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SAMMANFATTNING  

Som en del i framtagande av en ny detaljplan för Bäckby centrum i Västerås har en 

social konsekvensbeskrivning (förkortas hädanefter SKB) tagits fram. Social hållbarhet i 

planering handlar om att stärka de värden som det sociala livet i staden kan bidra till. 

Alla människor i staden ska kunna leva i och använda miljöer så att vardagen fungerar 

rent praktiskt samtidigt som miljöerna ska kunna bidra till livskvalitet för människor. 

Dessutom ska nyttor i den byggda miljön vara fördelade mellan olika människor och 

områden så att inga grupper missgynnas (Göteborgs stad 2013, Dahlin 2016).  SKB är 

ett verktyg för att konsekvensbeskriva de sociala värden för Bäckby centrum som 

påverkas eller skapas i och med det nya planförslaget. SKBn behandlar de tre 

aspekterna; tillgänglighet, trygghet och socialt liv. Konsekvensanalysen ger förslag på 

hur negativa sociala konsekvenser kan mildras samt hur positiva kan förstärkas i och 

med det nya planförslaget. 

 

Bäckby centrum är beläget nordväst om Västerås centrumkärna inom Bäckby 

bostadsområde. Bäckby angränsas till E18 och Köpingsvägen, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Planområde med närliggande bostadsområden.  

Förändringen enligt planförslaget kommer att innebära en ny trafikstruktur samt 

komplettering av ny bebyggelse i Bäckby centrum. Det är viktigt att de offentliga 

miljöerna utformas som trygga, trafiksäkra och tillgängliga.  
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Stadsdelcentrum markeras med högre tätare bebyggelse och kommer göra plats för ett 

större utbud av handel än vad som finns idag. Ett tydligt stråk för gående och cyklister 

kommer koppla samman planområdet och leda människor till och från centrum. Ur ett 

trygghetsperspektiv är det positivt att gång- och cykel-trafik koncentreras till få stråk, 

då folkliv och rörelse koncentreras till en liten yta. Med hänsyn till de underlag av 

människor som lever i området krävs småskaliga torg och stråk för att det ska vara 

livfullt även på kvällar och under arbetstimmar.  

 

Det är viktigt att Bäckby centrum inte bara inkluderar kommersiell service utan även 

aktivitet för exempelvis kultur, särskilt med tanke på att Bäckby tidigare haft en stark 

koppling till kultur och föreningsliv. Genom att addera aktivitet inom Bäckby som 

tidigare inte funnits kan området också få en annan identitet även av de som bor på 

andra plaster i Västerås stad. Service- eller nöjesmålpunkter kopplade till dans, musik 

eller teater kan bidra till att förändra bilden av Bäckby. Detta kan ske genom att 

Västerås stad tidigt i processen får med sig verksamhetsutövare i fortsatt planering. 

 

Ombyggnationen av den fysiska miljön i Bäckby centrum ger positiva sociala 

konsekvenser, men främst om det även kompletteras med ett brett socialt 

ansvarstagande av offentliga och privata aktörer. Genom upprustningen av hela 

centrum kan otrygghet kopplade till fysiska platser byggas bort. Men det är viktigt att 

genom sociala åtgärder fortsatt arbeta med att skapa trygghet och stolthet inom 

Bäckby. Exempelvis genom att engagera de boende i området i planering. För att 

ytterligare belysa bryggan mellan den fysiska miljön och det sociala livet har SKBn 

identifierat följande sociala fokusområden, markerade nedan;  

 

 Fritidsaktiviteter och målpunkter för alla med ett särskilt fokus på barn och 

unga och ur ett jämställdhetsperspektiv. Vid tio års ålder får barn ofta ett större 

behov av att röra sig utanför hemmet. Det är viktigt att det finns aktiviteter för 

barn i denna ålder.  

 

 Trygghet skapar frihet att röra sig fritt i området men också att våga ta för sig 

i samhället och vara sig själv. 

 

 En stark platskänsla och stolthet över sin boendemiljö skapar framtidstro. 

Platskänsla och stolthet är direkt kopplat till de ovan nämnda fokusområden 

eftersom det bland annat skapas genom att alla är trygga när de visats i det 

offentliga rummet och att det finns tillgång till fritidsaktiviteter och tydliga 

målpunkter.  

 

Det är viktigt att i fortsatt planering anta ett jämställdhetsperspektiv. Det finns redan 

vid ung ålder tydliga exempel på att killar och tjejer upplever trygghet på olika sätta 

och att tjejer/kvinnor är mer otrygga i det offentliga rummet än män. Det är även 

tydligt att tjejer och killar har helt olika behov när det gäller fritidsaktiviteter.   
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1 INLEDNING 

Västerås stad har tagit fram en utvecklingsskiss inför förslag på ny detaljplan för 

Bäckby centrum, i Västerås. Planförslaget innehåller en förändrad infrastrukturslösning 

i området samt ny bebyggelse i form av bostäder, service och nöje.  

 

Social hållbarhet i planering handlar om att stärka de positiva värden som det sociala 

livet i staden kan bidra till. Alla människor i staden ska kunna leva i och använda 

miljöer så att vardagen fungerar rent praktiskt samtidigt som miljöerna ska kunna 

bidra till god livskvalitet för människor. Dessutom ska nyttor i den byggda miljön vara 

fördelade mellan olika människor och områden så att inga grupper missgynnas 

(Göteborgs stad 2013, Dahlin 2016).  

 

För att stärka sociala värden inom planområdet har Västerås stad beslutat om att 

genomföra en social konsekvensbeskrivning (SKB). En social konsekvensbeskrivning 

(SKB) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor 

och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. 

Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minimerar risk för oro 

bland närboende och därmed även risk för större omtag under senare skeden. SKBn 

ska på så sätt ge allmänheten förståelse för de konsekvenser som ett projekt medför 

och är i likhet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ett underlag för beslut. SKB-

verktyget har sin utgångspunkt i människor, med särskild hänsyn till människors 

skilda livssituationer och behov. Målet att inte bara undvika att den byggda miljön 

förhindrar negativa sociala konsekvenser utan att den byggda miljön faktiskt främjar 

sociala värden och skapar positiva konsekvenser för människor. Följande tre sociala 

aspekter har studerats i denna SKB: 

 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 

 Socialt liv 

 

Genomförandet av SKBn ligger i linje med de nationella folkhälsomålen, de 

jämställdhetspolitiska delmålen och barnkonventionen. Arbetet främjar även Västerås 

stads mål gällande jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och barnperspektiv, vilka 

finns presenterade i Kapitel 10, Bilaga.  

