenheter av att arbeta utifrån områdesutvecklingsmodellen 
på Norrby
Under 2022 har en modell för hur områdesutvecklingsarbetet kan vara organiserat arbetats 
fram. Det finns en ambition om att arbetet utifrån modellen ska kunna appliceras på fler 
områden, men också kunskap om att arbetet utifrån modellen behöver anpassas utifrån varje 
områdes förutsättningar och behov. För att få kunskap om effekterna och erfarenheterna av 
att arbeta utifrån modellen på Norrby genomförs under 2023 en uppföljning. Kunskapen 
från uppföljningen ska bidra till att utveckla områdesutvecklingsmodellen och bidra till att 
modellen kan tas vidare till, och anpassas utifrån, fler områdens behov och förutsättningar. 

Involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby
Näringslivet är en viktig samhällsaktör och har en avgörande roll i arbetet för att uppnå ett 
socialt hållbart samhälle. Dels är näringslivet en aktör som kan bidra med lösningar, dels en 
aktör som kan bidra till att skapa arbetstillfällen. I den framtagna områdesutvecklingsmodellen 
finns kommun, föreningsliv och boende på Norrby med som samverkansaktörer. Ett utveck
lingsområde till 2023 är att involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Sprida framtagna kunskapsunderlag för Norrby, Hässleholmen, Sjöbo och Hulta  
Välfärdsbokslutet, Borås Stads jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, följer upp 
den sociala hållbarhetens status över tid. Som en förlängning av Välfärdsbokslutet har områ
desbaserade kunskapsunderlag om den sociala hållbarhetens status tagits fram för Norrby, 
Hässleholmen, Sjöbo och Hulta. Dessa kunskapsunderlag beskriver skillnader i livsvillkor 
mellan områdena och Borås i stort, men också skillnader i livsvillkor som finns på områdena. 
Aktiviteten handlar om att sprida kunskapen inom kommun, föreningsliv och näringsliv om de 
nämnda områdenas nuläge för att vi sedan ska arbeta utifrån områdenas behov. Målsättningen 
med aktiviteten är att stärka stadens kunskapsbaserade arbete för ett socialt hållbart Borås. 

Sprida framtaget kommunikationsmaterial för områdesutvecklingen på Norrby
För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att områdes 
utvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har 
det under 2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver  
områdesutvecklingsarbetet på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksam 
heter, förvaltningar och bolag som av föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att 
kommunicera områdesutvecklingsarbetet. Aktiviteten handlar om att sprida det framtagna 
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kommunikationsstödet inom kommun, föreningsliv och på sikt näringsliv samt att utveckla 
det i takt med arbetet framåt. Målsättningen är att säkerställa att alla nämnda aktörer pratar 
om ”samma sak på samma sätt” för att mobilisera för förändring. 

Ta arbetet utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo
Hässleholmen och Sjöbo är prioriterade områden i Borås Stads folkhälsoarbete och områden 
med stora socioekonomiska utmaningar enligt Delmos Segregationsindex, därför tas arbetet 
utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare hit. Målsättningen är att utveckla och förstärka 
det redan pågående områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo. Arbetet tas vidare 
till Hässleholmen och Sjöbo utifrån två steg:

Kartlägga vilka förutsättningar, resurser och behov som finns på Hässleholmen och Sjöbo
För att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo krävs först en kart
läggning av områdenas förutsättningar, resurser och behov. Utifrån kunskapsunderlag finns 
kunskap om livsvillkoren på Hässleholmen och Sjöbo. Denna kunskap behöver förstärkas 
med en kartläggning av vilka verksamma aktörer, samverkansform och drömmar det finns 
i områdena. Startskottet för att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och 
Sjöbo blir därför att tillsammans med verksamma aktörer på området skapa en heltäckande 
nulägesbild av områdena.  Genom en nulägesbild får vi rätt förutsättningar att i nästa steg ta 
arbetet med områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo. 

Skapa samverkan mellan kommun, föreningsliv, boende och näringsliv i områdes-
utvecklingsarbetet
Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas möjlighet att genomföra 
större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. Därför testas en områdesutveck
lingsmodell som visar hur kommun, föreningsliv, boende och på sikt näringsliv kan samverka 
på områdesnivå på Norrby. Nästa steg, för att förstärka och utveckla det redan pågående 
arbete på Hässleholmen och Sjöbo, blir därför att tillsammans med berörda aktörer anpassa 
områdesutvecklingsmodellen utifrån Hässleholmen och Sjöbos förutsättningar och behov. 
Syftet är att stärka samverkan mellan aktörer på området. 

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna.
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Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker möj
ligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs.

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa part
ners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta aktivt 
i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också utveckla 
en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. Centrum 
för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, näringslivet och 
civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanentande av verksamheten.
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Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyg
gande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening 
av kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det inte
grerade teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom 
förvaltningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga 
hamnar i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. 
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas soci
alrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis 
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal. Den 
primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga besökare 
på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stadsdelsvärdar, 
fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.



22     HANDLINGSPLAN – SOCIALT HÅLLBART BORÅS

2.5 Handlingsplan Övergripande

 
2.5.1 Beskrivning av aktiviteter

Utöver handlingsplanerna som är kopplade till de specifika målområdena och områdesutveck
lingen har övergripande aktiviteter identifierats. Det innebär att de utpekade aktiviteterna 
spänner över samtliga målområden och syftar till att stärka de organisatoriska förutsättningarna 
för arbetet med att öka jämlika livsvillkor och god hälsa.

Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och kvalitativa analyser för 
uppföljning av arbetet inom SHB

Syftet med aktiviteten är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. 
Dels handlar det om att se över befintliga indikatorer men också, om behov finns, att ta fram 
nya indikatorer kopplade till invånarnas livsvillkor, ur ett livscykelperspektiv. För att kunna 
synliggöra hur livsvillkoren ser ut för våra invånare krävs det i vissa fall att kvantitativa data 
kompletteras med kvalitativa data. Stadenövergripande analyser behöver utvecklas och stärkas 
för att kunna göra gemensamma avvägningar och prioriteringar. Analyser behövs för att  
synliggöra och ge bättre kunskap om behov, förutsättningar och konsekvenser för olika sektorer, 
målgrupper och i olika delar av staden. Analyser ska också underlätta och bidra till bättre 
prioriteringar som gynnar invånarnas livsvillkor.

Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart Borås

De insatser som görs inom kommunikation har till syfte att i ett första steg ge stöd åt de personer 
inom organisationen som är bärare av budskapen. Kommunikation har också till uppgift att 
kommunicera målbilderna och intentionen med arbetet. Dessa budskap och berättelser sprids 
i befintliga kanaler. De övergripande budskapen, som skapar en enhetlighet, återfinns i bud
skapsplattormen. Kommunikation ska också samordna kommunikationen som genomförs av 
förvaltningarna, vilket också bidrar till en enhetlig bild av vad vi gör och varför. Det förenklar 
jobbet för alla. För varje aktivitet och målområde kommer en specifik kommunikationsplan 
att göras av respektive ansvarig kommunikatör. 

Utveckla kompetenshöjande insatser

Denna aktivitet syftar till att utveckla nya kompetenshöjande insatser som bidrar till en fortsatt 
utveckling och fördjupning av kunskapen om livsvillkor och hälsa och hur vi kan påverka det 
genom vårt arbete i Borås Stad. Det kan exempelvis innefatta fördjupande seminarieforum, 
konferenser och utbildningsinsatser.

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Identifiera, utveckla och imple-
mentera indikatorer och kvalitativa 
analyser för uppföljning av arbetet 
inom SHB.

Skapa förutsättningar för fler 
ändamålsenliga och kunskaps-
baserade insatser för att motverka 
segregation och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA Fortlöpande

Utveckla kompetenshöjande 
insatser.

Stärka deorganisatoriska
förutsättningarna för arbetet 
med att öka jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa.

SKA Fortlöpande

Utveckling av kommunikations- 
arbetet för Socialt hållbart Borås.

Skapa en enhetlig bild av
Socialt hållbart Borås.

SKA Fortlöpande
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2.6 Giltighetstid
Denna handlingsplan gäller för perioden 2022–2024.

3 Uppföljning av handlingsplanen
Handlingsplanen kommer att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning 
för genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. Resultatet kommer även att kopplas till den övergripande uppföljningen på 
målområdesnivå som kommer att ske vartannat år.
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1 Sammanfattning 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att minska och motverka 
segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med 
ytterligare två målområden, ”Boende och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 
2021 har det tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram långsiktigt 
önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka ut riktningen. Under hösten 2021 
har befintlig målbild för ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade 
effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås skulle ske på två nivåer. 
Dels kommer en övergripande uppföljning av målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer 
kopplade till de långsiktigt önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag 
för uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren utvecklas i Borås. Dels 
kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för 
genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 
övergripande måluppföljningen. Här redovisas den årliga uppföljningen av aktiviteterna. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som planerades för planperioden 
2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och 
förvaltningarna. Det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social 
hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. 

2 Inledning 

Det övergripande målet för arbetet är att stärka förutsättningar för jämlika livsvillkor och god hälsa. Vi vill ha 
en sammanhållen kommun där alla lever ett gott liv som de själva värdesätter. För att stärka 
förutsättningarna för jämlika livsvillkor och god hälsa sker arbetet utifrån tre prioriterade målområden. 
Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan människor 
förhindras att hamna i utanförskap. Målområdena syftar till att tillsammans täcka in flera viktiga 
livsvillkor över hela livscykeln. Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa 
förutsättningar för likvärdiga livsvillkor. Genom målområdenas handlingsplaner tas ord, de önskade 
effekterna, till handling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet 
som har pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. Handlingsplanen är en förutsättning för att 
målbilden ska kunna realiseras på sikt. 

God start i livet och goda uppväxtvillkor 
Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 
Målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor omfattar insatser som syftar till att stärka 
förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga effektmål 
som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre livsvillkor 
och hälsa. 

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

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

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

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

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 
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För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera kunskapsbaserade 
insatser. Språkutvecklingen är en sådan insats. Satsningar som främjar barns tidiga språkutveckling är 
investeringar. Både för det enskilda barnet och för samhället i stort. Förutom att människor får ett 
bättre liv kostar det mycket mindre att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna när de väl 
har uppstått. Tidig språkutveckling, ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar hur det går i 
skolan och hur skolresultatet blir, och i förlängningen hur det går att komma ut i arbetslivet och hur det 
framtida yrkeslivet ser ut. Flera förvaltningar har tillsammans utvecklat metoder för samverkan, 
kompetensutveckling och kontakter med vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby med 
förskolans vårdnadshavare i fokus. Genom en kartläggning identifierade man pågående insatser och 
framtida behov som i sin tur ledde till en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skrev också fram att 
metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka språkutvecklingen 
där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. 

Arenaskola är en annan insats som bidrar till de långsiktigt önskvärda effekterna. Tillsammans kan 
aktörer från Borås stad, näringsliv och civilsamhälle mobilisera och rikta insatser till arenan och bidra 
till att barns uppväxtvillkor förbättras. Insatserna sker främst innan och efter schemalagd tid för att inte 
konkurrera med skolans timplan. Syftet är att stärka upp skolans kompensatoriska uppdrag och att få 
fler barn lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid och att stärka 
nätverk och sammanhang för de viktiga vuxna runt barnen. Vinsten med att mobilisera just kring 
skolan som lokal är att arenan har en legitimitet i samhället och vårdnadshavare har ofta stort 
förtroende för verksamhet som bedrivs i skolan. Genom att skolan på Sjöbo blir en öppen arena kan 
även ett aktivt områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor 
får möjlighet att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljstudiegång. Här ser 
man Sjöboskolan som en arena i lokalsamhället för att lyfta och utveckla ett helt område på sikt. 
Redovisningen visar en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs 
efter skoltid. 

I det familjecentrerade arbetssättet fortsätter man att stärka samverkan och utveckla arbetet. Vägledning 
för Familjecentrerat arbetssätt är i utformningsskedet och det kräver uppföljning om några år för att 
utvärdera effekter av det arbetet. Redovisningen pekar dock på att det familjecentrerade arbetssättet 
exempelvis leder till att det blir kortare referensvägar mellan professionerna när samverkan kring 
familjen står i fokus. Att upptäcka behov tidigt är också ett positivt resultat som lyfts fram som leder till 
att familjen får rätt stöd i rätt tid. 

Förutsättningar för arbete 
Målområdet Förutsättningar för arbete har en central betydelse för att uppnå det övergripande målet 
om mer jämlika livsvillkor, då inkomst och ekonomisk trygghet spelar stor roll för människors hälsa 
och levnadsvillkor. Att ha ett jobb att gå till handlar dock om mer än bara lön. Det ger även en struktur 
åt livet och skapar en känsla av att vara behövd. Arbetslivet är dessutom en demokratisk arena som är 
viktig för den sociala sammanhållningen. Målområdet har pekat ut tre effektmål som är av särskild 
betydelse för att skapa förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå 

• I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete 

• Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda 

För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera insatser som handlar 
om att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och i samverkan med andra aktörer förbättra 
möjligheterna till att fler får ett arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig. 

Många av insatserna har varit inriktade på att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetssätt. 
Exempelvis har man genomfört intervjuer och haft dialog med näringslivet om vad som krävs för att 
anställa fler individer som tillhör utsatta grupper på arbetsmarknaden. Detta mynnade ut i en rapport. 
Några tydliga slutsatser från rapporten är exempelvis vikten av ett gott mottagande på 
arbetsplatsen/handledarskap. En annan sak är behovet av en tydligare kommunikation mellan 
kommunen och näringslivet. Däremot var betydelsen av ekonomisk ersättning inte så framträdande 
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som förutspåtts. Slutsatserna i rapporten blir en vägledning framåt i arbetet. 

För att kunna utveckla den uppsökande verksamheten där fokus främst är att nå de utan utbildning har 
man genomfört workshops och fokusgrupper med både sakkunniga tjänstepersoner och målgrupper. 
Detta med syfte att kartlägga vilket behov som finns för att öka antalet boråsare, (i första läget invånare 
på Norrby) som når utbildning på gymnasienivå. Utifrån slutsatserna som drogs av underlaget har 
stadsdelsvärdarna successivt involverats i aktiviteten och under hösten 2022 har en 
arbetsmarknadshandläggare från Jobb Borås samt coach, studie- och arbetsmarknadshandläggare från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen börjat verka på Norrby. 

Inom målområdet har även en kartläggning av befintliga insatser som finns på Jobb Borås genomförts. 
Genom att göra en övergripande kartläggning över de studie- och arbetsförberedande insatser som idag 
finns får vi kunskap kring vad som saknas och vad som skulle behöva utvecklas mer i syfte att öka 
möjligheterna för individer att få en sysselsättning. I samband med kartläggningen har det framkommit 
att den organisationsförändring som Jobb Borås genomgått och fortfarande genomgår, per automatik 
inneburit en översyn av utbudet. Här har man utformat verksamheten utifrån resultat från de danska så 
kallade BIP-studierna. Det innebär ett helhetsperspektiv på individens behov där bland annat parallella 
insatser för individen påskyndar progressionen mot arbete och självförsörjning. Med fokus på 
individens progression blir det de framgångsrika insatserna som prioriteras. 

