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Välfärdsbokslut 2016 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2016 och översänder det 
till Kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning 

Folkhälsan utvecklas positivt, men det finns skillnader mellan geografiska områden i 
staden och mellan grupper av människor med olika ekonomiska och 
utbildningsmässiga förutsättningar. Skillnader i hälsa och uppväxtvillkor riskerar att 
skapa minskad tillit och gemenskap i samhället och ökar risken för ohälsa.  
 
Utbildningsnivån i befolkningen fortsätter att stiga och förvärvsfrekvensen ligger kvar 
på en hög nivå. Ungdomsarbetslösheten har ökat något under 2016. När det gäller 
ekonomiska och sociala förutsättningar kan man se skillnader mellan olika geografiska 
områden i Borås.  
 
För barn och unga är bilden splittrad, å ena sidan är den egenskattade hälsan god och 
andelen som är medlem i en förening ligger kvar på samma nivå. Å andra sidan 
rapporterar många olika psykosomatiska besvär så som ont i magen och svårt att sova. 
Unga känner sig mer stressade av skolarbetet, tryggheten i skolan minskar och färre 
anser sig ha en vuxen att prata med. Här kan man se skillnader mellan flickor och 
pojkar, då fler flickor känner sig stressade och otrygga i skolan. Fler flickor än pojkar 
rapporterar också psykosomatiska besvär. 
 
Antalet fallolyckor som resulterat i sjukhusvård bland barn och äldre är högre i Borås 
än för riket. Simkunnigheten bland eleverna i årskurs 6 ligger kvar på samma nivå.  
 
Utvecklingen inom tobaks- och alkoholområdet ser fortsatt positiv ut bland 
ungdomar. Dock ökar andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika.  
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Bakgrund 

Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. Bokslutet 
beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts ut för 
att motsvara de 11 folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till 
stadens vision 2025 och en åtgärdsplan för folkhälsoområdet skapas utifrån resultatet.  
 

Förvaltningens övervägande 

Den utmaning vi står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 
befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Den sociala gradienten, det vill säga 
utbildning och socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa och ofta också sämre 
levnadsvanor. Barn som växer upp i familjer med svag ekonomi ges inte samma 
förutsättningar för en bra utveckling och ett gott liv.  
 
Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet är det en låg andel som anser sig 
ha inflytande i skolan och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra sina åsikter 
till dem som bestämmer i kommunen. Det sociala och kulturella deltagandet bland 
vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar 
med stigande ålder.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen bland vuxna ligger kvar på en hög nivå. Ungdomsarbetslösheten 
har under flera år minskat men under 2016 ökade den något igen. 
Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför olika geografiska områden. Som mest 
skiljer det 40 procent. 
 
Flera av indikatorerna som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade 
över tid. Det gäller till exempel föreningsmedlemskap och hur unga själva skattar sin 
hälsa. Samtidigt kan man se att några av indikatorerna utvecklas i negativ riktning. 
Andelen som har en vuxen att prata med minskar. Det gör också andelen i årskurs 9 
som har godkända betyg i samtliga ämnen. De relativt höga talen för psykosomatiska 
besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen ökar något. Andelen som 
känner sig stressade av skolarbetet ökar och det är fortsatt stora skillnader mellan 
flickor och pojkar. Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om man jämför 
andelen barn i ekonomsikt utsatta hushåll. En betydligt större andel av barnen med 
utländsk bakgrund lever i ekonomsikt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. 
Den totala andelen minskar dock över tid. 
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Fallolyckor som resulterat i sjukhusvård är vanligare bland barn och äldre. Det är 
högre antal fallolyckor för barn och äldre i Borås om man jämför med riket. Andelen 
unga som känner sig trygga i skolan har minskat över tid och det är framför allt bland 
flickorna som denna minskning skett. Andelen simkunniga barn i årskurs 6 är 
oförändrad men det finns stora skillnader mellan geografiska områden. 
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt aktiva, vilket är oförändrat över 
tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid, både bland årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet och det är fortsatt en lägre andel flickor än pojkar. En majoritet 
av kvinnorna, men endast 40 procent av männen är normalviktiga. Andelen barn med 
högt BMI har inte ändrats nämnvärt under de senaste åren, cirka fyra procent av 
barnen har fetma och 16 procent är överviktiga 2016. 
 
Andelen ungdomar som inte röker eller dricker fortsätter att öka. Det är dock värt att 
notera att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna fortfarande har en 
oroande hög nivå. Andelen ungdomar som provat narkotika har ökat något för 
gymnasieelever. 
 