1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BÄCKBY 

Stadsledningskontoret i Västerås har fått i uppdrag av staden att genomföra åtgärder 

för att öka tryggheten och trivseln i Bäckby. Bakgrunden bygger på en ambition att 

Västerås stads stadsdelar ska vara välfungerande, trivsamma och attraktiva. Västerås 

Stad och invånare från stadsdelarna gör gemensamt bedömningen att brott, 

skadegörelse och andra normöverträdelser måste minska.  
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Målet är att:   

 

 Fler väljer Bäckby 

 Fler väljer att bosätta sig, starta sin verksamhet, sin förening, att besöka 

Bäckby. 

 Bäckbyborna känner sig trygga. 

 Västeråsarna tycker att Bäckby är ok. 

 

Denna sociala konsekvensbeskrivning som tas fram inom ramen för ny detaljplan är en 

del i detta uppdrag. 
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2 BAKGRUND TILL SKB 

2.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Denna SKB syftar till att analysera och beskriva planens konsekvenser på de sociala 

aspekterna tillgänglighet, trygghet och socialt liv. SKBn möjliggör en samlad 

bedömning av planförslagets konsekvenser på de människor som kommer att bo eller 

använda området då den är genomförd. SKBn avser att användas som underlag till 

beslut om detaljplanens godkännande samt att förstärka positiva sociala konsekvenser 

under detaljplaneprocessen.  

2.2 SOCIAL HÅLLBARHET 

Hållbar utveckling innebär att säkerställa att jordens ekosystem upprätthålls, vilka 

utgör förutsättningarna eller planetens måsten för att vi människor ska kunna leva på 

jorden. Hållbar utveckling handlar även om människors universella behov av bland 

annat trygghet, välbefinnande och samhörighet för att alla ska ha ett drägligt liv 

(Griggs et al. 2012). Den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet, det vill säga 

social hållbarhet, är därmed i centrum för samhällets och världens framtida utveckling, 

men får inte ske på bekostnad av naturen och jordens upprätthållande ekosystem. Det 

handlar även om en social rättvisa genom att resurser ska vara någorlunda rättvist 

fördelade mellan olika grupper i samhället. Social rättvisa påverkar hela vårt samhälle 

eftersom den ofta styr var människor bor men även människors hälsa och självkänsla. I 

förlängningen påverkar den även inkomstnivå, bilinnehav och vilka arbetsplatser som 

är möjliga. Social rättvisa innebär i grunden att alla människor ska ha lika rättigheter 

och lika möjligheter oavsett socioekonomisk bakgrund, men i vårt samhälle finns det 

faktorer som skiljer människor åt såsom inkomstklasser och bilinnehav och det kan 

påverka var människor bor men också deras självkänsla. Inkludering av olika grupper i 

samhället är grundläggande för den sociala hållbarheten (Kommissionen för ett socialt 

hållbart Stockholm 2015). 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet upplevs olika beroende på individers behov.  Så gott som samtliga 

individer i samhället kommer, i någon fas av livet, ha en eller flera 

funktionsnedsättningar av större eller mindre omfattning. Med funktionsnedsättning 

avses nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Denna aspekt 

handlar om att gång- och cykelvägar, anläggningen samt dess omgivning utformas så 

att alla kan ta del av den. Miljön ska skapa förutsättningar för tillgänglighet. Det som 

är viktigt att understryka är att ett funktionshinder uppstår först i mötet med en miljö 

som inte är anpassad efter de förutsättningar en person med funktionsnedsättning har 

(Folkhälsomyndigheten 2008). 

 

Trygghet  

Trygghet är en del i ett hälsoperspektiv. Otrygghet påverkar hälsan negativt medan 

trygghet är positivt för hälsan. Det är viktigt att analysera trygghet och hälsa utifrån 

olika perspektiv eftersom att människor känner sig mer eller mindre otrygga. Kvinnor 

tenderar att vara mer otrygga än män och undviker i större utsträckning att vistas i 

eller använda otrygga miljöer och därav får kvinnors upplevda otrygghet ofta mer 
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konkreta konsekvenser för deras rörelsemönster och rörelsefrihet. Det kan exempelvis 

handla om att gå omvägar runt parken istället för att välja den snabbaste vägen genom 

den, på grund av att vägen inte känns trygg. Otrygghet är det som mest begränsar 

kvinnors möjlighet att röra sig i stadsmiljön, vilket i sin tur även begränsar kvinnors 

valmöjligheter i fråga om arbete, nöjen, samhälleligt engagemang, bostäder och 

transportmedel. Om resan till och från arbetet upplevs trygg innebär det bättre 

förutsättningar för rörlighet vilket ger större chans till karriärutveckling och ekonomisk 

självständighet som i sin tur kan leda till ökade möjligheter för en jämnare 

arbetsfördelning i hemmet och i arbetslivet (Almén 2010). 

 

Barn och unga är en ytterligare viktig grupp att ta hänsyn till. Saker som kan påverka 

barns upplevelse av trygghet generellt är exempelvis dålig belysning, stökig och 

skräpig miljö, våld eller fara, nya och främmande inslag eller människor som bryter 

mot sociala normer och beter sig annorlunda. En annan aspekt relaterad till barns 

faktiska och upplevda trygghet är trafik, och framförallt biltrafik. Barn är de största 

brukarna av utemiljön i närområdet och den utgör en viktig del i barnens utveckling. 

Barns lek begränsas inte endast till lekplatser utan sker även på andra platser såsom 

på gator i närområdet eller längs skolvägar. Men rädslan för trafik hos antingen barnet 

eller föräldrarna kan leda till att barnets rörelsefrihet begränsas, något som i 

förlängningen kan leda till en försämrad hälsa och livskvalitet (Björklid 2015). Även 

hälsoaspekter som buller påverkar upplevelsen av trygghet. Socialstyrelsen menar att 

buller påverkar möjlighet till koncentration samt minnes- och inlärningsförmåga. Den 

som utsätts för buller får sämre koncentrationsförmåga samt riskerar att drabbas av 

trötthet. Barn är mer känsliga mot buller än vuxna eftersom deras inlärning försämras 

av bullerstörningar (Augur, 2013 och Freeman et al, 2011). 