En annan viktig insats har handlat om att utöka samhällsinformationen om arbetsmarknaden. Genom 
Arbetslivsförvaltningen ges arbetslösa boråsare (som tillhör Etableringen) samhällsinformation där ett 
av temaområdena handlar om arbetsmarknadskunskap. Med en utökad samhällsinformation vill vi nå 
fler grupper av människor som står utanför arbetsmarknaden och förse dem med mer ingående 
information kring arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från kunskap så som om praktiska 
tillvägagångssätt om hur man söker arbete och olika anställningsformer. Det kan också innehålla 
information kring entreprenörskap och starta eget-information. Integrationsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen har genom att verka på mötesplatserna nått personer de vanligtvis inte når. I 
samarbete med Integrationsenheten har man också tagit fram en film om möjligheten att få del av 
samhällsinformation. Förhoppningen är att genom olika kanaler nå ännu fler grupper som står långt 
utanför arbetsmarknaden. 

Boende och närmiljö   
Var och hur vi bor påverkar hela livet. Platsen och bostadens skick spelar stor roll för hur människor 
mår och kan utvecklas. Därför är det viktigt att alla har en trygg boendemiljö och en bostad som passar 
och som man har råd med. En integrerad, trygg och sund boendemiljö främjar såväl den enskilda 
människan, som själva området och samhället i stort. Arbetet sker utifrån två nivåer, dels hela staden 
och dels områdesutvecklingsnivå för att långsiktigt förbättra och kompensera för de ojämlika 
livsvillkoren. Genom att motverka boendesegregationen och främja goda boendemiljöer skapas 
förutsättningar för mer jämlika livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga 
effektmål som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre 
livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska det inte finnas några utsatta områden 

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

• I Borås ska ingen vara hemlös 

• I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor 

• I Borås ska invånarna och samhällets olika aktörer känna tillit till varandra, ta gemensamt ansvar 
och ges möjlighet att vara delaktiga i en positiv stadsutveckling 

Inom målområdet har man exempelvis arbetat med att se över de styrande dokumenten inom 
samhällsbyggnadsprocessen för att kunna analysera i vilken utsträckning de idag bidrar till mer jämlika 
boende och närmiljöer. En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och 
redovisad i rapporten Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Rapporten 
pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan förvaltningar 
och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande dokumenten 
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vara för många, sakna styrning och ha ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter fram 
inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 

Det har arbetats fram ett program mot hemlöshet. Programmet är utskickat på remiss till berörda 
nämnder och bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån 
vad som framkommer i remissrundan. Handlingsplanen blir därmed ett viktigt verktyg i att nå 
effektmålet om att ingen ska vara hemlös. 

En annan viktig insats har varit att implementera ett segregationsindex. Idag saknas samsyn och 
tydlighet om hur social hållbarhet ska beskrivas och bedömas i ett stadsutvecklingsperspektiv. 
Avsaknad av samsyn försvårar möjligheter att göra prioriteringar som bidrar till jämlika boende- och 
närmiljöer. En utmaning på både nationell och lokal nivå är att definiera områden utifrån deras 
socioekonomiska förutsättningar. Delegationen mot segregation (DELMOS) har därför i samverkan 
med Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram ett rikstäckande segregationsindex. Utifrån detta index 
identifieras fem områdestyper, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till 
områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Syftet med dessa områdestyper är att 
analysera hur förutsättningar för människor skiljer sig åt mellan olika bostadsområden. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika deso-områdena. Ambitionen är att statistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23. 

Områdesutvecklingen Norrby 
Det finns flera sätt att arbeta för att uppnå ökad jämlikhet och mest lönsamt är att inte välja ett sätt 
utan arbeta på flera sätt samtidigt och efter behov. 

Inom Socialt hållbart Borås har vi fokus på generella insatser som riktar sig till hela befolkningen, men 
det behövs också specifika insatser som riktar sig till vissa grupper i samhället eller till geografiska 
områden med sämre livsvillkor. Vårt områdesutvecklingsarbete innebär att arbete och insatser riktas till 
ett specifikt geografiskt område, i det här fallet Norrby, för att långsiktigt förbättra och kompensera för 
ojämlika livsvillkor. Syftet är att bidra till ökad trygghet, tillit och sammanhållning, både på områdesnivå 
och kommunövergripande nivå. 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat. Till grund för att ta fram en gemensam målbild finns de drömmar 
som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den medskapandeprocess som 
genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och Föreningslivet samt från den 
enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. 
Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende att formulera en 
gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man gemensamt identifierat 
att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, förskola och 
föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomförts inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 

En annan viktig insats har varit ta fram ett kunskapsunderlag, vilket bygger på statistik från SCB, 
boendes bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av 
olika aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området. 
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3 Redovisning 

3.1 Stärka samverkansstrukturer barn och unga tillsammans 

med berörda förvaltningar 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat 
för att stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen 
bevakar systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet 
och lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra 
deras roll och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår 
fortfarande arbete med aktiviteten. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Synliggöra befintliga samverkansforum och stärka 
samarbetet mellan befintliga forum 

 Avslutad Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat för att 
stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen bevakar 
systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet och 
lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra deras roll 
och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår fortfarande arbete 
med aktiviteten. 
 

3.2 Skapa en gemensam och samlad bild av 

utvecklingsområden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och pågående 
insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god start i 
livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare 
med inom God start i livet och goda uppväxtvillkor 

 Pågående Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och 
pågående insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god 
start i livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

3.3 Initiera nya insatser som leder till att arbetsgivare 

anställer fler ur målgruppen som definieras som utsatta 

på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Intervjuer och dialog med näringslivet om vad som krävs för 
att anställa fler individer som tillhör särskilt utsatta grupper på 
arbetsmarknaden 

 Pågående Kommunstyrelsen 

Kommentar Planering av uppdraget utfört. Intervjuer och samråd/dialog med näringslivet genomfört. 
Positivt gensvar. Projektgruppen har utvärderat resultatet av intervjuer och samråd. Arbete pågår nu med 
formering av hur vi går vidare med kommunikation om uppdraget ut i näringslivet samt ev start av piloter 
på några företag. Frågan är komplex då brist på arbetskraft är generell i näringslivet samtidigt som de 
grupper som står utanför är mycket svaga och ofta behöver omfattande stöd för att kunna ta praktik eller 
jobb. 

3.4 Stärka möjligheten  för att alla nämnder, bolag och 

eventuellt externa aktörer att arbeta för social hållbarhet 

utifrån sina grunduppdrag 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Ej genomfört 

Kommentar 

Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där Borås 
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Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt 
och Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd 
för att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram beslutsförslag på kompensatorisk överenskommelse  Pågående 
med avvikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommentar Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där 
Borås Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt och 
Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd för 
att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

3.5 Skapa tydliga och gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
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3.6 Ökad kännedom om befintliga utvecklingsinsatser om 

områdesutveckling 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram en kommunikationsplan områdesutveckling  Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del av 
sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer på 
området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. Syftet 
är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

3.7 Öka möjligheten för invånare att genomföra egna 

initiativ för att påverka sin närmiljö 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Samla information om medel som invånare kan nyttja för att 
genomföra egna initiativ  sin närmiljö 

 Pågående Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar En arbetsgrupp är bildad med olika förvaltningar som hanterar bidrag till allmänheten för att 
se över hur kommunen kan göra det tydligare för invånarna om vilket stöd som kommunen kan ge. Ett nytt 
sätt att koppla samman befintlig information på kommunens hemsida förväntas kunna genomföras innan 
årsskiftet 2022/2023. Vilka fler insatser som kan behöva göras framkommer under arbetets gång.  

3.8 Skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att tillämpa 

en icke-diskriminerande och normkritiskt 

rekryteringsprocess 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Översyn av styrande dokument inom området Förutsättningar 
för arbete 

 Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar Canea är uppgraderat med en funktion så att samtliga styrdokument kan sökas ut på 
arbetsgivare och Social hållbarhet i kombination eller enskilt var för sig. Detta är bra stöd vid revidering.  

3.9 Översyn av styrande dokument i stadsutveckling för att 

öka den sociala hållbarheten 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

identifiera styrande dokument som kan bidra till mer jämlika 
boende och närmiljöer 

 Avslutad Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och redovisad i rapporten 
Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Ett seminarium anordnades i samband 
med rapportens publicering i augusti 2022 med ett fyrtiotal deltagare. Rapporten skrevs fram av en 
universitetsstudent i samhällsplanering vid Lunds universitet som fick praktikanställning under sommaren 
och genomförde ett 20-tal intervjuer med nyckelpersoner bland medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
 
Rapporten pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan 
förvaltningar och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande 
dokumenten vara för många, sakna styrning och har ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter 
fram inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 
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3.10 Öka delaktigheten och transparensen i 

stadsbyggnadsprocessen på områdesnivå 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Visualisera stadsutveckling på områdesnivå på Norrby 
tillsammans med invånarna 

 Pågående Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar Planering av aktiviteten har påbörjats i samverkan mellan områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby inom Socialt hållbart Borås, Urban Talks (ett forum och en arbetsgrupp för dialog kring urbana 
frågor med människa, miljö och framtid i fokus) och arbetet inom Strukturskiss Västra Centrum, som bland 
annat berör stadsplaneringen kring såväl stationsområdet som Nedre Norrby. Även det pågående 
detaljplanearbetet kring Almås plats, som ligger i gränszonen mellan Norrby och Parkstaden, har en 
förhöjd ambitionsnivå avseende kommunikation och inflytande. 

3.11 Arbeta för att den fysiska och offentliga miljön ska bli 

tryggare 

Ansvarig nämnd 

Tekniska nämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Detta är ett samarbete mellan staden genom Tekniska förvaltningen och fastighetsägarna i Norrby. Två 
möten och rundvandring har genomförts från starten i mars 2022 till september 2022. En utredning har 
genomförts för att kartlägga vem som är huvudman för de yttre miljöerna. Målet är bland annat att 
etablera ett platsperspektiv som ett komplement till ansvarsperspektivet utifrån huvudmannaskap, dvs 
en samverkan mellan staden och fastighetsägarna. Bostäder i Borås AB, HSB och 
Lokalförsörjningsförvaltningen har deltagit från fastighetssidan och därmed är i princip hela det 
geografiska området hanterat, även om det finns små privata fastighetsägare också. Rundvandring i 
Norrby och framtagning av en handlingsplan var målet för innestående år vilket har genomförts fram 
till september. 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Rusta upp platser/passager som är slitna och otrygga  Pågående Tekniska nämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Projektet inom Boende och närmiljöer som hanterar yttre miljö i Norrby är avrapporterat på 
annan plats i Stratsys. Projektet löper enligt plan. I övrigt rustas gång och cykeltunneln från Norrby under 
järnvägen upp nu och Kronängsparken har börjat byggas om. Tekniska nämnden och Fritid och 
Folkhälsonämnden har ansökt om ytterligare investeringsmedel för parken och idrottsplanen, då den 
ursprungliga budgeten inte räcker eftersom prisökningarna på material, bränsle med mera har gått upp 
kraftigt på senare tid. 

3.12 Skapa bättre förutsättningar att sätta tydliga mål och 

prioriteringar för olika boendeområden 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Integrationsindexet är en del av stadens välfärdsbokslut och kunskapsunderlaget för Norrby. Därmed 
är det tillgänglig kunskap för alla vid planering, genomförande och uppföljning. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika Deso-områdena. Ambitionen är att staistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23.  

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Använda segregationsindexet vid planering av insatser inom 
SHB och undersöka hur indexet kan användas vid planering 
och uppföljning av verksamhet 

 Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.13 Öka möjligheten till delaktighet för invånarna i 

områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Metodutvecklingen inom medskapande processer har fortsatt och under 2022 har samarbetet med 
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civilsamhället  formaliserats i olika arbetsgrupper, vilka utgör grunden för medskapandeforum på 
områdesnivå. Forumen kommer initialt ledas av föreningar tillsammans med invånare och 
tjänstepersoner som ska genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Starta upp kontinuerliga medskapandeforum  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.14 Skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som kan 

användas vid planering, genomförande och uppföljning 

av områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under våren 2022 har ett kunskapsunderlag tagits fram, vilket bygger på statistik från SCB, boendes 
bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av olika 
aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området.   

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram kunskapsunderlag om Norrby  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.15 Skapa systematisk samverkan kring familjers behov 

genom att utveckla det familjecentrerade arbetssättet 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla det familjecentraliserade arbetssättet och se över 
familjecentralernas arbetssätt 

 Avslutad Förskolenämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Arbetet med Socialt hållbart har blivit en del av samordningen av familjecentralerna och kan 
inte särredovisas helt från kärnverksamheten. Därför redovisas här samtliga resultat och pågående 
insatser som familjecentralerna haft under angivna år. Socialt hållbart har varit ett gott bidrag till de 
samlade resultaten och arbetet fortgår och utvecklas i samma riktning efter avslutat samarbete med 
Socialt hållbart. Förvaltningen har själva finansierat och fortsatt arbetet med Socialt hållbart efter att 
projektbidraget upphört. 
Arbete har omfattat styrning för Familjecentralernas styrgrupp, utveckla familjecentrerat arbetssätt, ta fram 
underlag, omvärldsbevaka, driva och komma med förslag på utvecklingen framåt och nya arbetssätt för 
familjecentralerna för att barnet ska uppleva ett samlat, tillgängligt och verkningsfullt stöd. 

• ABC-föräldraskapsstöd är utvecklat i form av olika koncept som tillsammans med baby, ABC 
digitalt, ABC på dagtid och ABC på förskolan med föräldrar. Genom kontinuerlig information till 
förskolans personal om ABC- föräldraskapsstöd möjliggör det för förskolan att de slussar föräldrar 
till utbildningarna. Vi ser ett ökat deltagande av föräldrar och en stärkt relation mellan föräldrar och 
barn. Föräldrarna har fått en ökad kompetens genom info kring forskning och barns utveckling. 
Fler föräldrar ges möjlighet att delta i de olika koncepten. Det har gett en ökad kännedom hos 
andra förvaltningar kring om föräldraskapsstödet ABC. Utbildning i ABC pågår för en del av 
mötesplatsen personal och ansvarig utbildare är instruktör från öppna förskolan. Öppna förskolan 
har i samverkan med Arena skola nu en pågående ABC-föräldrautbildning där gruppledare från 
öppna förskolan är ledare. Denna samverkan vill vi ska leda till att skolan själv utbildar 
gruppledare som i sin tur kan ansvara för skolans kommande ABC-
föräldraskapsstödsutbildningar. 
 

• Familjecentralernas och Öppna förskolornas samverkan mellan fler yrkeskategorier kring barn och 
barnfamiljer såsom ideella föreningar, andra förvaltningar, närliggande BVC etc. inom området 
som enheterna är placerade i har utvecklats Det sker ett mer kontinuerligt arbetssätt och 
samverkan kring våra olika uppdrag på området där Öppna förskolan /familjecentralerna är 
placerade. Genom denna områdesbevakning har vi identifierat behov som har lett till olika 
ansökningar, Dessa behov ligger till grund för planering för hur familjecentralens och den öppna 
förskolans verksamhet ska se ut och vilka riktade grupper som behöver prioriteras eller om det 
ska leda till ytterligare ansökningar för olika projekt och koncept som tex. de projekt som nu pågår 
”Språk- Svenska för alla ”, ”SFI på Öppna förskolan” och ”Hissa språket- en verksamhet för barn 
med sen språkutveckling”. Projektet ”Ökat deltagande i förskola” startar hösten 2022. Syftet med 
alla projekt är att de ska implementeras i den ordinarie verksamheten efter avslutat projekt för att 
möta behoven som finns. I projektet Hissa Språket var en logoped anställd på 25 % vikariat. 
Behovet i verksamheten har lett till att logopeden nu är anställd på heltid som ordinarie 
bemanning. En ökad samverkan på området Norrby och Boda har lett till corona vaccination på 
området där alla samverkade för att kunna bedriva vaccinationen. 
 