Bilagor 

Välfärdsbokslutet 2016 
 



VÄLFÄRDSBOKSLUT 2016 
- för ökad kunskap om hälsa och välfärd



Foto: Per Blank 

Omslag: Elias på vårpromenad

sid. 4 Detalj av Knallen, Arvid Knöppel 1947

sid. 6 Borås rådhus entré, Ivar Tengbom och Ernst Torulf 1910

sid. 8 Detalj av Folktalaren, Sven Lundqvist 1947

sid. 13 Stickgraffitti belysningsstolpe Stadsparken

sid. 17 Fågelholkar Kransmossens friluftsområde

sid. 18 Vägvisning belysningsstolpe Stadsparken

sid. 20 Miniatyrånglok Kalmar Torsås Järnvägs lok nr 14, Borås Miniatyrånglokssällskap

sid. 24 Vägvisare Stora Torget, Rådhuset

sid. 27 Textilgraffitti träd i Stadsparken

sid. 29 Anslagstavla Knalletorget

sid. 32 Entré Högskolan i Borås

sid. 35 Detalj, Rådhuset mot Allégatan

sid. 39 Kugghjul spinnmaskin

sid. 41 Detalj Ångspruta, 1895 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

sid. 43 Fönster Smedsgatan

sid. 44 Detalj fasaden Lilla Brogatan 36



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 4 Inledning
 5 Sammanfattning
 7 Läsanvisning
 9 Delaktighet i samhället
 11 Ekonomiska och sociala förutsättningar
 14 Barns och ungas uppväxtvillkor
 19 Hälsa i arbetslivet
 21 Miljöer och produkter
 23 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 25 Skydd mot smittspridning
 26 Sexualitet och reproduktiv hälsa 
 28 Fysisk aktivitet
 30 Matvanor och livsmedel
 33 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
 36 Äldres hälsa
 38 Välfärdsbokslutet och Visionen
 40 Åtgärdsplan
 42 Referenser
 45 Tabeller
  46 Delaktighet och inflytande i samhället
  48 Ekonomiska och sociala förutsättningar
  54 Barns och ungas uppväxtvillkor
  58 Hälsa i arbetslivet
  60 Miljöer och produkter
  62 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  62 Skydd mot smittspridning
  62 Sexualitet och reproduktiv hälsa
  63 Fysisk aktivitet
  63 Matvanor och livsmedel
  66 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

  70 Äldres hälsa 



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 20164

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de 
områden som påverkar hälsan och redovisar ut-
vecklingen inom de 11 nationella målområdena 
för folkhälsan. Hälsan i befolkningen blir allt 
bättre. Det är en positiv utveckling som visar att 
satsningar som gjorts inom välfärdssektorn, kom-
muner, landsting och regioner på många sätt har 
varit lyckade.

Den utmaning vi står inför är de hälsoskillnader 
som finns mellan olika befolkningsgrupper och att 
dessa skillnader ökar. Personer med låg utbildning 
har en sämre hälsa och ofta också sämre levnads-
vanor. Barn som växer upp i familjer med svag 
ekonomi ges inte samma förutsättningar för en bra 
utveckling och ett gott liv. Skillnader i hälsa och 
uppväxtvillkor riskerar att skapa minskad tillit och 
gemenskap i samhället och ökar risken för ohälsa.

Regeringens mål är att de påverkansbara hälsos-
klyftorna ska slutas inom en generation. För att nå 
detta har Regeringen tillsatt en kommission som 
ska lämna sitt förslag under våren 2017. Sannolikt 
kommer det att innebära en del förändringar av det 
nationella folkhälsoarbetet och då även folkhälso-
arbetet i Borås Stad.

Socialt hållbara samhällen har förmågan att skapa 
och bibehålla en god hälsa i hela befolkningen. 
Välfärdsboklutet är en mätare för hur socialt håll-
bart Borås är och lyfter fram de områden som be-
höver förbättras.

Ulf Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
Borås Stad
 
 
 

Kristina Nyberg Smahel
Utvecklingsledare Folkhälsa
Borås Stad 
 
 

INLEDNING
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Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnader-
na mellan olika grupper i samhället ökar. Den sociala 
gradienten, det vill säga utbildning och socioekono-
miska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en 
lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre 
hälsa. Medellivslängden i befolkningen fortsätter att 
öka och skillnaden mellan könen minskar. Det är 
större skillnad i medellivslängd mellan grupper med 
låg respektive hög utbildning än vad det är mellan 
kvinnor och män. 