 

Socialt liv 

Ett socialt liv har till viss del liknande innebörd som begreppet tillgänglighet i den mån 

att det handlar om att människor snabbt och enkelt ska kunna ta sig till och emellan 

skola, arbete, service, grönområden och fritidsaktiviteter. Skillnaden är att socialt liv 

syftar på människors livskvalité i och med geografisk närhet till dessa målpunkter. På 

så vis finns en direkt koppling mellan stadens utformning och människors 

boendemiljö, välbefinnande och hälsa. Människor brukar vilja ha en balans i livet 

mellan fritid och arbete för att känna att de utvecklas och mår bra. Möjligheten till 

denna balans måste vara lika för alla grupper, därför är det viktigt att studera 

begreppet utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Bland annat kan 

tillgängligheten till potentiella målpunkter, samt tillgängligheten för olika trafikslag 

inom ett område indikera vilka förutsättningar som finns för ett jämlikt fungerande 

vardagsliv bland olika grupper i samhället. Det sociala livet på en plats handlar om 

människor i rörelse vilket bland annat kan främja möten men också öka upplevelsen av 

trygghet (Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015).  
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3 METOD 

3.1 KONSEKVENSANALYS 

Planförslagets har studerats utifrån vilka konsekvenser den har på aspekterna 

tillgänglighet, trygghet och socialt liv. Tre geografiska skalnivåer används (se figur 

2); planområdet, stadsdelen Bäckby och stad i konsekvensanalysen. Aspekter och 

skalor har sammanställt i en analysmatris, se tabell 1. 

 

 

 

Figur 2. Planområde med närliggande bostadsområden.  
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Tabell 1. Analysmatris för konsekvensbedömning.  

 

 

 

PLANOMRÅDE 

 

STADSDEL 

 

STAD 

 

 

 

 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Är gång och cykel 

prioriterat framför 

biltrafik?  

 

Är området 

tillgänglighetsanpassat?  

Kompletterar 

planområdet med 

funktioner som 

saknas i 

omkringliggande 

områden? 

 

Känns det naturligt att 

röra sig till och från 

angränsande 

områden? 

Kompletterar 

planområdet med 

funktioner som 

saknas i staden? 

 

 

 

 

TRYGGHET 

Finns det 

förutsättningar för 

trygghet och folkliv på 

dagtid och 

kvällar/nätter? 

 

Är de offentliga 

miljöerna trygga, 

trafiksäkra och 

tillgängliga? 

Bidrar området till fler 

människor i rörelse 

mellan stadsdelar och 

inom andra 

stadsdelar?  

 

Kan människor röra 

sig till målpunkter i 

närliggande områden 

utan säkerhetsrisker 

förknippade med 

trafik? 

Bidrar området till 

fler människor i 

rörelse mellan 

planområdet och 

andra områden i 

staden?  

 

 

 

 

 

 

SOCIALT LIV 

Finns det målpunkter 

inom planområdet, 

vilka?  

 

Görs det möjligt för 

möten och nätverk 

samt en 

genomströmning av 

människor och i så fall 

hur?  

 

Skapar planen 

förutsättningar för 

flexibla och dynamiska 

miljöer och 

verksamheter? 

 

Bidrar boendeformerna 

till mångfald? 

Är det lätt att från 

närområdet ta sig till 

andra stadsdelar? 

 

Kopplar området 

samman med 

närliggande 

stadsdelar och 

målpunkter?  

 

Bidrar området till 

målpunkter för 

invånare i andra 

närområden?  

 

Är det lätt att från 

närområdet ta sig 

till andra 

stadsdelar inom 

staden?  

 

Bidrar området till 

en stark och 

regional 

stadskärna? 

 

 

Analysmatrisen bygger på teori från främst följande litteratur: 

 

 Från delad till enad stad av Kommissionen för ett socialt hållbar Stockholm från 

2016. 

 SKA – Social konsekvensanalys av Göteborgs stad från 2011. 

 Verktyg för sociala konsekvensbedömningar av Malmö stad, senast uppdaterad 

2016. 
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 Hållbarhetsfyran, för genomförande av hållbarhetsanalys för detaljplanearbete, 

Västerås stad.  

 

3.2 WORKSHOP 

Som input till konsekvensbedömningen genomförs en workshop med experter inom 

social hållbarhet, barnkonsekvensanalys, tillgänglighet, landskapsanalys och 

samhällsplanering på Tyréns. Deltagarna fick tillsammans, utifrån matrisen (se tabell 

1), analysera planförslaget utifrån de tre sociala värdena; tillgänglighet, trygghet och 

socialt liv. Det material som delgavs deltagarna vid workshopen var en statistisk analys 

av planområdet och dess omgivning samt planförslaget. De synpunkter och åsikter 

från deltagarna antecknades av två personer som också agerade moderator vid 

workshopen.  

3.3 STATISTISK KARTLÄGGNING  

För att kartlägga områdena i planområdets närhet, samt hela Västerås tätort, har 

statistik från SCB använts. Läs mer om det i kapitel 5.  

3.4 REDOGÖRELSE AV TIDIGARE GENOMFÖRDA DIALOGER 

Inga dialoger eller platsbesök har genomförts inom ramen för denna SKB. Dialoger om 

Bäckbys framtid har genomförts i tidigare skeden. Under hösten och vintern 

2011/2012 genomfördes ett flertal olika workshops med representanter från Bäckby 

för att samla in underlag till planprogram för Bäckby (Västerås stad, 2013). Dialogen 

började med en första workshop arrangerad av arkitekter från Gehl Architects i 

Köpenhamn i oktober 2011. Till den var representanter från kommunen och 

verksamma inom stadsdelen inbjudna. Under vintern 2011/2012 arrangerade sedan 

Västerås stad tre olika workshops till vilka olika grupper från Bäckby bjöds in: 

 

 Workshop med företagare och fastighetsägare, december 2011 

 Workshop med ungdomar och pensionärer, januari 2012 

 Workshop med föreningar, studieförbund och grannsamverkansombud, mars 

2012 

 

Workshoparna syftade både till att samla information om målpunkter som finns inom 

Bäckby samt vad för målpunkter som Bäckby behöver i framtiden. Det kom även fram 

en oro för tryggheten inom området och att förtroendet för stadens förändringsarbete 

är lågt. Boende och verksamma vill att förändringsarbetet ska ske i snabbare takt.  

 

Under 2016 har dialog genomförts med boende, föreningsliv och företagare.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att kartlägga och förstå förutsättningarna som pågående detaljplanarbete vilar på 

har en översikt av strategiska plandokument inom Västerås stad genomförts i syfte att 

undersöka strategiska inriktningar för stadens utveckling.   