• Genom att informera, finnas ute på området, möta besökare där de befinner sig har vi utvecklat 
arbetssättet på de Öppna förskolorna till att vara en mer uppsökande verksamhet. Vi har nått ut 
med vilket stöd och vad vår verksamhet kan erbjuda till boende som inte besöker oss i nuläget 
och som har stora behov. Samt delger Information om vikten av att barnet går i förskola och i 
samverkan även Bokstart som också arbetar uppsökande. (KUF- arbetssätt) 
 

• Under året har vi satsat på gemensamma, enskilda fortbildningar, utbytt erfarenheter och kunskap 
som varje profession har kring sitt uppdrag, för personalen på familjecentraler och öppna 
förskolorna. Det här för att nå en likvärdighet inom familjecentralerna/Öppna förskolorna, ökad 
kompetens hos personalen samt en gemensam samsyn på vilka behov boende i området har och 
vilken kompetensutveckling som behövs för att möte upp behovet. Det här har lett till en ökad 
samsyn kring det gemensamma uppdraget och identifierat specifika mål och utmaningar för 
respektive familjecentral. 
 

• Tagit fram en gemensam plan kring de föräldraskapsstödjande aktiviteter som ska erbjudas på 
familjecentraler/öppen förskola Denna har arbetats fram och styrgruppen för fc har fattat beslut 
om den. Syftet är att det ska bli en röd tråd i det föräldraskapsstöd som erbjud samt en likvärdigt i 
det föräldrastödjande arbetet i staden. Oberoende på vilket område familjerna bor på ska de ges 
möjlighet till samma stöd som andra familjer på andra områden. 
 

• Vi har ett pågående arbete med att ta fram en vägledning för Familjecentrerat arbetssätt Öppen 
förskola/ familjecentraler. Syftet med vägledningen är att tydliggöra roller och uppdrag i det 
familjecentrerade arbetssättet. Tidigare har vi utvecklat arbetsbeskrivningar för varje profession 
som ni finns med i årshjulet. 
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3.16 Arbeta för ett mer samlat, effektivt och riktat 

språkutvecklingsarbete på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling 
och för att nå vårdnadshavare gällande språkutveckling på 
Norrby 

 Pågående Förskolenämnden 



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 19(27) 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar  

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

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

Utifrån ovanstående målsättningar samverkar Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen för att utveckla metoder för samverkan, kompetensutveckling och kontakter med 
vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby. 
 
Språkutveckling på Norrby 
Våren 2021 fördes samtal mellan Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen om att göra ett gemensamt arbete för att utveckla det språkutvecklande arbetet på 
Norrby med förskolans vårdnadshavare i fokus. Medel tilldelades arbetet i juni 2021 och då formerades en 
styrgrupp med representanter från medverkande förvaltningar. En projektledare i form av 
verksamhetsutvecklare anställdes i sep 2021 och hösten 2021 ägnades åt kartläggning dels av pågående 
insatser inom området språkutveckling och dels av behoven. En verksamhetsplan formades och 
fastställdes av styrgruppen efter kartläggningsfasen. I verksamhetsplanen formulerades syftet med 
insatsen Språkutveckling på Norrby vara att verka för att vårdnadshavares kunskap och förståelse ökar 
förståelsen för vikten av det svenska språket och barnens språkutveckling. Verksamhetsplanen skrev 
också fram att metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka 
språkutvecklingen där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. I verksamhetsplanen 
har styrgruppen formulerat följande mål för arbetet:   

• Främja barns språkutveckling utifrån insatser på olika arenor. 

• Utveckla föräldrastöd för att gynna barns språkutveckling. 

• Utveckla samverkan i insatser mellan olika förvaltningar och arenor. 

• Etablera arbetssätt för spridning i andra utsatta områden. 

Styrgruppen har under projekttiden bearbetat vad begreppet samverkan innebär då flera förvaltningar 
deltar och enats om att:     

• Driva frågor mot gemensamt mål och hjälpas åt att dra framåt. 

Vi har ett gemensamt uppdrag och strävar mot gemensamt mål som jämbördiga parter utifrån respektive 
verksamheter och utifrån en vilja att verka tillsammans i ett uppdrag och bidra till helheten.     

• Använda varandras kompetenser. 

Utifrån olika kompetenser gör vi saker tillsammans och bidrar till ett gemensamt mål för att få ut mer effekt 
och/eller kvantitativt mer verksamhet. Vi lägger gemensamt pussel för vem som gör vad.     

• Tänka om/vara flexibel  

Vi ger och tar och arbetar med återkoppling till styrgruppen. Givande och tagande bygger på en trygghet i 
den egna rollen och en tydlighet i mandatet. Vi skapar nytt tillsammans. 
 
För att nå ovanstående målsättningar har flera insatser planerats och genomförts: 
 
1. Gemensamma synsätt 
En del i arbetet är att grundlägga ett gemensamt synsätt omkring normer mellan berörda förvaltningar och 
22/3 genomfördes en gemensam föreläsning med workshop där medarbetare från de olika förvaltningarna 
deltog. Det var värdefullt att mötas förvaltningar tillsammans med civila föreningar och lyfta frågor om 
normer. Det var uppskattat av civila föreningar att få inbjudan till ett sådant sammanhang där man räknats 
med på samma sätt som kommunala verksamheter. 
2. Introduktionen i förskolan 
En genomgång av deltagande förskolors introduktionsplaner har gjorts och utvecklingsarbetet tar sikte på 
att utveckla introduktionen för att göra det lättare för vårdnadshavare med liten erfarenhet av svenska 
förskola att förstå bl. a. förskolans språkliga uppdrag. En arbetsgrupp har formats där också 
vårdnadshavare ingår. 
3. Det språkutvecklande arbetet med vårdnadshavare - hjälp och stöd 
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett enkelt material om språkutveckling med vårdnadshavare som 
målgrupp. Materialet är skrivet på lätt svenska. Materialet har gåtts igenom tillsammans med mammor på 
familjecentralen. 
4. Samverkan med Borås Folkhögskola 
Ett samarbete är etablerat och projektledaren har i Borås Folkhögskolas verksamhet informerat om 
förskolans roll i samhället samt om språkets betydelse. 
5. Pappagrupp 
Personal från Öppna förskolan och projektledaren har under våren 2022 genomfört pappagrupp på 
lördagar i Öppna förskolans lokaler på Familjecentralen. Aktiviteten var en första pilotomgång på sex 
lördagar och under hösten 2022 fortsätter piloten med ytterligare fem tillfällen. Syftet är att pappor med 
yngre barn får mötas och samtala om barns språkutveckling. I delutvärderingen kan vi se att pappor har 
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3.17 Samla aktörer som kommun, näringsliv, civilsamhälle 

och föräldrar runt barnet genom skolan som arena 

Ansvarig nämnd 

Grundskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Pilottesta Arenaskola  Pågående Grundskolenämnden 

Kommentar Arena Skola är ett arbetssätt där vi använder skolan som nav/plattform för 
områdesutveckling. Ett starkt kontaktnät arbetats upp mellan skolan och övriga aktörer, vilket främjar 
samarbeten över gränserna. Insatser som sker genom Arena Skola blir också en naturlig del av skolans 
ordinarie arbete då samordnaren för Arena Skola också blir en naturlig kontakt hos Sjöboskolan för 
samverkan med externa aktörer. Det arbetet som görs inom ramen för Arena Skola kan bidra till att 
underlätta även vid delar av det ordinarie arbetet under skoldagen. 
 
Arbetet är indelat i tre olika fokusområden; barn och unga, vårdnadshavare och familj och närsamhället. 
Ett aktivitetsprogram har tagit fram där dagliga aktiviteter i direkt anslutning till att skoldagen är slut riktas 
till barn och unga, föräldrar och familjer. 
Vi kan se en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs efter skoltid. 
 
Aktiviteter för barn ska bidra till att tillgängliggöra föreningslivet och skapa meningsfull fritid för barn och 
unga. De bidra också till ökad fysisk aktivitet, ge möjlighet till konst och skapande och att stärka relationen 
till fritidsledare och fritidsgård och bidra till att barn får berätta och utveckla sitt skrivande. Aktiviteter för 
vårdnadshavare och vuxna ska bidra till att öka anknytningen till skolan, stärka föräldrars föräldraskap 
genom att föräldrar erbjud föräldraskapsstöd och att synliggörandra stödinsatser som finns. 
Familjeaktiviteter ska bidra till att tillgängliggöra fritidsaktiviteter och synliggöra fritidsbank samt att främja 
språkutveckling. Aktiviteterna ökar också nyttjande av skolans lokaler efter skoltid, ska ökad trygghet på 
skolans område och på de arenor barn och unga visats. 
 
En utmaning kopplad till arbetet är att många personer och funktioner inblandade och arbetssättet växer i 
snabb takt, vilket ställer krav på återkommande förankring i olika förvaltningar och andra samarbetsparter 
och att vi samtidigt utvecklar organisationen kring Arena Skola. En viktig del framöver är att ytterligare 
utveckla samverkan med IFO för ökat föräldraskapsstöd. En utmaning är också att det inte finns några 
pengar till aktiviteter. 
 

3.18 Arbeta med att skapa möjligheter för individer att 

återgå till eller påbörja studier 

Ansvarig nämnd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla den uppsökande verksamheten  Pågående Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämn
den 
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3.19 Stadengemensamt arbete mot hemlöshet 

Ansvarig nämnd 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Revidera program mot hemlöshet och ta fram handlingsplan 
mot  hemlöshet 

 Avslutad Individ- och 
familjeomsorgsnämnd
en 

Kommentar Program mot hemlöshet är framtagen och är utskickad på remiss till berörda nämnder och 
bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån vad som 
framkommer i remissrundan. 

3.20 Ta fram ett underlag av befintligt utbud av studie- och 

arbetsförberedande insatser 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga Jobb Borås utbud av studie- 
och  arbetsförberedande insatser 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Detta är ett ständigt pågående arbete hos arbetsmarknadsenheten  Jobb Borås. Insatser tas 
bort och tillkommer utifrån deltagarnas/boråsarnas behov. 

3.21 Ta fram ett beslutsunderlag om möjligheter till 

finansiering av studier för individer utan inkomst 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utreda olika möjligheter till finansiering av studier för individer 
utan inkomst 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar För finansiering av studier kommer detta att utredas i varje enskilt ärende. 
Ingen generell lösning finns i dagsläget. 
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3.22 Möjliggöra för fler grupper att kombinera 

yrkesutbildning med arbete 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla och vidga integrationsmodellen  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsmodellen som idag ligger under jobbspåren på Jobb Borås arbetar hela tiden 
med att utveckla och hitta nya spår. 
För tillfället är det aktuellt med mer jobbförberedande jobbspår då målgruppen som är aktuell för dessa 
står mycket långt från arbetsmarknaden. 
Jobbspåren riktar sig till alla boråsare som räknas till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden och är 
anvisade Jobb Borås. 

3.23 Arbeta med att individer får stärkt kunskap om sina 

möjligheter på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utöka samhällsinformation om arbetsmarknaden  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsenheten på Arbetslivsförvaltningen har under året utvecklat 
samhällsinformationen. Arbetsmarknadsinformationen i samhällsinformationen är idag mer fördjupad. 
Målgruppen har utökats och informationen genomförs idag på flera olika platser i Borås. 
Ett informationsmaterial i form av en film har tagits fram. 

3.24 Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare för att 

kunna ta emot en bredare målgrupp 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Tillsätta stöd för arbetsgivare och individer i form av 
handledarskap samt att skapa informationskampanjer mot 
arbetsgivare om stöd som finns att tillgå 

 Pågående Arbetslivsnämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Detta arbete sker löpande under arbetet med att starta en pilot med servicegrupp inom VÄF. 
Faller detta väl ut kommer denna information spridas till övriga förvaltningar för att hitta fler arbetstillfällen 
för boråsare som faller inom ramen för SHB. 

3.25 Utreda möjligheten till att skapa nya yrkestitlar 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga inom vilka områden det är möjligt att skapa nya 
yrkestitlar och vad som krävs för att göra det 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar En pilot att starta under hösten 2022 eller våren 2023. Tanken är att en servicegrupp med 
handledare ska arbeta som stöd inom kost och lokalvård på VÄF. 
Tanken är att utveckla detta koncept och hitta fler förvaltningar och fler arbetsuppgifter där detta skulle gå 
att genomföra. 
Under arbetets gång har vi sett svårigheter med att skapa nya yrkestitlar och istället inriktat arbetet på att 
identifiera arbetsuppgifter där nya medarbetare skulle kunna avlasta verksamheten. 

3.26 AB Bostäder får i uppdrag att skapa tydliga och 

gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en gemensamt områdesutvecklingsplan för boende 
och verksamma aktörer 

 Pågående Kommunala bolag 

Kommentar Arbetet med att ta fram en gemensam målbild/plan för områdesutvecklingen på Norrby 
mellan kommun, föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en 
gemensam målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende 
att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man 
gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, 
förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Detta 
arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
 

3.27 AB Bostäder får i uppdrag att skapa en gemensam 

struktur och organisation på områdesutvecklingen 

Norrby 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en gemensam 
områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan organiseras. 
Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande arbetssättet och 
modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med 
genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden 
uppnås. Uppdraget att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på 
att arbeta utifrån modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter 
från föreningslivet och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre 
miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 
miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och 
föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i 
arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en områdesutvecklingsmodell  Avslutad Kommunala bolag 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan 
organiseras. Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande 
arbetssättet och modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med genomförandet 
av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden uppnås. Uppdraget 
att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på att arbeta utifrån 
modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter från föreningslivet 
och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för 
arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 miljon kr för genomförandet av 
aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och föreningslivet finns, stödjer 
arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta 
utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

3.28 Öka samverkan mellan verksamma aktörer på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

3.29 Förankring av målbilder och handlingsplan i 

nämnder/bolag 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Målbild och samtliga handlingsplaner har förankrats i berörda förvaltningar och bolag. 

3.30 Ta fram en kompetensutvecklingsplan för Socialt 

hållbart Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 
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Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Pågående arbete. Identifieringen av kompetenshöjande insatser har främst baserats på behov som 
ledningsgrupper för respektive målområde påvisat och uttryckt. Vi har startat upp med fördjupade 
seminarieforum. Just nu pågår en översyn gällande övergripande interna konferenser/utbildningar inom 
Borås Stad och där vi tittar på hur vi kan integrera frågorna som rör social hållbarhet snarare än att 
skapa ytterligare en ny konferensdag. 

3.31 Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och 

kvalitativa analyser för uppföljning av arbetet inom SHB 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med detta uppdrag är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. Vi har 
sett över befintliga samt tagit fram nya indikatorer kopplade till effektmålen. De kvalitativa analyserna 
kommer att utvecklas i samband med uppföljningen som sker på målområdesnivå (2023) och är därmed 
inte möjliga att redovisa just nu. 