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås 
följer samma utveckling. Men, precis som för folkhäl-
soarbetet i Sverige ligger utmaningen i att jämna ut 
skillnaderna mellan olika grupper. Det finns skillnader 
mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrup-
per och mellan könen. Skillnaderna sammanfaller i 
hög grad med befolkningens sociala sammansättning. 

Skillnaderna i hälsa för befolkningen är ett stort pro-
blem och då inte bara på individnivå utan även för 
samhället i övrigt. En god hälsa för alla skapar bättre 
förutsättningar för social hållbarhet och gynnar sam-
hällsekonomin. Regeringens mål är att minska skill-
naderna i hälsa inom en generation.

Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet 
är det en låg andel som anser sig ha inflytande i skolan 
och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra 
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 
Det sociala och kulturella deltagandet bland vuxna 
ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt 
socialt deltagande ökar med stigande ålder. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, 
särskilt bland kvinnorna. Detsamma gäller för för-
värvsfrekvensen bland vuxna. Ungdomsarbetslöshe-
ten har under flera år minskat men under 2016 ökade 
den något igen. Inkomstfördelningen är ojämn om 
man jämför olika geografiska områden. Som mest 
skiljer det 40 procent. 

Flera av nyckeltalen som beskriver barns och ungas 
uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. 

Det gäller till exempel föreningsmedlemskap. Samti-
digt kan man se att några av nyckeltalen har föränd-
rats i negativ riktning. Andelen som har en vuxen att 
prata öppet och förtroligt med minskar. Det gör också 
andelen i årskurs 9 som har godkänt i samtliga ämnen 
och där ökar skillnaden mellan flickor och pojkar och 
också mellan skolor. De relativt höga talen för psyko-
somatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk 
och ont i magen ökar något. Andelen som känner sig 
stressade av skolarbetet ökar och det är fortsatt stora 
skillnader mellan flickor och pojkar.

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket visar 
sig när man jämför andelen barn som växer upp i 
ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel 
av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Den 
totala andelen minskar dock över tid. 

Fallolyckor som resulterat i sjukvård är vanligast 
bland barn och äldre. Det är också ett högre antal 
fallolyckor för barn och äldre i Borås om man jäm-
för med riket. Andelen elever som känner sig trygga 
i skolan har minskat över tid och det är framförallt 
bland flickorna som denna minskning skett. Andelen 
simkunniga barn i årskurs 6 är oförändrad men det 
finns stora skillnader mellan geografiska områden. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk 
aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga mins-
kar andelen som tränar ofta på sin fritid, både bland 
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet och det är fort-
satt en lägre andel flickor än pojkar. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling 
med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och 
tobak i de tidiga tonåren. Denna positiva utveckling 
verkar fortsätta. Det är dock värt att notera att alko-
holvanorna bland gymnasieelever och många vuxna 
fortfarande har en oroande hög nivå. Andelen ung-
domar som provat narkotika har ökat något för gym-
nasieelever. 

SAMMANFATTNING
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Förändringar i hälsa sker oftast långsamt. Föränd-
ringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på 
att underlaget på kommunnivå är relativt litet. Det 
gäller särskilt när man bryter ner siffror på kön 
och/eller område. Vi har därför valt att redovisa 
flera års data i den här redogörelsen. Till exempel 
redovisas siffrorna i flera av tabellerna som 3-års 
medelvärde, 4-års medelvärde och 5-års medel-
värde. Beskrivningar och kommentarer har gjorts 
utifrån ett flerårigt perspektiv. 

LÄSANVISNING                  
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Individer och grupper behöver känna delaktighet 
och att de kan påverka sina egna livsvillkor och ut-
vecklingen av samhället. Det motsatta innebär att 
man känner maktlöshet och utanförskap kan upp-
stå. Detta målområde för folkhälsopolitiken strävar 
mot att stärka förutsättningarna för ett socialt och 
kulturellt deltagande för alla. 

VALDELTAGANDE
Att mäta valdeltagandet ger en god bild av hur del-
aktiga och inflytelserika medborgarna känner sig 
eftersom känslan av att kunna påverka och känslan 
av tillhörighet påverkar valdeltagandet.

Utvecklingen i valdeltagandet över tid har varit posi-
tiv men det skiljer en del mellan geografiska områden. 
Lägst valdeltagande i Borås har Sjöbo och Brämhult 
haft, medan högst valdeltagande fanns i Sandhult och 
Fristad. 