4.1 VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 MED UTBLICK MOT 2050 

Översiktsplanen är ett visions- och strategiskt dokument för hur Västerås stad ska 

utvecklas långsiktigt för att bli en hållbar stad. En av visionerna heter ”Tillsammans för 

Västerås” och innebär att planeringen ska: 

 

”[…] skapa förutsättningar för gemenskap och social sammanhållning, för 

tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och hälsa samt möjligheter till samvaro och 

delaktighet. Det betyder att det måste finnas trivsamma boendemiljöer, bra skolor, ett 

brett kulturutbud, goda kommunikationer, tillgång till fritidsaktiviteter, idrotts- och 

rekreationsområden samt handel och annan service (Västerås stad 2012)”. 

 

I översiktsplanen har staden även identifierat konfliktområden under rubriken ”Planera 

för social hållbarhet” och omfattar bland annat jämlikhet och jämställdhet ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv vilket beskrivs som; Möjligheten att tillse olika gruppers 

behov, skillnader i levnadsstandard och folkhälsa mellan olika stadsdelar, samt 

skillnader i män och kvinnors resmönster. Staden konstaterar att social hållbarhet inte 

enbart kan adresseras via fysisk planering, men likväl kan den fysiska planeringen 

skapa förutsättningar för den. Sådana förutsättningar är bland annat:  

 

 Tillgången till rekreations- och grönytor, mötesplatser, samt  

 möjligheten att förflytta sig både till fots, cykel, bil eller buss.  

 För att öka tryggheten i staden är en funktionsblandad stad viktigt, där boende 

och olika typer av verksamheter blandas. Kombineras detta med trygga och 

säkra kommunikationer där barriärer byggs bort, bidrar det till bättre 

förutsättningar för social hållbarhet.  

 Det ska även finnas mötesplatser som öppnar för gräns- och 

generationsöverskridande möten. 

 

Avslutningsvis betonas vikten av att i stadsplaneringen söka kunskaper om lokala 

förhållanden och hur vardagslivet fungerar i kommunens olika delar.  

4.2 TRAFIKPLAN 2026 

Trafikplanen ska sammanfatta utgångspunkter, planerings-principer och 

framtidsvisioner för trafiken i Västerås. Ett syfte med planen är att öka 

kollektivtrafikens, gångtrafikens och cyklingens andel av trafikarbetet. Ett annat syfte 

med planen är kopplingen till ÖP 2026, att säkerställa att trafik- och 

bebyggelseplanering sker i samklang med varandra och att alla trafikslag behandlas 

som en integrerad del av stadsstrukturen. Planen omfattar flera strategier där sociala 

aspekter berörs, bland annat understryks tryggheten i gång- och cykelinfrastrukturen. 

Tillgänglighet ges också stort utrymme, där medborgare och näringsliv kan nå 

målpunkter och aktiviteter som de har behov av. Detta gör ”hela resan”-perspektivet 
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viktigt att beakta, så stadens gång- och cykelnätverk är tydligt och tillgängligt 

utformat. Det omfattar även ett tryggt och säkert gång- och cykelvägnät som når 

förskolor, skolor, idrottsanläggningar, lokala centrum, service- och vårdinrättningar. 

För att öka jämställdheten prioriteras först gång, cykel, kollektivtrafik och sist resor 

med bil.  

 

Figur 3 visar västeråsbornas resvanor. Män använder bil i större utsträckning än 

kvinnor, medan kvinnor åker kollektivt och går till fots i större utsträckning än män. 

Cykling är det mest jämställda färdsättet, kvinnor och män cyklar lika mycket i 

förhållanden till övriga resor. Trafikplanen menar att den höga andelen bilresor för 

män delvis kan förklaras med att män gör längre resor än kvinnor, män reser i 

genomsnitt knappt fem mil per dag medan kvinnorna reser tre mil per dag. 

Upplevelsen av resan skiljer sig också åt mellan kvinnor och män. Den upplevda 

tryggheten vid resor till fots är hög i de flesta grupper, yngre kvinnor är den grupp 

som känner sig minst trygga (Västerås stad 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar västeråsbornas resvanor och skillnaden mellan kvinnor och män (Västerås stad 

2014). 
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5 BESKRIVNING AV BÄCKBY 

Kartorna i figur 4 och 5 visar hur planområdet och stadsdelen Bäckby relaterar till 

övriga Västerås tätort. De båda kartorna visar fördelningen av inkomstnivå samt 

andelen högutbildade. Fördelningen av de två variablerna är nästan identisk vilket visar 

att områden med en hög medelinkomst även har en hög andel högutbildade och vice 

versa. Bäckby är beläget i en del av Västerås som präglas av en hög koncentration av 

områden med låga inkomst- och utbildningsnivåer (se figur 4 och 5).  Statistiken är 

uppbyggd i rutor av storleken 250 gånger 250 meter i tätortsområden. Storleken gör 

att en del rutor innefattar få antal boende vilket medför stora variationer av den 

geografiska fördelningen av de studerade variablerna. Till exempel kan närliggande 

rutor uppvisa stora skillnader i inkomstnivå eftersom det kan räcka med en handfull 

personer med hög, eller låg, inkomst för att kraftigt ändra rutans medelvärde. För att 

komma runt problemet och lättare kunna utläsa de mönster som finns i statistiken har 

en metod använts där varje ruta tilldelas samma folkmängd. I den här analysen har två 

nivåer använts; 200 och 3 200 invånare. Om en ruta har färre än 200 eller 3 200 

invånare läggs invånare till från rutans närmaste grannar tills den önskade 

folkmängden uppnåtts. Resultatet blir att variationen mellan rutorna minskar och det 

blir lättare att kategorisera dem i olika områdestyper. Den lägre nivån, 200, har 

använts vid framtagandet av grannskapen i närområdet och den högre, 3 200, för 

jämförelsen med hela Västerås tätort. För att skapa de närliggande grannskapen har 

följande variabler använts; inkomstnivå, utbildningsnivå, åldersstruktur, 

förvärvsfrekvens, upplåtelseform samt bilinnehav. 