3.32 Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart 

Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Gemensamt material har tagits fram för alla att kunna använda med budskap, bilder och PPT samt ett 
stöd för kommunikationsplanering. Nya sidor har tagits fram på Borås.se samt intranätet. 
Film för att skapa samsyn och förmedla samverkan. 14 nyheter för att sätta fokus på vissa frågor, bland 
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annat språkfrämjande insatser, Arenaskola, KAA och utökad SO. Inte sällan samordnas nyheterna med 
Såklart samt SAXEN. Fotoutställning samt kommunikationsplattform för att stärka 
områdesutvecklingsarbetet. 
Nyheter om Socialt hållbart Borås - Borås Stads intranät (boras.se) 
 

4 Slutsatser 

Redovisningen visar att arbetet med de olika aktiviteterna har tagit fart i bolagen och förvaltningarna. 
Genom ett målfokuserat arbete har man lyckats att förankra arbetet på en bred front och skapa en bred 
politisk samsyn i frågan. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktighet. 

Utifrån det övergripande perspektivet ser man att det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat 
fokus på frågan om social hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. Insatserna inom 
handlingsplanerna har också möjliggjort en kraftsamling och mobilisering som innebär att det gedigna 
arbete som är igång får rätt förutsättningar att utvecklas vidare. 

Det är tydligt att aktiviteterna inom ramen för handlingsplanerna präglas av bred samverkan, tidiga 
insatser, kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationen. 

Fokus i handlingsplanerna har varit att bygga en struktur som är stark över förvaltnings- och 
bolagsgränser och som håller över tid. Exempelvis bygger aktiviteterna i handlingsplanen på både 
integrering och tvärsektoriellt arbete. Kort handlar integrering om att införa ett jämlikhetsperspektiv i 
ordinarie styrning och uppföljning samt vad som görs inom den egna verksamheten för att öka 
jämlikhetsperspektivet medan tvärsektoriellt arbete handlar om vad verksamheterna gör tillsammans 
med andra för att öka jämlikhetsperspektivet. 

Genom aktiviteterna har vi också arbetat med att skapa ett underifrånperspektiv och delaktighet för att 
möjliggöra för verksamheter, invånare och andra aktörer att vara med och utforma strukturer och 
arbetssätt. Genom att ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens samt invånarnas 
upplevelser, erfarenheter och behov kan vi också skapa förutsättningar för tillit. 

Utöver det så har det strategiska arbetet också inneburit att utveckla en uppföljningsstruktur av den 
sociala hållbarheten på en övergripande nivå. Detta för att vi på ett bättre sätt ska möjliggöra 
styrinformation om hur vi i Borås arbetar i våra grunduppdrag och i samverkan med andra för att 
påverka invånarnas livsvillkor. 
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Inledning 

Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera 
drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. Borås stads miljöarbete 
sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås i dagsläget och det görs också bra arbeten runt 
om i staden utöver beslutade miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett 
Fossilfritt och energieffektivt Borås. 

Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. Merparten av bolagen som är fler 
än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla staden förskolor använder sig av ett 
miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna samt 80% av gymnasieskolorna använder sig av ett 
miljöledningssystem (Grön flagg) och arbete pågår kring certifiering vid fler skolor. 

Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av ekonomi trots 
budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom Borås stads sortiment men 
exempelvis buljong och matfett kvarstår. kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på 
grund av för höga kostnader samt ej uppfyller smakkrav. 

En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete under 2018-2022 kommer vid 
årsrapporteringen vid tertial 3. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kommentar Följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas: Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö - och Konsumentnämnden, Fritids - och 
Folkhälsonämnden Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden och Vård- och äldrenämnden. 
Följande nämnder är certifierade enligt ISO14001: Lokalförsörjningsförvaltningen samt Servicenämnden. 
Följande nämnd har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Revisorskollegiet 
 
Följande bolag är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas: Borås Djurpark, Borås kommuns Parkerings 
AB, Borås TME, 
Följande bolag är certifierade enligt ISO14001:Borås Energi och Miljö AB, Fristads bostäder AB samt 
Borås Elnät AB. 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Viskaforshem, AB 
Toarpshus, AB Sandhultsbostäder och Akademiplatsen i Borås AB, Industribyggnader i Borås AB. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är fler än 10 anställda: Bostäder i Borås AB.  

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Ej aktuellt  Ej aktuellt 

Kommentar Följande nämnder har ett eget, ej certifierat miljöledningssystem: Individ - och 
vuxenutbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Sociala 
omsorgsförvaltningen avser att arbeta om sitt miljöledningssystem för att närma sig en certifiering, samt 
för att möta nivån i kommande Miljöprogram för Borås Stad. 
 
Följande bolag har ett eget, ej certifierat miljöledningssystem: Inkubator (Sharepoint 365). 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

86 90 77,7 

Kommentar Förskolenämnden: Miljöarbetet ingår i samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete och 
redovisas i kvalitetsrapport Naturvetenskap och teknik. Arbetet ingår i läroplansuppdraget och förskolorna 
planerar arbetet som en del i undervisningen. Målen i läroplanen som är kopplat till miljöarbetet lyfter att 
förskolorna ska ge varje barn förutsättningar att skapa förståelse för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra samt hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling. 
I undervisningen på våra förskolor får barnen arbeta med kretsloppet på olika sätt, som till exempel odling 
och processen från frö till plant. Flera förskolor har också kompostering på sin gård. Skräpplockardagarna 
är ett årligt inslag som flertalet förskolor deltar i där barnen utvecklar sin förståelse kring vikten av att 
sortera samt att inte slänga skräp i naturen. Förskolor har iordningställt sin egen sopsortering och barn lär 
sig att sortera olika föremål. Promenader till återvinningsstationer är också vanligt förekommande. 
Vikten av hållbar utveckling är något som också lyfts med barnen på förskolorna. Användandet av 
naturmaterial och återvinningsmaterial i lärmiljön har utökats under förra året. 
Naturen utforskas också och barnen får promenera till skogen för att uppleva den och exempelvis samtala 
om årstidernas skiftningar. Insekter kan undersökas med luppar och pedagoger samtalar med barnen 
kring allemansrätten och vad det innebär. 
Grundskolenämnden: Alla skolor arbetar med mål i Agenda 2030 i ordinarie undervisning. Det är 38 
procent (16 av 42) av grundskolor som arbetar aktivt med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet har aktuella licenser. Viskastrandsgymnasiet har Grön flagg, årets licensiering är dock 
fördröjd, men arbetet är påbörjat och pågår. 
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 

eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0 0 

Kommentar För skolornas och förskolornas restauranger gäller följande: Trots kompensation med 
tilläggsbudget för livsmedel under 2022 till förskolan och skolan, så har kostverksamheten inte möjlighet 
att öka andelen ekologiskt med nuvarande skenande livsmedelspriser. De har fortfarande, sedan 
livsmedelsavtalen 2019, att hantera den 10-procentiga kostnadsökning av livsmedelspriserna som 
finansierar distributionscentralen, samt strävar efter att kunna bibehålla nuvarande kvalitetsnivå på 
livsmedel och matsedlar (Kommunstyrelsen). 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 

materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter. Arbete pågår för att införa 
så kallad kategoristyrning, vilket innebär en tydligare framförhållning.Fördelarna är man kan fokusera på 
respektive leverantörsmarknad samt nå verksamhetsutveckling och besparingar och också tydligare 
fokusera på att nå miljömålen för den specifika kategorin (Kommunstyrelsen). 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kommentar Inget gemensamt system finns utöver ordinarie sophanteringssystem. 
BEM: Regional avfallsplan är framtagen och godkänd. Bolaget arbetar med öka återanvändning och 
återvinning – bland annat nytt cirkulär masshantering. 
Borås Elnät AB: Sorterar i ca 30 fraktioner för att maximera återvinningsgraden. Hämtas delvis av Borås 
energi och miljö och delvis av provat entreprenör. 
Borås Djurpark AB: Under 2022 har campingen öppnat två miljöhus med bättre möjligheter för gäster att 
sortera sitt avfall. Ständiga förbättringar diskuteras fortlöpande i företaget. 
Borås kommuns Parkerings AB: Vi har en sorterings- anläggning i anslutning till kontoret. 
 Industribyggnader i Borås AB: Vid upphandling ställer bolaget krav i enlighet med Borås stads 
miljöpolicy. Miljösortering är standard i bolagets fastigheter. Materialåtervinning både i egen regi och i 
samverkan med Borås Stad. Nya sopkärl implementeras i samråd med BEM. 
BoråsBorås TME AB: Fraktioner för återvinning, hämtas av BEM. Bolaget arbetar aktivt med återbruk 
och materialåtervinning. 
Akademiplatsen i Borås AB: Möjlighet att lämna avfall till återvinning på Textile Fashion Center. Bolaget 
arbetar aktivt med återbruk och materialåtervinning. 
Inkubator i Borås AB:Vi hyr vår lokal av Lokalförsörjningsförvaltningen, som i sin tur hyr av KANICO som 
förvaltar allt vårt avfall. 
AB Bostäder i Borås: Ja – vi återvinner vårt avfall i enlighet med de rutiner vi har med BEM. 
Men… Nej – vi har inget avfall som uppkommer i ”kommunal regi”. Antingen kommer vårt avfall från 
hyresgäst eller från våra projekt/reparationer.. 
Fristadbostäder AB: Ja vi sorterar noggrant det avfall som uppkommer i vår egen verksamhet och alla är 
införstådda med systemet. 
AB Sandhultsbostäder: Vi arbetar med Borås energi och Miljö i avfallsfrågor gällande sortering o dylikt. 
AB Toarpshus: Vi arbetar med Borås energi och Miljö i avfallsfrågor gällande sortering o dylikt 
Viskaforshem AB: Allt avfall sorteras och lämnas till Borås Stads återvinningscentral. 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Borås har hyra av entrémattor, liftar, maskiner och ställningar, kaffeautomater, mobiler och 
datorer, vattenautomater, gas-och gasolflaskor. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har 
genomförts. Förhoppningen är att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade 
(Kommunstyrelsen). 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar System för återbrukade inventarier har inte upprättats ännu, men under hösten 2022 kommer 
en ny person att påbörja arbetet med cirkulära flöden. Under 2022 har ett nytt avtal med denna inriktning 
träffats för arbetskläder inom vård och omsorg, lokalvård, kök och förskola. Avtalet innebär att det finns 
möjlighet att inrätta ett cirkulärt flöde under avtalsperioden 4 år (Kommunstyrelsen). 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
systemet (Kommunstyrelsen). 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler 
(Kommunstyrelsen). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
På förskolorna i Borås Stad har befintligt material successivt bytts ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika 
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på 
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I 
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de 
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 

varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller matfetter 
och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper 
(Kommunstyrelsen). 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
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kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2022 har nybyggnation av Strandvägens förskolan och Nya Fristadhallen slutförts. 
LFF har kvalitetssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten 
(Lokalförsörjningsnämnden). 
2 miljöhus på Borås camping (Borås Djurpark AB). 
2022 har vi byggt fem nya byggnader enligt klass B på två olika fastigheter (AB Bostäder i Borås). 
1 byggnad (Viskaforshem). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med 
utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern 
utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och 
VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och 
driver på en utveckling inom branschen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
I de fall där Fritids och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör någon form av markentreprenader, ställer vi 
alltid krav på att respektive underentreprenörer och leverantörer såväl interna som externa. Att dessa 
följer gällande ramar och policys som Borås Stad har satt och att det görs medvetna materialval som 
uppfyller våra miljökrav. 
 
Servicenämnden 
Servicekontoret utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag enligt beställar-/utförarmodellen. 
Vare sig uppdragen gäller mark, bygg, anläggning eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret 
krav på att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförare är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 
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3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 

översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar 

Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med Viskans park. 
Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs 
med stråket. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Vägledning för "planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder” togs fram tillsammans 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dokumentet blev aldrig ordentligt genomarbetat och kan därför inte 
användas i praktiken. Handboken är idag inaktuell och behöver revideras, det är dock inte fastställt om det 
ska bli ett nytt eget dokument eller arbetas in i grönområdesplanen. (Miljö- och konsumentnämnden) 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Nej – Målet bedöms inte nås till 2022. 
Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande 
grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande 
arbete som pågår och där har en arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i 
frågan hur staden kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan 
tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. 
Arbetsgruppen testade tillsammans med berörda tjänstemän olika verktyg för bedömning av 
ekosystemtjänster under 2021. Men arbetet med grönytefaktor är för närvarande vilande.  

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 

och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Delvis klar, översvämning under höga flöden klart och vi har en ny skyfallskartering. 
Dricksvatten är på gång och i övrigt pågår arbetet med kartläggningarna  (Miljö- och konsumentnämnden). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Nej – Målet bedöms inte nås till 2022. 
Ingen förändring sedan 2021. Arbete pågår. Det är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn men ännu 
lite oklart hur det är etablerat i 
bygglov och skötselplaner.  

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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Kommentar Tekniska nämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi dagligen med planering och 
ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de cirka 140 elever vi har. Vi tankar våra 
fordon med HVO 100 idag. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har 
trafiken för att det ska bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett 
samarbete med berörda bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Vi 
har från höstterminen 2021 tagit över planering och trafikledning för dessa taxitransporter, vilket vi ser att 
det blir en bättre planering då och vi finns lokalt och känner till kommunen, Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Alla 
färdtjänstresor sker med fordon som tankas fossilbränslefritt och det gäller även inom skolskjutsen när det 
gäller taxifordon. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Nämnden arbetar med att effektivisera resor vid besök hos brukare där detta är möjligt. 
Familjehemsverksamheten samplanerar framförallt besök i familjehem som ligger på längre avstånd från 
Borås och gör då en planerad besöksrutt i flera familjehem som är belägna i närheten av varandra. besök 
på institutioner kan ibland genomföras samtidigt men är oftare svårare att samplanera en rutt. 
Boendesociala enheten, Mobila vuxenteamet och Vräkningsförebyggande enheten planerar i den mån 
även besök inom Borås till brukare på liknande sätt så att brukare boende inom samma stadsdel besöks 
under ett arbetspass. Utifrån verksamhetens karaktär, behov av individuell anpassning och akuta 
hembesök går detta inte att genomföras fullt ut. 
I de fall som resor kan ersättas med digitala möten försöker detta göras vilket då helt undviker rresa. Ett 
av de områden där det förändrats under senaste året är förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt där 
dessa nu i vissa fall kunnat på ett tillfredsställande rättssäkert sätt kunnat genomföras digitalt . Något som 
tidigare inte varit möjligt. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Nära – Målet är nära att nås till 2022 
Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i verksamheternas transporter, 
något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att många transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man exempelvis skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika 
verksamheter, för att effektivisera dem ytterligare. 
Distansmöten och en ökad andel hemarbete, för de som har möjlighet, är numera en naturlig del av 
arbetet på SOF. Detta måste bedömas ha en positiv effekt på de totala transportrelaterade utsläppen och 
ligger i linje med målet att uppnå ett mer miljömedvetet resande. 
 
Vård- och äldrenämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Vård- och äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva 
och smartast gång-/körsträckor eftersträvas. Med resor avses både gång- cykel- och bil-resor. Samåkning 
tillämpas i den grad det är möjligt. Brukares insatser är styrande och kan kräva specifika kompetenser, till 
exempel hälso- och sjukvårdsinsatser som påverkar hur logistiken blir. 
Det som kan skapa omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga 
rutten för många av de bilburna verksamheterna. Verksamheterna har tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Miljö och Energi, påbörjat samarbete som rör installation av 
laddningsstationer för el-bilar. Inför sommaren 2022 planerades cykelscheman så långt det var möjligt i 
hemtjänsten för att undvika bilkörning. Under 2021 började hemtjänstområdena köpa in olika typer av el-
bikes, bland annat Vässlor, för att använda alternativ till fossila bränslen. Att använda denna typ av fordon 
har fungerat mycket väl, vilket medfört att fler områden köpt el-bikes under 2022. 
Alla vårdplaneringar sker via Teams, istället för resor till Södra Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten 
via Teams vilket har lett till färre resor. 
 
