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Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

 

att  översända stadsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till 

kommunstyrelsen 

 

att förklara beslutet omedelbart justerat 

 

 

Sammanfattning 

Kommissionen för jämlik hälsa har remitterat sitt slutbetänkande som innehåller en 

samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för 

en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta.    

Inriktningen och förslagen i kommissionens slutbetänkande stämmer väl överens med 

Göteborgs stads arbete med jämlikhetsfrågan inom satsningen Jämlikt Göteborg och 

Fokusområde 4: skapa hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer. Betydelsen av att ha ett 

barnperspektiv vid planering av den fysiska miljön skulle dock kunna betonas 

ytterligare.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Agneta Hammer   Katja Ketola 

Stadsbyggnadsdirektör   Chef strategiska avdelningen  

 

 

Bilagor 

01. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) 
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Ärendet 

Göteborgs stad har fått slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa på remiss 

och stadsbyggnadskontoret har fått möjlighet att kommentera betänkandet med fokus på 

de rekommendationer som rör samhällsbyggnadsfrågor.  

Bakgrund 

Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en 

kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att 

hälsoklyftorna minskar. Kommissionen ska även föra en bred dialog med relevanta 

aktörer om jämlik hälsa (dir. 2015:60 och dir. 2017:17). Till grund för kommitténs 

uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en 

generation. Kommittén har antagit namnet Kommissionen för jämlik hälsa. 

I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om 

jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55). I 

januari 2017 överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En 

utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4).  

I slutbetänkandet görs en samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett 

långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta. 

Kommissionen presenterar ett antal inriktningar och åtgärder som anses nödvändiga för 

att nå regeringens mål om att minska de påverkansbara hälsoklyftorna inom en 

generation. I kommissionens betänkande lyfts sex teman inom vilka rekommendationer 

och åtgärder har formulerats. Dessa är 1) det tidiga livet, 2) kompetenser, kunskaper och 

utbildning, 3) arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4) inkomster och 

försörjningsmöjligheter, 5) boende och närmiljö, 6) levnadsvanor samt 7) kontroll, 

inflytande och delaktighet. 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom de slutsatser som kommissionen för jämlik 

hälsa presenterar i sitt slutbetänkande kring boende och närmiljö. Inriktningen stämmer 

väl överens med Göteborgs stads arbete med jämlikhetsfrågan inom satsningen Jämlikt 

Göteborg. Temat boende och närmiljö motsvarar det som inom Jämlikt Göteborg kallas 

för Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer. 

Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer är fokusledare för det stadenövergripande 

arbete som fokusområde 4 innebär och inom stadens förvaltningar och bolag pågår 

arbete inom samtliga av kommissionens förslag för boende och närmiljö. Beskrivningen 

av nuläget och inriktningen för framtida arbete stämmer väl mot fokusområdes 

målområden och strategier.   

På sidan 182 finns ett förslag om att kommunerna i de större städerna bör följa 

exponering av riskfaktorer som buller och luftföroreningar utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv. I Göteborgs geografi ses inte en tydlig koppling mellan låg socioekonomi 

och ökad utsatthet för buller och luftföroreningar då flera av de socialt utsatta områdena 

ligger i gröna omgivningar med avstånd till större trafikleder. I lokal kontext uppfattas 

det därför som än mer relevant att inom dessa frågor hävda och analysera 

barnperspektivet. Barn är känsligare än vuxna för luftföroreningar och buller och det är 

viktigt att särskilt analysera denna grupps exponering av riskfaktorerna i hela staden. I 

Göteborg betonas sedan flera år att vi behöver ha ett uttalat barnperspektiv när stadens 

fysiska miljö planeras. Genom att ha ett barnperspektiv lyfts jämlikhetsfrågan då goda 

uppväxtförhållanden ska eftersträvas för alla barn överallt. Stadsbyggnadskontoret vill 

därför särskilt lyfta vikten av att förutom sociala konsekvensanalyser göra 

barnkonsekvensanalyser i planering av den fysiska miljön.    
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga särskilda ekonomiska konsekvenser. 

Ekonomiska perspektivet  

Inga synpunkter finns utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 

Inriktningen i slutbetänkandet upplevs bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar för 

barns uppväxtvillkor, men inom förslagen kring boende och närmiljö kan vikten av att 

ha ett särskilt barnperspektiv betonas ytterligare.  

Jämställdhetsperspektivet  

Slutbetänkandet bedöms bidra till bättre förutsättningar för jämställdhet mellan könen. 

Mångfaldsperspektivet  

Slutbetänkandet bedöms bidra till ökad mångfald. 

Miljöperspektivet  

Inga synpunkter finns utifrån ett miljöperspektiv. 

Omvärldsperspektivet  

Slutbetänkandet bedöms ligga i linje med de internationella rapporter som tagits fram på 

temat där WHO´s rapport Closing the Gap in one Generation är en av grundpelarna i 

Göteborgs jämlikhetsarbete.  

 

 

 

 

 