 

Det är viktigt att notera att indelningen inom den statistiska kartläggningen är en 

relativ jämförelse inom Västerås tätort. I ett annat geografiskt sammanhang hade 

indelningen kunnat bli annorlunda. Indelningen säger inget om de individer som bor i 

området utan ger en generell bild av områden som helhet, jämfört med resterande 

områden inom tätorten. Statistiken gör det lätt att generalisera, men på individnivå är 

det viktigt att förstå att det finns fler sidor än vad statistik kan visa. 
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Figur 4. Bild över Stadens medelinkomstfördelning (data från SCB). 
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Figur 5. Bild över Stadens fördelning av personer med eftergymnasial utbildning (data från SCB). 
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I figur 6 visas Bäckby med angränsade stadsdelar.  

 

 

Figur 6.  Planområde med närliggande bostadsområden. 
 

Bäckby 

Bäckby centrum, dit planområdet ingår, består till största del av centrumbebyggelse i 

ett plan med handelsverksamheter på den västra sidan av Bäckby torg. Inom 

planområdet finns även två större parkeringsplatser, en före detta skolbyggnad som 

enligt planförslaget ska rivas, en fotbollsplan samt den så kallade ”brända tomten” där 

det tidigare funnits en förskola. Planområdet och dess absoluta närhet karakteriseras 

av en hög andel äldre över 65 år. Invånarna bor blandat i hyresrätter och bostadsrätter, 

bilinnehavet är lågt precis som inkomst- och utbildningsnivån samt förvärvsgraden, 

jämfört med Västerås som helhet. 

 

Stadsdelen Bäckby är ett homogent område. Framförallt gäller detta 

ålderssammansättningen med en medelhög andel äldre över 65 år, andelen barn är 

runt medel med undantag för den lägsta åldersklassen, 0-6 år, vilken är låg. 

Inkomstnivå och andel högutbildade är låg jämfört med Västerås som helhet. 

Upplåtelseformen är blandad mellan hyresrätt, äganderätt och bostadsrätt. Område 

öster om planområdet karakteriseras av att en hög andel av invånarna är födda utanför 

EU. Ålderssammansättningen år sådan att området har en hög andel invånare i yngre 
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medelåldern 25-44 år samt en tämligen hög andel barn i alla åldersklasser, dock är det 

få som är över 65 år. Bilinnehavet i detta område är lågt till medel.  

 

Skälby  

Skälby är beläget väster om stadsdelen Bäckby och präglas av en hög andel barn i olika 

åldersklasser. I sydväst är andelen små barn 0-6 år mycket hög medans det i den delen 

som knyter an till Bäckby finns en hög andel barn mellan 16-19 år. Andelen barn 

mellan 7-15 år är mycket hög i alla delar utom i sydväst. Inom området förekommer 

främst äganderätter och bostadsrätter samt en mindre del hyresrätter. I områdets 

centrala delar är inkomstnivå och utbildningsnivå låg och i norr och söder är den i 

medelskitet, jämfört med Västerås som helhet.  

 

Erikslund 

Erikslund är Västerås största externhandelsområde och ligger norr om Bäckby. Området 

består av en tämligen blandad befolkning med en tyngdpunkt på övre medelåldern. Även 

utbildningsnivån är blandad men det som sticker ut är en hög andel med tvåårig 

högskoleutbildning. Äganderätt är den dominerande upplåtelseformen och bilinnehavet 

är högt. Västerås stads översiktsplan beskriver Erikslund som ett växande handels- och 

verksamhetsområdet som även är en viktig arbetsplats för boende utanför Västerås, så 

som Hallstahammar och Surahammar (Västerås stad 2012). 

 

Råby 

Råby är beläget öster om Bäckby och består av ett område med mindre flerfamiljshus 

och ett område med slutna småhus. Här finns också ett mindre köpcentrum med bland 

annat en större ICA-butik, pizzeria och småhandel. Området karakteriseras av en hög 

andel barn och framförallt barn i åldern 7-15. Det är även en låg andel som är mellan 

20-24 eller äldre än 45 år. Utbildningsnivån i området är hög precis som 

förvärvsgraden samtidigt som inkomstnivåerna ligger en bra bit över medel i Västerås. 

Äganderätt är den dominerande upplåtelseformen och bilinnehavet är högt.  
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6 BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAG 

Planområdet ger förslag på dryga 600 nya bostäder med blandad upplåtelseform. 

Bostäderna ska vara av varierad boendeform med 1 till och med 5 rum och kök.   

 

Ombyggnaden av planområdet visas i figur 7, det finns planer på att ombyggnationen i 

framtiden ska omfatta en större del av Bäckby centrum än det utpekade planområdet.  

 

 

 
Figur 7.  Översiktskarta över Bäckby centrum med planområde (Plankarta FOJAB, 2016).  

Bäckby centrum kommer enligt det framtagna planförslaget att innehålla bostäder med 

olika upplåtelseformer och storlekar, så som flerbostadshus, bostäder i radhus, service 

i form av handel och restauranger men även en del kommersiell service. Den offentliga 

servicen kommer till största delen att vara belägen i bottenvåningen med anknytning 

till offentliga rörelse-stråk och torg. I Planområdets östliga och västliga kant är 

radhuslängor placerade. Stadsdelcentrum markeras med ett höghus på 14 våningar (se 

figur 7).  

 

De miljöer som bildas runt bebyggelsen i planförslaget utgör uterummen i stadsdelen. 

Dessa uterum utgörs av privata-, semiprivata- eller offentliga rum. Planområdet har ett 

nord/sydligt och öst/västligt stråk. Det nord/sydliga stråket utgörs av Smältverksgatan 

där bussförbindelse linje 1 mellan Skälby och Bjurhovda med stopp i Bäckby centrum 

samt Västerås centrala delar planeras gå (se Figur 7).   
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Det vertikala stråket, parkstråket, omfattar en långtgående park som löper från Bäckby 

idrottsområde i söder till parkområdet i norr. Parken är ett så kallade aktivitetsstråk, 

likt ett pärlband med platser och aktiviteter som slingrar fram i stadsdelen. Fokus för 

detta aktivitetsstråk är sociala värden så som identitet, rörelse, flexibilitet samt 

hållbarhet. Figur 8 visar en bild över de funktioner som ingår i aktivitetsstråket.  

 

 

 
Figur 8. Konceptet för parkstråket (Illustration FOJAB, 2016) 

 

Utöver planområdets två tydliga stråk så finns det övriga stråk som löper längs 

bebyggelsen i området och som länkar samman planområdet till omgivande områden. 