Servicenämnden 
Inom entreprenadverksamheten ruttoptimeras vinterväghållningen genom att ha förutbestämda distrikt 
med tydliga anvisningar om vilka gator och övriga ytor som omfattas och deras inbördes 
prioriteringsordning. Också inom post- och budverksamheten samt fastighetsskötseln ses rutterna över 
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  Lägesbeskrivning 

kontinuerligt och justeras för att få bort onödiga körningar. 
 
Arbetslivsnämnden 
Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera 
arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 

kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, den blå – och gröna infrastrukturen är kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar 
och vattendrag med klass 1 i grönområdesplanen, i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk 
emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen (Miljö- 
och konsumentnämnden). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Kommunstyrelsen 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges 
olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Ingenting nytt från förra året. Samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för bättre spridningsmöjligheter 
för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så att det blivit en 
spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om 
större vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med 
fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I 
projektet jobbar vi också med inventeringar samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Guidade vandringar på kommunens fastighet Gåshult genomfördes under våren och försommaren. På 
fastigheten finns en stor mångfald av arter och området invigdes som naturreservat i juni. I till exempel 
planer, bygglov och strandskyddsärenden upplyses fastighetsägaren om naturvärden på platsen. 
Exkursion med LRF, sportfiskarna, markägare, politiker och tjänstemän genomfördes för studie av 
potentiell våtmarksrestaurering. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för 
biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den 
biologiska mångfalden. Under sommaren 2022 har kartanalyser gjorts för att kvalitetssäkra 
naturdatabasen och hitta hotade arter på kommunal mark, i gröna stråk och naturdatabasen. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2022, Borås stad 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Stratsys Miljörapport Tertial 2 
2022 Borås stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Under 2021 beslutades det att förlänga Borås Stads miljömål med ett år, t.o.m. 
2022. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2022, Borås stad följer upp de 
aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterar i tertial 2 2022 under följande 
områden. Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås samt Hållbar natur. En mer omfattande sammanställning av 
stadens miljömålsarbete under 2018-2022 kommer vid årsrapporteringen vid tertial 3. 
Miljö- och konsumentnämnden och Miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål.  

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås 
i dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa 
miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt 
och energieffektivt Borås. 
 
Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. Merparten av 
bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla 
stadens förskolor använder sig av ett miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna 
samt 80 % av gymnasieskolorna använder sig av ett miljöledningssystem (Grön flagg) 
och arbete pågår kring certifiering vid fler skolor.  
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Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av 
ekonomi, trots budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom 
Borås stads sortiment, förutom exempelvis buljong och matfett som kvarstår. 
Kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på grund av för höga 
kostnader samt att ersättningsprodukter ej uppfyller smakkrav.   

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Arbetet med delar av Borås Stads gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra 
med att ge staden och dess invånare tillgång till grönytor av hög kvalitet för 
exempelvis rekreation och friluftsliv. Att värna och återskapa grönytor har positiv 
påverkan på människors hälsa och skapar ytor där sociala interaktioner kan ske och 
bidra till en bättre livsmiljö för stadens invånare.  
 
Ekologisk dimension  
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att bevara 
och utöka stadens tillgång till olika former av ekosystemtjänster. Där är biologisk 
mångfald är en av grundpelarna inom den ekologiska dimensionen. Att förekomma 
negativa miljö- och klimateffekter med hjälp av långsiktigt hållbar planering är ett 
mycket effektivt arbetssätt för att bevara befintliga arter, ekosystemtjänster och natur 
– och kulturvärden. Att nyskapa habitat, exempelvis våtmarker är ytterligare en av 
möjligheterna i stadens miljö- och klimatarbete. Ekosystemtjänster, klimatanpassning 
och naturvårdsarbete gynnar såväl människor som flora och fauna. 
 
Ekonomisk dimension  
Stora delar av Miljöförvaltningens miljömålsarbete ingår i våra ordinarie 
arbetsuppgifter och är skattefinansierat. Visst arbete sker i projektform som 
exempelvis LONA-projekt där upp till 50 % av kostnaden är statligt finansierat.  
Att förekomma negativa miljö- och klimateffekter med hjälp av långsiktigt hållbar 
planering är i de flesta fallen billigare och mer resurseffektivt i jämförelse med att 
släcka bränder och exempelvis sanera miljögifter eller utföra 
klimatanpassningsåtgärder i efterhand. 
 

Följande mål och aktiviteter rapporteras i bilaga 1. Stratys Miljörapport Tertial 2, 2022, 
Borås stad. 

Hållbara perspektiv 
Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 
Mål 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. 
Mål 1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 
Mål 2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 
Mål 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Mål 2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara 
palmoljefria. 
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Hållbar samhällsplanering 
Mål 3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 
Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Mål 4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 % från 
2015. 

Hållbar natur 
Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 
Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 
 
 
Agneta Sander  Elin Johnson 
Förvaltningschef      Avdelningschef  
 

Bilagor 
1. Stratsys Miljörapport Tertial 2 2022, Borås Stad 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder och bolag 
 
 



Lokal utvecklingsplan för Ortsrådet Väst.  
 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Lundaskog 

Bilagor: 
1. Lokalutvecklingsplan för Sandared     Sandareds intresseförening 
2. Lokalutvecklingsplan för Sjömarken Vision Sjömarken  
3. Lokalutvecklingsplan för Sandhult  Samråd Sandhult    

 

Här nedan lyfter vi i Ortrådet Väst våra gemensamma utvecklingsfrågor, som vi kunnat 

identifiera återkommer i egna planer.   

Trafik 

Trafik är en viktig fråga på olika sätt i våra bygder. På flera ställen i våra planer nämns en önskan 

om gång och cykelväg mellan Sandared och Sandhult. En annan röd tråd handlar om lägre 

hastighet på utsatta passager, tex förbi skolor och vid Sandhults kyrka. Vikten av att på ett snabbt 

och smidigt sätt komma ut till motorvägen nämns också i våra samtal. Detta handlar både om  

möjlighet för biltrafiken att flyta på, men också om bättre möjligheter att kunna ta sig kollektivt. Vi 

har också fått lite info om att väg 180 skall få en ny sträckning långsiktigt. Ortsråd Väst uppskattar 

inbjudan till uppdaterad information i denna process. 

Bostäder 

Bostäder är en annan röd tråd i våra planer. I alla våra områden behövs fler bostäder. Det 

behöver byggas olika slags bostäder som täcker behovet av olika boenden i olika åldrar och olika 

faser i livet. Fler lägenheter, generationsboenden, men också fler villatomter nämns. 

Barn och unga  

Det finns mycket fokus på barn och unga i våra planer. I våra bygder är det en låg medelålder 

med många barnfamiljer. I våra samtal och planer finns bland annat en önskan om en möjlighet 

till ett bredare föreningsliv med större tillgänglighet för våra barn och unga och deras familjer. Just 

nu erbjuds en hel del sportaktiviteter lokalt. Vi önskar en större bredd bland annat på 

kulturområdet. 

Spår och leder 

Att än mer utveckla vår fina natur finns med som en röd tråd i alla våra planer. Sjömarkens IF 

jobbar med sina leder. Sandared skriver bland annat om en promenadslinga från den stora 

badplatsen till Strandvägen. Sandhult har de senaste åren påbörjat en slinga från centrala 

Sandhult till Trummesjön, som också ska vara tillgänglig för barnvagnar. På det här området kan 

mycket utvecklas vidare för trivsel och tillgänglighet. Grillplatser och bänkar har också 

efterfrågats. 

     
Ortsrådet Väst är vårt gemensamma namn för Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och 
Lundaskogs ortsråd. Vi jobbar aktivt med hur vi skall organisera o struktur oss i Ortsrådet Väst , vi strävar efter 
att varje ort är skall vara representerad. Varje ort i ortsrådet har jobbat aktivt med detta, att hitta 
samverkansformer med de föreningar, medborgare och näringsliv i varje del av vårt ortsråd. I varje ort finns 
det eller byggs en samordning upp. Dessa är just nu, Sandareds intresseförening, Vision Sjömarken, Samråd 
Sandhult. Vi tillsammans jobbar för att få med oss Hedared och Lundaskog, på olika sätt fram över. 
Vi har var och en jobbat med våra lokala utvecklingsplaner för att identifiera våra styrkor och 
utvecklingsområden i var och ens bygd, och där efter tittat på vad som är våra gemensamma frågor. 
 
Vårt mål samla de idéburna för att samverka och få en långsiktig och hållbar utveckling för dem som bor och 
lever vår bygd, detta vill Ortrådet Väst sträva efter för att ta tillvara på allt som görs, och tillsammans utveckla 
vår bygd. 
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1. SYFTE 

Den lokala utvecklingsplanen (LUP) syftar till att ge boende och övriga 

intressenter i Sandared en gemensam plan att kraftsamla kring för att 

förstärka alla de goda krafter som verkar för att göra Sandared en ännu 

bättre plats att bo och verka i. 

Planen beskriver ortens historia, nuläge och utvecklingsmöjligheter och 

är framtagen av Sandareds intresseförening. Den kompletteras av en 

handlingsplan för nästkommande kalenderår som fastställs på 

intresseföreningens årsmöte. Även utvecklingsplanen i sig är ett levande 

dokument som kan komma att revideras med jämna eller ojämna 

mellanrum. 

Planen skall också fungera som ett stöd för ortsborna i kontakter med 

kommunen och andra berörda myndigheter i frågor som rör förändringar 

för orten.  

 

2. VISION OCH MÅL 

 Sandared är en utvecklande och trygg plats att bo och verka i. Tillgång 

till mark och lokaler har gjort att befolkningsutvecklingen är god vilket i 

sin tur medfört att nivå och kvalitet på skola, samhällsservice och den 

privata servicenäringen är utmärkt. Antalet företag inom tjänste- och 

servicesektorn har ökat. Många människor har utryckt sitt intresse för att 

bosätta sig på orten i någon av de upplåtelseformer som finns. Sandared 

har en god demografisk spridning på sin befolkning. 

Kommunikationerna till bl a Borås och Göteborg fungerar utmärkt med 

såväl bussar som tåg. Alla hushåll, företag och institutioner i centralorten 

är anslutna till ett fibernät som erbjuder minst 1000 Mb/s i 

kommunikationshastighet. Studenter vid ”Högskolan i Borås” är väldigt 

nöjda med sitt lugna naturnära boende vilket också medfört att ortens 

restauranger och pubar går bra.  

Såväl de boende som de som arbetar i Sandared uppskattar närheten till 

naturen med alla fina promenad- och cykelstråk och andra motions-

möjligheter. Viaredsjön erbjuder ett omfattande utbud för dem som är 

intresserade av bad- fiske- och båtliv.  

Många besökare söker sig till Sandared för att njuta av de möjligheter till 

rekreation och shopping som Sandared erbjuder. 
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Föreningslivet i Sandared blomstrar och gemenskapen i samhället är 

stark. 

3 Korta fakta om Sandared 

Nedan redovisas lite korta fakta om Sandared såsom geografi, historia, 

befolkning, boende mm 

3.1 GEOGRAFI 

  

  

Sandared  
Tätort  
Land Sverige 

Landskap Västergötland 

Län Västra Götalands län 

Kommun Borås Stad 

Församling Sandhults församling 

  

Koordinater 
57°42′30″N 12°47′30″O / 57.70833, 
12.79167 

  
Area 285 hektar 

  
Folkmängd 3 394 (2020-12-31)[1] 

Befolkningstäthet 1191 inv./km2 

  
Tidszon CET (UTC+1) 

Tätortskod 5008 
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3.2 HISTORIA 

 

Trakten har varit bebyggd redan under stenåldern. Man har hittat flera 

fynd av stenverktyg bland annat en stenyxa, funnen i Nygården. En 

hällkista från bondestenåldern, finns i Sundshults hage. Man har även 

funnit båtar, fem meter långa, gjorda av urholkade trädstammar. Jakt och 

fiske var de första näringarna och senare röjdes mark för odling. Det var 

en trakt full av villebråd, t ex både björn och varg. Vargen var kvar här i 

skogarna som ett naturligt element ända till 1860-talet. 

De flesta som bodde här då var jordbrukare, men de hade dessutom 

många bisysslor för sin utkomst. Det var till exempel möbelsnickeri, 

korgmakeri, vävning och smide. På 1950-talet hittades lämningar efter 

en masugn för smältning av myrmalm i Nygården.  Många var 

byggmästare, murare och kyrkobyggare. 

År 1545 hette samhället Sanderöd, 1631 Sanderedh och från1695 

skriver man Sandared som nu. Omkring 1950 fanns det bara Nygårdens 

två gårdar, som hade kvar sitt jordbruk. Då fanns den gamla 

gästgivaregården kvar men utan sitt jordbruk. Vid gården Arås på andra 

sidan av Viaredssjön hade Sandared sin utskog. Förr gick vägen mellan 

Borås och Göteborg längs med Viaredssjöns södra sida, förbi Arås. 

Applagården bestod av två gårdar, som ligger mellan Backabo och Torp. 

Gården Götebacka har förr hört till Vadstena krigsmanshus. Gården 

friköptes 1767 av änkan Anna Larsdotter för 66 daler silvermynt. Hennes 

ättling berättar om hur kvinnorna arbetade på Sandhults kyrkobyggnad 

med murbruk och vattenhämtning. Arbetet började kl. sex på morgonen 

och slutade vid solens nedgång. Rydet bestod förr av två gårdar Där 
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byggdes senare prästgården och på Strandgården anlade man ett vatten 

– och reningsverk. På gården Rydets mark byggdes på 1960-talet 

Sandareds kyrka. 

Järnvägsstationen i Sandared har tidvis också varit poststation, men på 

hösten 1953 fick posten egna lokaler. Sandaredsskolan blev klar 

hösten1952. Det har funnits många fabriker här. Man kan nämna ett litet 

urval: Ima Konfektion AB, där man sydde skjortor. Alf Stigens fabrik i 

Viken, Magnis, Stawes, Sandbergs och Svensk pappersindustri. 

 

 

 

En del av landsvägen Borås - Göteborg, nämligen Sjömarken - 

Bollebygd nybyggdes på 1830-talet av en enskild person, som därför 

uppbar tull. Tullen var naturligtvis besvärlig för de resande och den 

avskaffades efter fyrtio år. Flera milstolpar var uppställda vid vägen så 

att de resande själva kunde kontrollera väglängden mellan 

gästgivaregårdarna som fanns i Hedared, Sjömarken och Sandared. 

Gästgivaren var skyldig att mot betalning skjutsa vägfarande och 

tillhandahålla mat och husrum. Gästgivaregården i Sandareds centrum 

hör till samhällets äldsta byggnader. Ytterligare ett gammalt hus ligger 

vid järnvägen på Rydet. Järnvägen byggdes under slutet av 1800-talet 

och då fick socknen en station i Sandared. 

Det finns mycket mer att läsa om bygden i boken: Sandhult Gammalt och 

nytt av Sandhults hembygdsförening A.O. Johanson. 
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3.3 BEFOLKNING OCH BOENDE 

 Område T5008 (SCB) 

  

  

Antal invånare 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

1 900 2 125 2 592 2 851 2 966 3 160 3394 

*(100) (119) (136) (150) (156) (166) (179) 

* Index, basår 1960 
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Bostadsbestånd område 801  2010 2017 2021 

Hyresrätt   221 303 308 
Bostadsrätt   196 197 195 
Äganderätt   841 872 889 
 
Typiskt för Sandared är en stor andel människor som bor i eget småhus. Antal bostäder 
sammanlagt växer långsamt eftersom det är brist på nya bostäder i alla former. 
 

 
 
 
Jämfört med Borås så visar åldersstrukturen i Sandared att det finns fler barn och ungdomar 
(0-19 år) samt fler äldre (65+) i Sandared, men tydligt mindre i åldern 20-34. 
det upplevs också av invånare att det är barnfamiljer och pensionärer som utgör majoriteten 
i Sandareds befolkning. 
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Arbetsplatser i Sandared 
finns mest inom utbildning, handel samt vård och omsorg.  
Flest Sandaredsbor pendlar till jobbet. 
 

 
 
  
3.4 FÖRENINGSLIV 

Föreningslivet i Sandared har en omfattning som bör passa de flesta invånare. 

Här finns plats för både idrott/sport, friluftsliv, seniorer, företagare och två 

intresseföreningar.  
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Inom kategorin idrott/sport finns följande alternativ:  

SK70 Simklubben som bedriver tävlingsverksamhet och simskola samt även 

vuxensim där man med en tränares hjälp får lära sig samtliga simsätt. I 

simhallen sker de flesta aktiviteterna. 

SOK68 Skid- och orienteringsklubben som, förutom skid- och 

orienteringsträning samt tävlingar, även erbjuder bastubad och 

uthyrning av klubbstugan som ligger i Nordtorp, norr om tätorten 

Sandared. 

SBTK Sandared BTK håller i bordtennisträningar, seriespel och tävlingar. 

Aktiviteter sker i Idrottshallen (samma byggnad som simhallen). 

SIF I Sandareds IF spelar man fotboll, padel och boule. Träningar och 

matcher spelas på Sandevi idrottsplats norr om tätorten Sandared. 

SIBS Sandareds innebandysällskap har träningar och seriespel för herrseniorer 

och pojklag samt motionsträning. Dessutom finns en innebandyskola för 

de allra yngsta. Klubblokal mitt i Sandared medan träning och matcher 

spelas i Idrottshallen. 

STK Tennisklubben för både ungdomar, motionärer, tävlingsspelare och 

seniorer. Tennishallen ligger söder om järnvägen, nära Viaredssjön. Tre 

inomhusbanor och tre utomhusbanor finns för tennis och en 

utomhusbana för paddel. 

VSS Viaredssjöns Segelsällskap har sin klubblokal nere vid Viaredssjön där 

man bedriver segelskola och kajakuthyrning. Varje år arrangeras även 

Paddla Viaredssjön runt. Ute på skäret i Viaredssjön har klubben även en 

vedeldad bastu som kan hyras. 
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Inom kategorin friluftsliv, seniorer, företagare och intresseföreningar finns följande 

alternativ:  

Sandareds 

scoutkår 

Scoutkåren är en del av Boråskretsen. Deras lokal finns nere vid 

Viaredssjöns strand. 

Sandared-

Sjömarkens PRO 

En lokal förening för seniorer med en mängd aktiviteter. 

SPF Tre Äss En lokal förening för seniorer med en mängd aktiviteter. 

Sandareds 

Företagar-

förening 

Är en sektion i Sandareds Intresseförening, som samlar 

företagare som driver verksamhet i Sandared. Projektmöten 

och nätverkande. 

Sandareds 

Intresse-förening 

SINT – Verkar för att stödja och sammanföra engagerade 

invånare som har idéer om positiva projekt som gynnar 

Sandareds utveckling och framtid. 

Sandareds 

Föräldra-

förening 

Verkar för att ta tillvara elevernas bästa, stärka gemenskapen i 

klassen och öka lusten i skolarbetet. Agerar länk mellan skola 

och målsmän/barn- och ungdomar. 

 

3.5 NÄRINGSLIV OCH SERVICE 

Sandared är en utvecklande och trygg plats att bo och verka i. Tillgång till mark 

och lokaler har gjort att befolkningsutvecklingen är god vilket i sin tur medfört 

att nivå och kvalitet på skola, samhällsservice och den privata servicenäringen 

är utmärkt. Många människor har utryckt sitt intresse för att bosätta sig på 

orten i någon av de upplåtelseformer som finns. Sandared har en god 

demografisk spridning på sin befolkning. 

I tätorten Sandared hittar man matvarubutik, restauranger, frisersalonger, 

skönhets- och hälsoföretag, bageri, fiskbutik, paketutlämningsställe, 

postombud- och spelombud, tillverknings- och förpackningsindustri, fotoaffär, 

gym och reklambyråer samt en mängd fastighetsförvaltare och byggföretag. 

Sektorn Vård och Omsorg omfattar apotek, vårdcentral, folktandvård och 

äldreboende. ”Hjärtstartare” finns på minst två ställen där personal har 

utbildats. Svenska kyrkan är en aktiv part i samhället, såväl som arbetsgivare 

som inom kultur och fritidsliv. 

Kullagården, Rullan och Nordtorp heter förskolorna i Sandared där leken är 

grunden för all pedagogisk verksamhet. 
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Sandaredskolan F-6 har ungefär 365 elever i förskole-, låg- och 

mellanstadieklasser, där de jobbar efter devisen ”Lust att lära, möjlighet att 

lyckas”. 

Sandgärdskolan 7-9 har ungefär 320 högstadieelever där de jobbar aktivt med 

elevråd, lagråd, kamratstödjare och trivselgrupp. Här finns även en fritidsgård 

samt Sandareds Bibliotek. 

Omedelbart norr om Sandaredskolan finns även Bad- och Idrottshallen, med 

bland annat en 25-meters bassäng med hopptorn (3 m) och en-meterssvikt, en 

mindre barnbassäng samt bastu och gym. 

Norr om tätorten, vid Sandevi Idrottsplats, finns en miljöstation där Borås 

Energi och Miljö tar emot olika fraktioner av förpackningar samt tidningar. 

Arbete för att anlägga ytterligare en miljöstation drivs av Intresseföreningen. 

Miljöfarligt avfall och avfall som inte sorteras som förpackningar får lämnas på 

återvinningscentralerna Boda eller Lusharpan. 

  

4. SWOT – NULÄGE OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

 STRENGTH – STYRKOR 
 WEAKNESSES – SVAGHETER 
 OPPORTUNITIES – MÖJLIGHETER 
 THREATS – HOT 
 

STYRKOR 

 Viaredssjön 

 Bra kommunikation 

 Nära till natur och motionsanläggningar 

 Skolor F-9 (förskoleklasser upp till årskurs 9) 

 Föreningsliv 

 Tillgång till väldigt mkt service 

 ICA Köpet 

 Badhuset 

 Biblioteket 

 Vårdcentralen 

 Kompakt centrum som leder till allt 

 Barnavård 

 (Folk)tandvård 

 Motionsanläggningar 
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SVAGHETER 

 Busskommunikation in till stan 

 Ont om lediga och nya bostäder 

 Ingen återvinningscentral 

 Ingen torgkänsla i centrum 

 Järnvägen mitt i centrum (Både plus och minus. Med fler och säkra möjligheter att 

korsa järnvägen kan det centrala läget vändas till en styrka) 

 Arbetstillfällen 

 Gång- och Cykelbanor saknas i vissa riktningar 

 Järnvägsövergången vis stationshuset är osäker 

 Säkert övergångsställe vid fotbollsplan saknas, även ner till badvägen 

 Få lekparker 

 Få aktivitetsmöjligheter för tonåringar 

 

MÖJLIGHETER 

 Studentbostäder 

 Billiga lägenheter för unga 

 Fler tåg som stannar i Sandared 

 Fler och bättre/säkrare övergångsställen 

 40 km/h genom samhället (möjliggör även fler övergångsställen) 

 Uppsnyggning runt ICA, Pizza Grill house, inkluderar det gamla garaget.  

 Torgkänsla i centrum, mer enhetligt utseende?  

Möjlighet för torghandel, samlingsplats för REKO-ringen mm 

 Området söder om järnvägen: Plats för bostäder, lekplatser mm 

 Sjöområdet/stranden: Marina och annan utveckling, promenadstråk, restaurang nära 

vattnet. Mkt stora utvecklingsmöjligheter kring Diazo och Stigen fabriker. Både 

bostäder, restauranger verksamhet 

 Ny förskola på Strandvägen, ännu bättre serviceutbud för småbarnsfamiljer, fler 

arbetsplatser 

 Satsningen genom att Sandared utpekas som serviceort 

 Satsning på en ny mötesplats/ett hus där flera verksamheter ingår som t ex 

fritidsgård, café, bibliotek, föreningar m.m 
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HOT 

 Förorenad mark nära sjön? 

 Att tågstationen läggs ned 

 Försämrade bussförbindelser 

 Nedskräpning (=> fler soptunnor under möjligheter) 

 Sänkning av hastighet även utanför tätorten => ökad tid för pendling => sämre 

attraktivitet 

 Gnissel mellan generationer bl a pga brist på samlingsplatser 

 Buller i centrum 

 Vattenscooter i sjön 

 Brist på tomter att bygga på 

 Låg tillväxthastighet, gäller även skolorna (=> trångboddhet) 

 Skolornas ombyggnation och renovering skjuts på framtiden (flera ggr) 

 Dålig trafiksituation vid ny förskola på Strandvägen 

 Läggs ICA ned så blir det jobbigt – Låg risk 

 Höghastighetsbanan förstör naturvärden – obefintlig risk 

 

HANDLINGSPLAN 2022 

Trafik: En enhetlig hastighet i hela orten, 40 km/h t o m nya bostadsområdet norrut för 

att öka säkerheten och möjliggör flera övergångsställen som fanns förut (mot Badvägen 

och vid Sandevi) men som försvann efter ändrat regelverk 

GC-banor: Saknas i flera riktningar, farligast längst Göteborgsvägen från slutet av nya 

cykelvägen till Viken och upp för Svarvhultsbacke samt från Sandevi till Backabo  

Järnvägen: Det behövs säkra övergångar, helst en planskild lösning vid Badvägen och en 

förbindelse mellan Strandvägen och Badvägen så att området söder om järnvägen kan 

används till bostäder och fritidsliv på ett tryggt sätt 

Översiktlig planering: Bygga en ny återvinningsstation väster om Borås, nya planer för 

området söder om järnvägen 

Detaljplanering - Centrum: En ny detaljplan kring Stationshuset/gamla magasinet med 

mål att bygga upp en torgkänsla i centrum samt förbättra och försköna genomfart 

genom centrum. Byggnationer och renoveringar skall främja restaurangs- och butiksytor i 

markplan för framtida expandering av centrum. Främja centrumnära gatuparkeringar.  

Samhällsplanering/byggnation: Det krävs nya detaljplaner för Sandared som möjliggör 

mer byggnation med olika upplåtelseformer. Påverka Sandhultsbostäder att bygga i 

Sandared, bevaka projekt på Viken och Rydströms. 
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Spår och leder, badplatser och aktivitetsplatser: Utveckla stranden med flera 

lekredskap, bygga en belyst promenadslinga från stora badstranden till Strandvägen, 

belysning i Sandaredsparken samt belysta motionsslingor i skogen 

Barn och unga: Utbud av musik och kulturskolan i Sandared behöver ökas för att minska 

pendling och öka tryggheten på kvällarna. Ny idrottshall vid badhuset, Skateboardpark 

för äldre barn. Skolans storlek måste anpassas till befolkningsmängden. Undersök om det 

går att bygga på höjden. Sandgärdsskolan behöver renoveras. 

Utbud av kultur: Utbudet av kultur för alla åldrar behöver öka. Många grupper har 

svårt att ta sig in till Borås.  
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1. Syfte
Vår lokala utvecklingsplan syftar till att ge boende och övriga intressenter i Sjömarken en gemensam plan
som verkar för att göra Sjömarken en ännu bättre plats att bo och verka i. Planen skall vara ett levande
dokument som kommer att revideras efter behov
Syftet med den lokala utvecklingsplanen är:

 Att öka vi-känslan och sammanhållningen och skapa ökad trygghet i samhället.
 Att skapa fler naturliga mötesplatser och därmed förbättra förutsättningarna för möten mellan

invånarna i vår ort, samt att öka möjligheter till ett rikt varierat rekreationsliv för alla
åldersgrupper.

 Att säkerställa att det finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur för
boende i Sjömarken.

 Att öka trafiksäkerheten för alla åldersgrupper.
 Att öka samarbetet med Borås stad och därmed ges möjlighet till involvering vid utbyggnad och

utformning av Sjömarkens nya bostadsområden och infrastruktur som skall passa olika
livssituationer och olika åldrar.