De stråk som löper genom innegårdar till bostadsbebyggelsen har anammat konceptet 

med öppna gårdar med genomgående gångstråk. Innegårdarna blir då en blandning 

mellan semiprivata och offentliga rum lite beroende på närliggande stråks placering.   
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7 KONSEKVENSANALYS 

7.1 PLANOMRÅDE 

Eftersom att planområdet är en relativ liten del av Bäckby centrum beskrivs även 

konsekvenser utanför planområdet till följd av ombyggnationen. 

 

Parkstråk 

Parkstråket, i figur 8 på föregående sida, kommer enligt planförslaget att nyttjas 

främst av gående men det finns även plats för cyklister. Ur ett trygghetsperspektiv är 

det positivt att gång- och cykel-trafik koncentreras till få stråk, då folkliv och rörelse 

koncentreras till en liten yta. Med hänsyn till de underlag av människor som lever i 

området krävs just småskaliga torg och stråk för att de ska vara livfulla även på kvällar 

och under arbetstimmar.  

 

Vad gäller parkstråkets utformning så följer det ett stråk som slingrar sig fram. Att 

stråket följer olika aktiviteter är fördelaktigt för att skapa folkliv längs stråket, även 

under kvälls- och nattetid. Variationen inom de olika aktiviteterna i parkstråket är 

positivt för att på så vis fånga olika grupper i samhället. Flexibilitet kan beaktas i 

utformningen genom att aktiviteterna i stråket inte är låsta. Det finns alltid en risk för 

att aktiviteter som är populära idag inte behöver vara det om fem år. 

 

Klimatet längts stråket är också av stor vikt för att stråket ska upplevas som naturligt 

och behagligt att röra sig längs, till viss del även oberoende årstid. De aktiviteter som 

utgörs av utevistelse bör därför prioriteras längs söderlägen och i lä för vind, snö och 

regn.  

 

De olika aktiviteterna som föreslås i parkstråket bör även ta tillvara på de underlag av 

människor som redan finns i området. Genom att göra parkstråket tillgängligt för de 

boende förbättras förutsättningarna för parkstråkets ambition om att vara en 

pulserande ådra genom centrumkärnan. Vidare kan tilläggas att det som föreslås i 

förslaget är baserat på önskemålen från de boende som framkom vid tidigare 

dialogarbete, vilket ger förutsättningar för engagemang från de boende.  

 

Centrumområde 

Det planerade punkthus som kommer synas från ett längre håll och utgöra landmärket 

för Bäckbys framtida karaktär kommer också utgöra planområdets centrumområde. 

Denna fysiska struktur måste få stöd genom att service och handel som finns inom 

centrum idag flyttas till punkthusets närhet. Därför är det av stor vikt att planens 

genomförande inte stannar efter ombyggnation av planområdet utan att hela Bäckby 

centrum inkluderas i ombyggnationen. Det är positivt att ombyggnaden utgör 

möjlighet för mer service och handel än vad som finns i dag. 

 

För att det ska finnas förutsättningar för en levande stadsdelskärna under både dagtid 

samt under kvällar och nätter krävs en variation av verksamheter och målpunkter. För 

att uppnå aktivet i centrum under dagtid förespråkas etablering av företag och 

kontorsplatser samt att ta tillvara på Bäckby skolas verksamheter. För att inte rörelsen i 

centrum ska avta helt under kvällar och nätter krävs att det finns målpunkter öppna. 
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Exempel på sådana kan vara restauranger, caféer, skatepark, spelhallar eller bibliotek. 

En stadsdelskärna som är levande även under kvällstid förespråkas ur ett 

trygghetsperspektiv.   

 

De funktioner som kommer inhysas i de olika byggnaderna runt parkstråket behöver 

vara belägna mycket nära centrumkärnan längs parkstråket, alltså vid det torg som 

skapas utanför det 14 våningar punkthuset, för att skapa bättre förutsättningar för en 

levande stadsdelskärna. 

 

Gårdspassager 

Bostadsgårdars form har stor påverkan på hur boende uppfattar och använder dem. 

Öppna gårdar antas ofta vara inkluderande och inbjudande, något som ska spegla vårt 

demokratiska samhälle. Öppna och halvöppna strukturer förmodas främja möten; 

slutna kvarter förmodas stänga ute. Forskning visar att kringbyggda gårdar har lägre 

andel gårdsyta exponerad mot det offentliga rummet och korrelerar med en hög 

känsla av trygghet och av tillhörighet, det vill säga att gården tillhör de boende. 

Stängda gårdar visar i högre grad spår av boendeinitiativ i form av planteringar, möbler 

och barnleksaker som lämnas på gården för gemensam användning. Förenklat så 

främjar tillhörighet en kvartersgemensamhet som bygger på att gården inte är för alla. 

Utöver graden av rumslig inramning är upplevelsen av gränser avgörande för 

tillhörighet och trygghet. Tydligt inramade eller avgränsade gårdar uppfattas i högre 

grad som gård av boende än öppna eller halvöppna (Minoura, 2016). De öppna 

gårdarna, som visas i figur 7 på sida 20, kan därmed få en begränsad användning av 

de boende. Det kan vara relevant att se över andra lösningar gällande dessa för att 

skapa mer privata ytor för boende.  

 

Busstråk 

Smältverksgatan ska enligt planförslaget att utgöra stambussgata (se figur 7) för 

busslinje 1 mellan Bjurhovda och Skälby (se figur 9). Busslinjens hållplatser kommer att 

placeras i nära anslutning till korsningen mellan busstråket och parkstråket. Genom att 

ha busshållplatser, i båda riktningar, så nära centrumkärnan som möjligt så 

uppmuntras spontana pauser i centrumkärnan samt ökar tillgängligheten för de som 

ska besöka centrum för service och sen ta sig vidare. Kvinnor nyttjar vardagsnära 

tjänster i högra grad än män, exempelvis att handla och hämta barnen på väg hem från 

jobbet. Kvinnor åker även kollektivtrafik i högra grad än män (Winter, 2016).  
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Figur 9. Busslinje 1 mellan Skälby och Bjurhovda via centralen (VL, 2017). 
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7.2 STADSDEL OCH STAD 

Förutom vikten av att skapa tillgängliga och tydliga passager och stråk som leder de 

omgivande stadsdelarna in i planområdet så är även funktionerna inom planområdet 

viktiga för att locka människor till stadsdelen. Ambitionen för Bäckby centrum bör vara 

att beakta de målpunkter som området inhyser idag och som nyttjare uppskattar men 

även tillföra nya målpunkter som kan locka fler människor till platsen. Om ambitionen 

är att locka personer från Västerås som stad så bör en avvägning av vad som saknas i 

staden göras, för att på så vis kunna komplettera den. Eftersom Bäckby sedan tidigare 

har en identitet av att inhysa kulturella aktiviteter så är en idé om att förstärka detta i 

och med det nya planförslaget. Genom att addera aktivitet inom Bäckby som tidigare 

inte funnits kan området också få en ny identitet även av de som bor på andra plaster i 

Västerås stad. Service- eller nöjesmålpunkter kopplade till dans, musik eller teater kan 

bidra till att förändra bilden av Bäckby. Detta kan ske genom att Västerås stad tidigt i 

processen får med sig verksamhetsutövare i fortsatt planering. 