Planen har tagits fram av arbetsgruppen Vision Sjömarken. Gruppen består av deltagare från Sjömarkens
IF, Sjömarkenkyrkan, Sjömarkens Vägförening samt delar av Sjömarkens invånare. Planen har primärt
tagits fram genom förslag och gemensamma diskussioner och arbete.
2. Beskrivning av Sjömarken
Sjömarken är ett samhälle som över de senaste 100 åren genomgått en stor förändring. Från att ha varit
bebyggd med i huvudsak sommarstugor för välsituerade boråsare har orten utvecklats till ett populärt
bostadsområde bestående av mestadels villor. Samhället har en mycket begränsad mängd hyresbostäder
i flerfamiljshus, samt ett fåtal bostadsrätter. Sjömarken har ett gott utbud av förskolor och en
nyrenoverad grundskola F-6 som gör området attraktivt för barnfamiljer. Sjömarken sticker ut i
Boråsområdet genom att ha en mycket hög andel invånare som är i åldergruppen under 18 år.
Orten har utvidgats i etapper. En stor utbyggnad av samhället skedde under 70-talet och en betydande
ökning av bostäder har även skett under 2000-talet, främst genom att redan etablerade bostadsområden
förtätats. Sjömarken uppskattas av många då samhället upplevs både välkomnande och rofyllt med sin
vackra natur och som ett område där känslan av tryggt småsamhälle bevarats. Trycket på att få fram
ytterligare bostäder samt expandera bostadsområden i samhället har ökat. På grund av sin närhet till
riksväg 40, och den pendlingsmöjlighet det innebär, har orten under senaste åren haft en ökad inflyttning
av Göteborgare.
Kommunikationerna till Borås centrum är goda med busstrafik i stadslinjenätet och det går med
kollektivtrafik att ta sig till butiker/vårdcentral i de angränsande områdena Sandared och Lundaskog. Det
finns cykelvägar längs huvudstråk inom samhället som gör det tryggare att cykla för barn, samt att det
finns cykelbana längs med Göteborgsvägen som gör det säkrare för skolungdom i högstadieåldern att nå
Sandaredsskolan. För den som vill cykelpendla till arbetet i centrala Borås finns goda möjligheter med
cykelbana som förbinder Sjömarken med Borås centrum. Den stora majoriteten av de boende i samhället
bedöms ha tillgång till minst en bil per hushåll och nyttjar bilen som primärt färdmedel. Mängden fordon
som nyttjar det lokala vägnätet har kraftigt ökat både på grund av ökad inflyttning och som en effekt efter
ombyggnaden av riksväg 27 öster om samhället. Delar av vägnätet i samhället nyttjas som genomfartsled
för tung yrkestrafik för att från väg 27 angöra väg 180 mot Alingsås. Den ökade trafikmängden utgör en
belastning för det befintliga vägnätet som helhet och ger upphov till köbildning inom samhället på
morgon och kväll.
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Under sommarmånaderna är samhället välbesökt av övriga Boråsare då orten har en mycket välskött
större badplats. Badplatsen är mycket populär för barnfamiljer och har under senaste åren fått en
attraktiv större lekplats placerad invid strandområdet, samt en mindre lekplats placerad vid
parkeringsytan strax ovan stranden. Området är uppskattat även vintertid då det finns en elljusbelyst
motionsslinga runt strandområdet. Under sommarlovet arrangerar Borås Stad bussresor till badplatsen
för skollediga ungdomar från hela staden och det bedrivs öppen fritidsverksamhet av Borås stad i deras
lokaler för ”badresor” som ligger invid strandområdet.
Sjömarken har en aktiv fotbollsförening med egenägd anläggning bestående av både två fullstora
gräsplaner och en konstgräsplan samt ett utegym. Föreningen har förutom den egna idrottsverksamheten
även stort engagemang för samhället och har ansvar för utveckling och skötsel av spår och vandringsleder
öppna för allmänheten. Föreningen har en betydande funktion för samhället då den med sitt stora
medlemsantal fungerar som mötesplats för samhällets invånare, primärt för barn/ungdomar och deras
föräldrar. På fotbollsföreningens anläggning finns även annan idrottsverksamhet verksam i form av en
Boule-förening och en Pingisförening.
Utöver dessa idrottsverksamheter finns viss övrig föreningsverksamhet som hyr träningslokaler i skolans
gymnastiksalar på kvällar och helger. För de icke idrottsintresserade barn och ungdomarna finns det
mycket begränsat med arrangerade aktiviteter. För denna grupp utgör skolområdet en viktig mötesplats
och skolgården fungerar som en naturlig samlingsplats på kvällar och helger.
Sjömarkenkyrkan utgör en uppskattad social mötesplats i samhället. I kyrkans regi och lokaler bedrivs
aktiv verksamhet med gudstjänster samt övriga arrangemang så som exempelvis barncafé för
föräldralediga, återkommande träffar med öppen mötesplats för samhällets invånare och språkcafé för
nyanlända.
Övriga verksamheter som bidrar till ett levande samhälle är de näringsverksamheter som finns invid
korsningen mellan Göteborgsvägen och Alingsåsvägen, en yta som närmst kan liknas vid Sjömarkens
centrum. I dagsläget finns en restaurang, en inredningsbutik med delikatess/café, samt en mindre
kvartersbutik med huvudinriktning på snacks och paketutlämning.
Tillgängligheten till natur runt om i Sjömarken är bra och förutsättningar till aktivt friluftsliv är goda. Det
finns närhet till större skogsområden med möjlighet till rekreation så som vandring och bär- och
svampplockning, samt ett antal platser för att grilla. För barnfamiljer finns flertalet mindre
kvarterslekplatser att tillgå, samt möjlighet att nyttja lekytor och nybyggd hinderbana placerad i
ytterkanten av skolområdet. Vid Viaredssjön finns möjlighet att hyra roddbåtar för att fiska, samt att en
aktör under sommaren 2022 etablerat en depå med möjlighet att hyra kajak för turer ut på sjön.
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1 SCB kod för tätorten Sjömarken är 1490TB116, SCBs demografiska områden är DESO-kod 1490C1150 och 1490C1310 sehttps://scb.se/hitta-statistik/ och https://www.geodata.se/geodataportalen/, Kommunens NYKO-kod 14908021 (där Björvikingår), 14908022 tillsammans med 14901441 (Lyckebo).

3. Geografi och befolkning

Sjömarken enligt NYKO-databasen område 14908011, 14908012 och 14901441, Björvik exkluderat.

Sjömarken som avgränsat område existerar inte som en enhet i offentliga källor vilket innebär att andra
närliggande områden behöver räknas in i varierande grad i det som räknas som Sjömarken. I SCB:s
statistik räknas Sjömarken som tätort tillsammans med Viared och ibland Lundaskog (som demografiskt
område). I Borås Stads statistik är Björvik inkluderat, men inte Lyckebo. Siffrorna här är en uppskattning
eftersom det inte går att få fram exakta uppgifter. 1

Invånarantalet i Sjömarken var ca 3300 personer år 2020, efter att Björviksområdet räknats bort från
antalet invånare (NYKO-databasen). Befolkningsutvecklingen har varit ca 11% under de senaste 10 åren
enligt SCBs befolkningsstatistik.
Sjömarken enligt ovanstående karta upptar en yta av 3,94km2 (2020).
Sjömarken består av ungefär 1100 bostäder där majoriteten består av villabebyggelse. Det förekommer
även radhus och hyreshus i samhället (ca 250 lägenheter).
Medelåldern är ca 36 år (2020).

https://www.geodata.se/geodataportalen/
https://scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/deso-tabellerna-i-ssd--information-och-instruktioner/
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4. Våra utvecklingsområden
Samhället:

 Mötesplatser: Undersöka via enkät behov av mötesplatser för aktivitet och gemenskap. Inbjudan
till tjänstemän i Borås Stad och övriga aktörer för information och samsyn om behov av
mötesplatser

 Information om aktiviteter i samhället: Önskemål om gemensam anslagstavla i samhället, en
plats för alla verksamheter/föreningar för att kommunicera om vad som är aktuellt i Sjömarken.

Barn och unga:
 Öka deltagande i föreningar och friluftsliv för barn och unga
 Kulturdagar riktade till barn och unga
 Information till föreningar, tjänstemän i Borås Stad och andra aktörer om verksamhet och behov i

Sjömarken
Trafik/infrastruktur

 Minska genomfartstrafiken i Sjömarken genom alternativa vägval
 Påskynda utbyggnad av cykel och gångbanor
 Säkra trafikmiljön för alla boende i Sjömarken genom hastighetsbegränsning i hela Sjömarken 40

km/h
 Inbjudan till berörda aktörer för information om gällande trafiksituation och behov av förändrad

trafikmiljö. Hur ser deras planer ut för trafikmiljön i Sjömarken?
Bostäder och boende

 Samverka med bostadsbolag och andra aktörer för boende till alla åldrar
 Påtala behov och inbjudan till berörda aktörer för information om behov av boende tillika

anpassade boende.
Spår och Leder

 Utveckla fler spår och leder för gynnsam rekreation genom varsamt hanterande i miljön

5. Trender
 En allt mer omfattande ökning av tung trafik och personbilar via genomfartsleder i Sjömarken.
 Det är även en ökning av oskyddade trafikanter såsom elsparkcyklar, cyklister, barn som trafikerar

vägarna i Sjömarken.
 Det är en ökad inflyttning av framförallt barnfamiljer
 Fler andelar ungdomsgrupperingar som saknar mötesplats och istället driver runt i samhället
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6. Vision om Sjömarkens framtid
 I Sjömarken skall finnas trygghet och omsorg till varandra och miljön.
 I Sjömarken utformar vi våra bostadsområden tillsammans. Det skall finnas boenden som passar

olika livssituationer och olika åldrar.
 I Sjömarken skall finnas närhet till service, varierande fritidsaktiviteter, möjlighet till ett kulturliv

samt närhet till natur där människor bor och verkar.
 Sjömarken skall främja möjligheten till att etablera fler företag
 Det skall finnas en god och gynnsam samverkan mellan Vision Sjömarken, Borås Stad och

Trafikverket samt andra berörda myndigheter och aktörer för samhällets utveckling.

7. Vision Sjömarkens viktigaste frågor:
Skapa möjligheter till mötesplatser och meningsfull fritid för barn, unga och äldre. Börja med en
inventering av vad invånarna önskar.
Skapa en säker trafikmiljö, både för befintliga områden och även vid utbyggnad och expansion av
Sjömarken som samhälle.
Skapa ökad samverkan mellan representanter för det lokala samhället och beslutsfattare som Borås Stad,
Trafikverket etc.
Värna om naturens resurser vid brukandet och anläggandet av nya och befintliga spår och leder

8. Hur går vi vidare
Enkätundersökning till invånare i Sjömarken
Gemensam informationstavla om vad som sker i Sjömarken
Aktivitetsdag i Sjömarken i höst, anpassad till och för olika målgrupper
Ökad samverkan mellan Borås Stad för information om planering och utveckling av Sjömarken
Aktivt deltagande i Ortsrådet
Samverkan mellan föreningar och verksamheter i och kring Sjömarken
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1.  

Lokal utvecklingsplan, syfte 

 

Som en av orterna i Ortsrådet Väst har vi fått i uppdrag av Borås 

Stad att skapa denna plan. Vi vill med den skapa en karta av hur Sandhult ser ut. 

Vi vill reflektera tillsammans och skapa ett underlag över vad lokala aktörer och 

medborgare vill. Utvecklingsplanen kan så bli ett redskap för att utveckla vår 

bygd. 

Borås stad uppmuntrar alla orter i staden att göra denna kartläggning. 

Processen syftar också till att tydliggöra bygdens behov för oss själva och för att 

kunna föra en dialog med tjänstepersoner och beslutsfattare i staden.  I den 

dialogen kan bygdens behov bli tydliga och beslut som behövs för att bygden 

ska få resurser bli möjliga. Borås stad och Samråd Sandhult har en önskan att 

många  ska bli delaktiga i ortens utveckling . Vi tror att om  det finns en 

utvecklingsplan att ta spjärn mot kan det uppmuntra fler att bidra med sina 

tankar. Planen har också visionära drag. Det är viktigt att drömma om vilken 

framtid vi vill arbeta för att skapa, både kortsiktigt och långsiktigt. Det är tänkt 

att planen skall vara ett levande uppdaterat dokument som hela tiden revideras. 

 

2.  

Vem har tagit fram den och hur 

 

Vi som hittills jobbat med planen är en arbetsgrupp med 

representanter från bland annat Sandhult-Bredareds församling, Röda korset, 

Sandhults sportklubb, Sandhults hembygdsförening och Sandhults byalag. Vi 

har försökt kartlägga Sandhult och göra en omvärldsanalys. I det arbetet har vi 

haft kontakt med många av bygdens medborgare, företag och föreningar. Vi har 

haft möten med arbetsgruppen regelbundet. Vi har träffats fysiskt. Men en hel 

del av våra möten har också varit digitala i pandemitider. Vi har haft öppna 

möten där alla intresserade varit inbjudna. Vi har gjort enkät via facebook. I 

arbetet med att utveckliga bygden vill vi fortsätta att bjuda in till delaktighet och 

dialog med företag, föreningar och medborgare.   
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Vår resa började vårvintern 2020. I Borås stad hade tidigare  

seviceorterna och byarna runt dessa uppdraget att tillsammans skriva 

utvecklingsplaner för respektive område. Inom ramen för Sandaredaredsbygden 

fanns, Sandhult, Hedared, Sjömarken , Lundaskog m.fl.  Alla fick uppdraget att 

göra sin utvecklingsplan. Frågan var i vilket forum Sandhult skulle göra detta. 

Det fanns ett byalag som drev Sandhultsfrågor men ingen intresseförening som 

samlade ihop  bygdens föreningar i gemensamma intressen i dialog med Borås 

stad. 

Tidigare samma år hade ett kalenderforum i Sandhult väckts till liv . 

Det hade funnits i perioder tidigare. Bygdens föreningar ville nu träffas för att se 

gemensamma behov och eventuellt möta upp med samlade resurser. Inte minst 

ville man se att det som hände i bygden inte krockade.  Men att skriva 

utvecklingsplan och eventuellt vara med som  representant i ett Ortsråd var nåt 

nytt.  I sin strävan att försöka skapa ett ortsråd i Sandaredsbygden så tog 

dåvarande ordförande i Sandareds intresseförening vårvintern 2020 kontakt med 

Svenska kyrkan i bygden för att se om det gick att skapa en grupp i 

Sandhultsbygden som hade i uppgift att samla föreningar och medborgare. 

Samtal mellan föreningarna i Sandhultsbygden fördes. Tillsammans bestämdes 

att en intresseförening skulle startas där bygdens föreningar var representerade. 

Den fick namnet Samråd Sandhult. Samråd Sandhult hade första mötet 1 april 

2020. Sen har det ägt rum ett antal möten med viss regelbundenhet. Trots 

pandemin har processen kommit vidare. Under samma tid har också Ortsråd 

Väst bildats. Där finns representanter från Sandared, Sandhult och Sjömarken. 

Tanken är att alla områden i bygden ska kunna vara med småningom. 

Intresseföreningar och Ortsråd kring varje serviceort var en ny 

organisationsplan som hörde ihop med Borås stads nya sätt att tänka kring 

staden med dess omkringliggande områden. Områdenena kring staden hade nu 

blivit indelade i fyra områden med varsin  serviceort: Fristad, Dalsjöfors, 

Viskafors och Sandared. I dessa och tillsammans med dess kringliggande 

mindre områden skulle ett ortsråd bildas. Till varje ortsråd erbjöd kommunen en 

kontakt med en tjänsteperson  , som skulle finnas  med i processen och stötta 

och visa på möligheter i dialogen med Borås stad. Sandhult tillhör i 

organisationen Sandaredsbygdens ortsråd som sedan blev Ortsråd väst. 

Som engagerade i ortsrådet får varje by/samhälle del av en mindre 

summa pengar för att främja utveckling i bygden. Sommaren 2022 köptes 

utebänkar in till Hembydsföreningen och Sportklubben.  

I november planeras också en föreläsning med Tore Hagman i samverkan, som 

dessa pengar bekostat.  
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2022 blev också ortsmiljonen verkligheten efter beslut från kommunfullmäktige. 

250 000 kronor  för utveckling ges till varje ortsråd att förvalta och fördela.  

Det finns som tidigare också möjlighet flera gånger om året att söka 

utvecklingspengar från kommunen till olika utvecklingsprojekt i bygden. Ett 

exempel på en sådan möjlighetvar  när Sandhuts byalag 2020 sökte pengar och 

fick 100 000 kronor. Det resulterade i en barnvagnsvänlig väg från 

församlingshemmet på väg mot Trummesjön.  

Samråd Sandhult har i sitt engagemang i Ortsråd Väst också varit 

med och planerat och genomfört festligheter kring Borås 400 år. Ortsråd Väst 

genomförde bland en bilorientering i Sandhultsbygden under jubileumshelgen, 

där många föreningar i bygden var delaktiga. Hösten 2021 beslutade som sagt 

fullmäktige om ortsmiljonen som skulle komma ortsråden till del. Det är ett 

spännande arbete som nu fortsätter och som under 2022 har påbörjats. 

 

3.  

Beskrivning av Sandhult  

 

Sandhult är en ort mellan Borås och Alingsås. Där bor 603 personer, 

479 personer är under 64 år, 158 under 18 år, bara 31 personer är över 80 år, 

alltså är då 93 personer mellan 65-79 år ( kommunens statistikdatabas 2020 ). 

Det finns många barn i bygden. Men  Sandhult är annars ett samhälle där 

många generationer känner sig välkomna. Där finns skola och förskola. Där 

finns ett äldreboende, Ekekullen. Mitt i byn ligger också kyrkan och 

församlingshemmet. Församlingshemmet är en lokal som bygdens föreningar 

har möjlighet att hyra. Mitt i byn eller ligger också ”Moset” som serverar fika 

och ”dagens rätt ”. Bredvid Moset ligger också en bilverkstad. Där finns också 

möjlighet att tanka. 