 

Blandande boendeformer samt mångfald i de målpunkter som tillkommer främjar 

inkludering. Att exempelvis planera för studentbostäder i området kan bidra till det 

sociala livet. Studenter rör sig i det offentliga rummet på oregelbundna tider, vilket 

skapar ett jämnt flöde av gående och cyklister. Studenter har ofta inte tillgång till bil 

och kommer därmed i stor utsträckning använda den närservice som finns inom 

området. 

 

Busslinje 1:s sträckning bedöms som mycket viktig för att tillgängligheten till och från 

planområde och Västerås centrum ska tillgodoses. Eftersom avstånden är 

förhållandevis korta är det viktigt med cykelstråk längs busslinjen för att tillgodose fler 

människor samt uppmuntra till gröna resvanor, vilket det också planeras för.  

 

Enligt planförslaget är gång- och cykeltrafik prioriterade längs parkstråket i nord-sydlig 

riktning men att buss- och biltrafik prioriterats i öst-västlig riktning. För att området 

ska bidra till att fler människor kommer i rörelse mellan Bäckby centrum samt andra 

stadsdelar krävs tydliga stråk och naturliga målpunkter. Enligt planförslaget framgår 

det att de tillförda bilvägarna är anpassade efter befintliga vägar. Planförslagets 

utformning är inte lika tydlig när det gäller gång- och cykelvägars anpassning efter 

befintliga vägar, vilket bör beaktas i en högre grad.  Här efterfrågas även en satsning 

för gång- och cykeltrafik så den riktningen leder in mot Västerås centrum och vise 

versa. 

  

Enligt tidigare dialog finns det en önskan från allmänheten att förändringen av Bäckby 

måste ske i snabb takt för att området inte ska vara en byggarbetsplats under en 

längre tid. Under genomförandet kan det vara bra för det sociala livet om 

aktivitetsytorna planeras i ett tidigt skede. Exempelvis kan tillfälliga aktiviteter skapas, 

så som klättervägg, scen eller skateramp. Sådana aktiver lockar besökare utanför 

planområdet.  
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8 SAMMANFATTADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 

Tabell 2 visar en sammanfattning av åtgärder för sociala aspekter. Åtgärderna är 

främst kopplade till vad som kan medges i nya detaljplaner. Men för att 

ombyggnationen i största mån ska bidra till ökad trygghet, socialt liv och tillgänglighet 

krävs ytterligare åtgärder. Ombyggnationen av den fysiska miljön i Bäckby centrum ger 

positiva sociala konsekvenser, men främst om det även kompletteras med ett brett 

socialt ansvarstagande av offentliga och privata aktörer. Bäckby har idag ett rykte om 

sig att vara otryggt. Enligt tidigare dialoger ses många platser inom både Bäckby som 

helhet och Bäckby centrum som otrygga, delvis för att centrum varit drabbat av 

förstörelse. Det är viktigt att som boende inte känna att man bor på samhällets 

bakgård. Genom upprustningen av hela centrum kan otrygghet kopplade till fysiska 

platser byggas bort. Men det är viktigt att genom sociala åtgärder fortsätta arbeta med 

att skapa trygghet och stolthet inom Bäckby. Exempelvis genom att engagera de 

boende i planering och byggnation. För sådana åtgärder krävs att både offentliga och 

privata aktörer samverkar. För att ytterligare belysa bryggan mellan den fysiska miljön 

och det sociala livet har SKBn identifierat följande sociala fokusområden, markerade 

nedan;  

 

Fritidsaktiviteter och målpunkter för alla med ett särskilt fokus på barn och unga 

och ur ett jämställdhetsperspektiv. Vid tio års ålder får barn ofta ett större behov av att 

röra sig utanför hemmet. Det är viktigt att det finns aktiviteter för barn i alla ålder.  

 

Trygghet skapar frihet att röra sig fritt i området men också att våga ta för sig i 

samhället och vara sig själv. 

 

En stark platskänsla och stolthet över sin boendemiljö skapar framtidstro. Platskänsla 

och stolthet är direkt kopplat till de ovan nämnda fokusområden eftersom det bland 

annat skapas genom att alla är trygga när de vistas i det offentliga rummet och att det 

finns tillgång till fritidsaktiviteter och tydliga målpunkter. 

 

Det är viktigt att i fortsatt planering anta ett jämställdhetsperspektiv. Det finns redan 

vid ung ålder tydliga exempel på att killar och tjejer upplever trygghet på olika sätta 

och att tjejer/kvinnor är mer otrygga i det offentliga rummet än män. Det är även 

tydligt att tjejer och killar har helt olika behov när det gäller fritidsaktiviteter. Flickor 

och pojkar följer traditionella mönster när de väljer idrottsgrenar (Västerås stad 2010). 

 

Västerås stad bör arbeta fördjupat inom respektive fokusområde för att ta fram 

konkreta förslag kring hur fokusområdena kan utvecklas med byggnation av bostäder 

och service. 
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Tabell 1. Åtgärder för sociala aspekter.  

 

 

ÅTGÄRDER FÖR SOCIALA ASPEKTER  

 

Markerade punkter är idag planerade av Västerås stad  

 

 

 

TILLGÄNGLIGHET 

 Raka siktsträckor längs stråk i området för förbättrad 

orienteringsförmåga. 

 Tydligare anpassning efter befintliga gång- och cykelstråk 

mellan planområde och angränsande områden.  

 Busshållplatser för busslinje 1 nära stadsdelscentrum.  

 Satsning på gång- och cykelväg längs busslinjen. 

 Att centrera rörelsestråken nära stadsdelskärnan är positivt ur 

ett tillgänglighetsperspektiv då de förenklar tillgängligheten till 

vardagsärenden så som skolhämtning, vårdcentral samt 

mathandel.  

 

 

 

 

TRYGGHET 

 Val av målpunkter som nyttjas av människor vid olika tider på 

dygnet.  