Sandhult är en bygd som har fin natur i sin närhet, där generationer 

kan mötas till gemenskap och återhämtning.  Samtidigt har man nära till staden 

och även till Sandared , där mycket service utförs. Där går bland annat många 

ungdomar på högstadiet. Där finns också vårdcentral och tandvård.  I bygden 

finns många föreningar och olika boendeformer, både villor, radhus och 

lägenheter. Det går bra bussförbindelser mellan Borås och Alingsås. 
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4. 

Det bästa med Sandhult, det här är vi stolta över  

 

Vi ställde den frågan på sociala medier och fick in lite olika svar som 

stämde väl in med vår beskrivning av Sandhult.   

Man svarade bland annat: Vi har en fin natur med vandringsleder. 

Vi uppskattar närheten till naturen men också närheten till Borås. Föreningarna 

som finns i Sandhult växer och lockar många. Det finns många eldsjälar i 

bygden. Många hus byggs och unga familjer flyttar in. För dem är det värdefullt 

att barnen kan gå i skola i bygden. Att det finns olika boenden är uppskattat , 

inte minst för de äldre. Det finns möjlighet att vara kvar i sin bygd livet ut.  När 

det inte är pandemi finns det grupper och mötesplatser för olika åldrar och 

intressegrupper. 

 

5.  

Sandhults föreningshistoria, några glimtar 

I Sandhult har det under åren funnits flera evenemang. En del är tradition och 

återkommer regelbundet. Andra evenemang fanns för flera år sedan. Ytterligare 

har uppstått tillfälligt. 

I mitten av 1900-talet ordnades av Sandhults sportklubb en fotbollscup på 

Thåängen, Sandhult.  

Lagen kom från Sandared, Sjömarken, Hedared, Bredared och Sandhult. Lagen 

spelade alla mot alla i 2 x 15 minuter.  Protokoll fördes noggrant, så att rätt lag 

gick vidare. Segrande lag varierade från år till annan. Dock kan sägas att 

Sandhults fotbollslag ofta var bland de bästa. Något pris blev aldrig utlämnat 

utan det var glädjen och äran som var belöningen. Spelarnas familjer var med 

som åskådare och uppslutningen var stor. Uppskattningsvis 150 personer.  

IOGT-NTO 4273 Skogsbygden hade sitt ordenshus där stenugnsbageriet nu 

ligger. Där bedrev de många olika aktiviteter. Bl.a. fanns ett bibliotek där vem 

som helst kunde låna en bok. Det ordnades ofta med dans och danskurser. Även 

teaterverksamhet förekom. De övade in folklustspelet ”Värmlänningarna”.  

Den blev så uppskattad att gruppen fick göra en Sverigeturné. Som längst var de 

i Kiruna. Detta ägde rum under mitten av år 1900. 
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Under 1980-talet var Hem och Skola aktivt. Förutom att engagera sig i barnens 

skolgång förekom även några publika evenemang som döptes till 

Sandhultdagen, där eleverna från Hedared och Sandhult underhöll med dans och 

sång.  

Sandhults byalag som bildades 1999 iordningställde ett antal vandringsleder 

som snabbt blev populära. Vid midsommar har de tillsammans med Sandhults 

sportklubb ansvarat för midsommarfirandet med dans kring midsommarstången. 

Firandet äger rum på gräsmattan framför församlingshemmet.  

Under firandet serverades kaffe/te med tilltugg. Lotterier förekommer 

naturligtvis också. Uppslutningen är stor och det kommer omkring 300-400 

personer. 

På nationaldagen står Sandhults hembygdsförening för den traditionen med 

högtidstal och nationalsång. En egenkomponerad Sverigebakelse serveras 

tillsammans med kaffe. Även lotterier förekommer.  

Veckan innan midsommar har hembygdsföreningen en minispelmansstämma 

vid hembygdsstugan. Här samlas spelmän från när och fjärran som bl.a. 

Värmland. Småland och Bohuslän. Här säljs kaffe/Te med tilltugg och varm 

korv. Tillställningen samlar omkring 350 personer. 

Kyrkan i Sandhult hade tidigt bl.a. en syförening där de färdiga alstren samlades 

ihop till ett stort lotteri. 

Sandhults Rödakorskrets som bildades 1942 hade många olika verksamheter. De 

hade bl.a. ett antal samariter som var kunniga i sjukvård och hjälpte de som 

behövde hjälp. Familjen Olsson var en s.k. hjälpstation. Dit kunde både boende 

och resenärer knacka på och få plåster och albyl. Kretsen hade också en 

sömnadsgrupp där det syddes och stickades kläder som gick till behövande i 

världen. Kretsen upplöstes 2021 och utgör nu en Rödakorsgrupp under 

Boråsbygdens rödakorskrets. 

 

6.  

Trender 

Vi ser en positiv trend med inflyttning till Sandhult. Vi ser att det är 

generationsskifte i bygden och att barnfamiljer flyttar in, se tidigare statistik i 

kapitel tre.  När vi mött nyinflyttade har behovet av att ha platser att mötas på 

blivit tydligt. Vid fotbollsplanen vid skolan kanske man skulle kunna placera lite 

bänkar, där det finns möjlighet att mötas. Det har varit en idé.  



 

8 
 

En annan var att utveckla omgivningarna runt sportstugan, en tredje 

platsen kring ”Moset”.  I olika möten har det kommit fram en önskan om att 

skapa något slags ”torg”, centrum. Men det är inte lätt att riktigt veta vilken plats 

som är lämpligast.  

Det har funnits en önskan om att det kanske skulle öppnas en närbutik i bygden. 

Planen var nästan i hamn 2021, men entreprenören drog sig ur. Kanske kan man 

hitta andra vägar. Bredared är ett exempel på hur man öppnat en närbutik, med 

hjälp av egna lokala krafter. 

 

7.  

Naturområden med lite historisk bakgrund 

 

Sandhult har som vi tidigare sagt närhet till skogen med många spår 

och leder . Från tavlan vid återvinningscentralen utgår flera olika fina spår med 

olika längd. Vi jobbar med tillgänglighet. Alldeles nyss har en cykelbar och 

barnvagnsvänlig led mot Trummesjön gjorts. Vi vill utveckla den vidare mot 

sjön. Det finns också spår vid Göteseredsstugan. Torpvandringar har gjorts. 

Vision om Linnés vandring lever också i bygden. Carl von Linné 

gjorde år 1746 sin Västgötaresa där han besökte flera platser i vårt område. En 

av dessa sägs vara platsen där Sandhults hembygdsgård nu ligger. När han såg 

platsens vidunderliga utsikt påmindes han om sin resa i Lappland 1732. Han 

sades häpna över det han såg och döpte området till Wästgötha fjällar. Platsen 

heter idag Götsereds fjäll med en höjd på 301 meter över havet. Härifrån ses i 

väst bl.a. TV-masten vid Brudaremossen i Göteborg en sträcka på 60 km. Norr 

om Götseredsstugan syns i horisonten Ödenäs kyrka, 30 km. Här på orten 

spelades TV-serien ”Hem till byn” in. Några personer kom under 1970-talet på 

idén att göra en vandringsled i Linnés spår. De rensade upp vägar och stigar och 

byggde spångar i våta områden och kom till slut fram till Hedared och senare 

Alingsås. Leden var tänkt att vara just en vandringsled. Idén tog snart andra 

vägar och ganska snart ordnades en organiserad vandring under namnet 

Linnémarschen..    År 1977 startade Hestra IF den första Linnémarschen med 

start i Alingsås och Hedared med mål vid Hestrastugan i Ekås, Sandhult. Utmed 

leden fanns flera stationer med både vätska och tilltugg.  

Det fanns även några stationer där skoskav kunde åtgärdas. Alla deltagare fick 

en plakett som minne av marschen. Idag är Linnémarschen en av de största 

evenemangen i Sverige.  
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När Sandhults byalag bildades 1999 fick föreningen 10 000 kr av 

länsstyrelsen. Dessa pengar skulle användas till att utveckla byalagets idéer. En 

av de första tankarna som då föddes var att ordna med vandringsleder. 

 Det bildades en arbetsgrupp som med iver ordnade så att det gick att 

promenera utmed lederna. Den första som blev klar var en slinga på 2 km och 

märktes med orange färg.I rask takt kom ytterligare 3 slingor. 2,5 km röd, 3,6 

km Gul/vit och 6,7 km Grön/vit. Den sistnämnda går över Pålsbo som använder 

den gamla kyrkvägen från Pålsbo till Sandhult.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Några sevärdheter i bygden 

 

Jättegrytan vid Tå i Sandhult ( se bild ovan ).  En jättegryta är en urholkad 

fördjupning i ett berg,  som har bildats genom att strömmande vatten fått en sten 

att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. 

Många av dessa jättegrytor skapades under istiden. De blev till  genom att 

lösryckta moränblock i framforsande smältvatten fraktades tillsammans med 

grus och småsten. Slutligen hamnade de  på glaciärens botten. 

 

Börshult Gård - Konferens & Gårdshotell. Detta  är en konferensgård med 

mangårdsbyggnad från 1836 och tillhörande gårdshotell, belägen i Börshults 

natursköna omgivningar. Gården har en genuin miljö o  inredning i vacker 

sekelskiftesstil. Där övernattar även internationella gäster, som besöker Volvos 

provbana 
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9.  

Föreningar, företag och evenemang 

Föreningar: 

Röda korset, Svenska kyrkan, Sandhults sportklubb, Sandhults 

hembygdsförening, Sandhults byalag, fiberförening, vägföreningar, jaktlag, 

pensionärsföreningar, politiska grupper mfl 

Företag/Näringsliv: 

Bensinstation, Moset( Matställe), Sandhults elektriska, bilverkstad, Borås must 

och mylla, Börshult gård 

Förvaltningar: 

Sandhultsbostäder, Grundskola F-9 Sandhultskolan, Ekegårdens förskola. 

Evenemang, några exempel: 

Nationaldagen ( Sandhults hbf ), Midsommarfirande ( Sandhults byalag och 

Sandhults sportklubb ), Götsereds marknad ( Sandhults hbf ), Julvandring ( 

kyrkan ).  

Det finns många fler exempel på evenemang som föreningarna anordnar var för 

sig. 

 

10.  

Prioriterade områden 

När arbetsgruppen sammanställt samtal, facebookundersökningar , resultat från 

öppna möten mm har det kommit fram följande områden: 

 

Barn och unga 

Bra skola och barnsorg 

Fritidsgård 

Trygg och säker väg för barn 

Fortsätta med att spola is, mötesplats för barn och familj 
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Fritid/friluftsliv 

Konstgräsplan 

Idrottshall 

Aktiviteter som Skatepark, utegym 

Behovet av offentliga mötesplatser, något av ett torg i Sandhult 

Barn och unga - Jämnlik hälsa, kön.  

Utveckla leder, tillgänglighet vid vår sjö 

 

Trafik/bostäder 

Lägre hastighet ex förbi kyrkan.  

Säker cykelväg, cykelbana till Sandared men även längs väg 180 från Ekås till 

Hedared. 

Ännu mer utveckla generationsboende, fler lägenheter. 

 

11.  

Hur gå vidare ?  

 

Detta dokument här är ju en färskvara som hela tiden behöver redigeras. Arbetet 

går nu vidare. Under 2022 har Ortsråd Väst och Samråd Sandhult börjat arbete 

med att förvalta ortsmiljonen, med att strävan att hitta bra relevanta projekt som 

kan utveckla vår bygd. Under hösten 2022 planeras också en samrådsarena med 

politiker och tjänstepersoner för att lyfta gemensamma behov i bygden.  Arbetet 

i Ortsrådet vill uppmuntra till medborgardialog , där föreningar och medborgare 

kan vara delaktiga. Tillsammans får vi arbeta vidare med att se behov och 

utvecklingsmöjligheter. 
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12. 

Källförteckning 

  

Statistik från kommuners databas 

Välfärdsbokslut 

Intervjuer och möten med medborgare, föreningar, näringslivet  

Borås stads föreningsregister 

Enkäter på facebook 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 208 Dnr KS 2022-00716 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - augusti 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 157, B 3688) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapport januari – augusti godkänns. 
 
Sociala omsorgsnämndens ”Utredning Aktivitetshus” behandlas i samband med 
delårsrapporten och godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-07, § 414 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Delårsrapport januari – augusti godkänns. 
 
Sociala omsorgsnämndens ”Utredning Aktivitetshus” behandlas i samband med 
delårsrapporten och godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2023.    

Sammanfattning av ärendet 
För kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 699 
mnkr efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas 
årsresultatet, exklusive elimineringar, för koncernen till 508 mnkr, att jämföra 
med budgeterade 202 mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs primärt till ökade 
skatteintäkter, lägre kostnader samt realisationsvinster från fastighets-
försäljningar i kommunen. Totalt sett visar även bolagen positiv budget-
avvikelse, främst hänförligt till Borås Energi och Miljö AB som haft högre 
elintäkter till följd av höga elpriser och ökad elproduktion. 
 
Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än 
budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas 
bedömda utfall ligger årsprognosen för resultatet just nu på +360 mnkr vilket 
väl stöds av det redovisade periodresultat per augusti på +537 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport januari – augusti 2022 
2. Utredning aktivitetshus 
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Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 159 

Verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i 

Borås stad 2023 

Diarienummer HSNS 2020-00105 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Borås stads 

verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete 2023. 

2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom 

ramen för nämndens folkhälsobudget.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två samverkansavtal med varje 

kommun inom nämndens geografiska ansvarsområde avseende lokalt 

folkhälsoarbete. Staden ska enligt avtalen årligen ta fram en verksamhetsplan för 

det lokala folkhälsoarbetet med budget, mål och planerade insatser. 

Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med 

intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår nämnden att godkänna 

verksamhetsplan och budget. 

Verksamhetsplanen för 2023 utgår från lokala och regionala styrande dokument 

och program. Borås prioriterade områden och grupper utgår från hälsoläget och 

folkhälsodialogen mellan staden och HSNS.  

Gemensamma prioriterade grupper är: 

• Barn och unga 

• Äldre 

• Särskilt utsatta geografiska områden utifrån perspektivet jämlik hälsa 

Gemensamma prioriterade områden är: 

• Fullföljda studier inom ramen för barn och ungas uppväxtvillkor. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden antog i juni 2021 ”Välfärdsbokslutet 2020 – En 

jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås. I det synliggörs följande utsatta grupper 

och områden:  
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• Barn och unga, kvinnor, ensamstående, personer med funktionsnedsättningar, 

HBTQI-personer, utrikes födda och nationella minoriteter. 

• Prioriterade områden är de geografiskt avgränsade områdena Norrby, 

Hässleholmen och Sjöbo, vilka också är mest utsatta ur ett socioekonomiskt 

perspektiv. Ytterligare områden som identifierats i Välfärdsbokslutet 2020 är Hulta, 

Göta, Svaneholm och Trandared. 

 

Verksamhetsplanen bryts ner i områdena psykisk hälsa, goda uppväxtvillkor, 

levnadsvanor, delaktighet och metodutveckling. Under varje område i verksamhetsplanens 

matris för insatser beskrivs vilka insatser som ska genomföras, hur och för vilka 

målgrupper.   

Borås stad medfinansierar en viss del av verksamhetsmedlen via tjänster.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-01 

Skickas till 

• Borås Stad, boras.stad@boras.se. 

• Borås Stad, folkhälsostrateg Åsa Skytt, asa.akytt@boras.se, för kännedom. 
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