 Begränsa öppenhet i bostadsinnergårdar för att skapa en känsla av 

trygghet och tillhörighet, det vill säga att gården tillhör de boende. 

Stängda gårdar visar i högre grad spår av boendeinitiativ i form av 

planteringar, möbler och barnleksaker som lämnas på gården för 

gemensam användning. 

 Undvika ödsliga bakgator genom att placera funktioner eller 

platser för aktivitet i närheten. 

 

 

 

 

 

 

SOCIALT LIV 

 Centrera målpunkterna för en tät stadskärna. 

 Flexibel utformning av aktiviteter för alla åldrar, kön och tider 

på dygnet.  

 Blandande boendeformer för bredare målgrupp. 

 Delaktighet och medskapande inom utformning av stadsdelen.  

 Beakta befintliga sociala värden i utformningen av stadsdelen. 

 Val av målpunkter och aktiviteter som efterfrågas av många 

olika grupper i samhället.  

 Inkludera målpunkter som lockar människor även utanför Bäckby. 

 Parkstråket innehåller ett brett utbud av aktiviteter vilket är 

positivt för det sociala livet i stadsdelen. Genom att även beakta 

flexibilitet i utformningen av de olika aktiviteterna i parkstråket kan 

de motverka att de blir låsta till en och samma aktivitet och kan 

formas utifrån efterfrågan och fantasi från nyttjaren. Genom att 

också låta vissa platser inom planområdet vara förhållandevis 

tomma skapas möjlighet till spontan aktivitet.  

 Att låta allmänheten vara fortsatt delaktiga i nya aktiviteter i 

Bäckby.  

 Det är viktigt att Bäckby centrum inte bara inkluderar kommersiell 

service utan även aktivitet för exempelvis kultur, särskilt med tanke 

på att Bäckby tidigare haft en stark koppling till kultur och 

föreningsliv. 
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10 BILAGA 1 

10.1 MÅL, PROGRAM OCH STRATEGIER  

Avsnittet ger en överblick av gällande planer och Västerås stads mål gällande 

jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och barnperspektiv. Målen utgörs av strategiska 

dokument som beskriver hur Västerås stad ska arbeta med frågor kopplade till social 

hållbarhet i fysisk planering.  

 

Västerås översiktsplan 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver en vision för hur Västerås 

stad ska utvecklas långsiktigt för att bli en hållbar stad. Utredningsområdet är inte 

specifikt utpekat i stadens översiktsplan. I Västerås stads översiktsplan 2026 har ett 

antal strategier tagits fram för att nå det övergripande målet att Västerås ska vara 

attraktivt och ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Av dessa strategier är det 

främst kollektivtrafiknätet som ryggrad, bostäder för alla och bygg staden inåt, som en 

förtätning i området kan bidra till. En viktig utmaning för framtiden är att skapa en tät 

och funktionsblandad stad. Funktionsblandningen i city ska sträcka sig ut i den 

perifera staden. Framförallt är det noder och stråk som ska utvecklas, där ska 

planeringen säkerställa att verksamhetslokaler/butiker inryms i bostadsbebyggelsens 

bottenvåningar. I översiktsplanen finns även en vision som kallas ”Tillsammans för 

Västerås” och innebär att planeringen ska ”skapa förutsättningar för gemenskap och 

social sammanhållning, för tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och hälsa samt 

möjligheter till samvaro och delaktighet. Det betyder att det måste finnas trivsamma 

boendemiljöer, bra skolor, ett brett kulturutbud, goda kommunikationer, tillgång till 

fritidsaktiviteter, idrotts- och rekreationsområden, handel och annan service”. I 

översiktsplanen konstaterar staden att social hållbarhet inte enbart kan adresseras via 

fysisk planering, men likväl kan den fysiska planeringen skapa förutsättningar för den. 

Sådana förutsättningar är bland annat tillgången till rekreations- och grönytor, 

mötesplatser, samt möjligheten att förflytta sig både till fots, via cykel, bil och buss. 

För att öka tryggheten i staden är en funktionsblandad stad viktig, där boende och 

olika typer av verksamheter blandas. Kombineras detta med trygga och säkra 

kommunikationer där barriärer byggs bort, bidrar det till bättre förutsättningar för 

social hållbarhet. Det ska även finnas mötesplatser som öppnar för gräns- och 

generationsöverskridande möten (Västerås stad 2012). 

 

Jämställdhetsprogram 

Västerås stad har undertecknat CEMR-deklarationen (Council of European 

Municipalities and Regions) om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå. Därmed har kommunen förbundit sig att integrera 

jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter (Västerås stad 2013). I 

jämställdhetspolicyn för Västerås stad finns följande övergripande mål för 

jämställdhet: 

- att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv. Västerås ska bli en 

jämställd kommun. 

- att avskaffa stereotypa könsroller, vilket är avgörande för att uppnå 

jämställdhet. 
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- att kommunen ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och 

främja jämställdhet inom organisationen och i samhället i stort. 

- Det innebär att verksamheter och samhällsplanering, samt fördelning av 

resurser, har ett jämställdhetsperspektiv. Som en konsekvens av detta ska 

också budgeten genomsyras av jämställdhetsperspektiv. Hållbar 

jämställdhet i Västerås innebär: 

- att med kunskap och gemensamma värderingar integrera 

jämställdhetsaspekter vid planering, uppföljning och utvärdering 

- att inför beslut då det bedöms relevant, analysera konsekvenser utifrån kön 

samt att könsuppdela statistik (Västerås stad 2013). 

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  

Västerås stad har tagit fram ett program för personer med funktions-nedsättning. 

Västerås stad beskriver funktionsnedsättning som att en person har en nedsättning av 

en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, till exempel att en person har en 

synskada eller en utvecklingsstörning. Personer med funktionsnedsättning är bland 

annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar (Västerås stad 2014, Region Värmland 2015). 

 

Barn och ungdomsprogram i Västerås stad 

Syftet med Västerås stads barn- och ungdomsprogram är att ange den politiska 

viljeinriktningen för hur arbetet med barn och ungdomar bör utvecklas i Västerås stad. 

Att omsätta programmet i konkret arbete görs av både samhälle och kommun. Målet är 

att skapa förutsättningar för att alla Västerås barn och ungdomar växer upp under 

goda sociala villkor och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Flera delmål har tagits fram baserade på FN:s konvention om barns rättigheter 

(Västerås stad 2005).  

 

 

 