SOCIALT OCH  
KULTURELLT DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans vad 
man kallar socialt kapital – hur sociala relationer 
och nätverk påverkar kollektiv handling för det 
gemensamma bästa. För en individs känsla av livs-
kvalitet spelar det sociala deltagandet och de soci-
ala relationerna en stor roll. Generellt har personer 
med sämre ekonomiska förutsättningar också visat 
sig ha lägre socialt och samhälleligt deltagande.

Lågt socialt deltagande innebär att man som mest 
har deltagit i en social aktivitet under det senaste 
året. Det handlar till exempel om föreningsmö-
ten, sporttillställningar eller kyrkomöten. I Borås 
rapporterar var femte vuxen man och kvinna lågt 
socialt deltagande och med stigande ålder ökar an-
delen. Man kan inte se någon trend över tid.  

TILLIT TILL ANDRA
De som känner tillit till andra är också mer intres-
serade av att delta i sociala aktiviteter, vilket kan 
bidra till en bättre hälsa. Tillit är också en förutsätt-
ning för att känna sig trygg. 

Lite mer än 30 procent av de tillfrågade vuxna i 
Borås angav att de saknar tillit till andra, vilket var 
samma nivå som för riket. Det går inte att utläsa 
någon skillnad över tid och heller inte mellan kvin-
nor och män. Förmågan att kunna lita på andra 
verkar ha ett samband med socioekonomisk status. 
Arbetare rapporterar i högre grad att de har svårt 
att lita på andra jämfört med lägre, mellan och hö-
gre tjänstemän. Andelen arbetare som har svårt att 
lita på andra ökar också något över tid, vilket inte 
är fallet i övriga grupper. 

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR  
I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET
Att känna delaktighet och inflytande är en rättig-
het för barn och unga och främjar utveckling och 
lärande. I Skollagen (SFS 2010:800) står att ”Barn 
och elever ska ges inflytande över utbildningen. De 
ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen och hållas in-
formerade i frågor som rör dem”. 

I hälsoenkäten1 mäts ungdomsinflytandet med två 
frågor; delaktighet i hur lektionstiden används och 
medbestämmande när det gäller att sätta regler på 
skolan.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2014, per 
område i Borås, andel i procent.
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Valdeltagande i kommunalval 2014

1  Borås Stads skolenkät som går ut till elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet.
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En tredjedel av de tillfrågade eleverna i årskurs 8 
instämde i att de får vara med och påverka hur lek-
tionstiden används. Det går inte att utläsa någon 
förändring över tid för Borås totalt (31 procent) 
eller skillnader mellan flickor och pojkar. Däremot 
kan man se förändringar på områdesnivå, där Fri-
stad, som i det senaste Välfärdsbokslutet visade en 
positiv förändring över tid, istället visar en negativ 
förändring de senaste tre åren. 

När det gäller eleverna i årskurs 1 på gymnasiet 
ansåg drygt hälften att de får vara med och be-
stämma om lektionstiden. Inte heller här går det 
utläsa någon förändring över tid för Borås totalt 
(48 procent) eller några skillnader mellan flickor 
och pojkar. 

Förhållandet var detsamma när det gäller medver-
kan i att sätta regler på skolan, en tredjedel bland 
eleverna i årskurs 8 och drygt hälften bland elever-
na i årskurs 1 på gymnasiet ansåg att de var delak-
tiga. Bilden av att en stor andel elever i Borås inte 
känner sig delaktiga eller upplever sig ha inflytande 
i skolan visar sig även i Skolinspektionens skolen-
kät från 2016. 

På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg 
sig ha att framföra sina åsikter till de som bestäm-
mer i kommunen, var det ungefär en fjärdedel av 
eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet som 
ansåg sig ha mycket eller ganska stora möjligheter 
till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 
möjlighet att framföra sina åsikter.

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

                    2013               2014                 2015 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 30 33 31 33 30 28
   Gy åk 1 46 56 42 47 44 46

Tabell 2. Vara med och bestämma regler i skolan, andel i procent. 

                    2013               2014                 2015 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 32 34 39 39 33 37
  Gy åk 1 50 62 47 52 47 50
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Ekonomisk och social trygghet är en av de grund-
läggande förutsättningarna för en god och jämlik 
hälsa i befolkningen. En drivkraft för de ekonomis-
ka och sociala förutsättningarna kan till exempel 
vara den ekonomiska utvecklingen. Satsningar på 
hälsofrämjande insatser i samhället möjliggörs av 
en hållbar ekonomisk utveckling. 

FÖRVÄRVSFREKVENS
På individnivå betyder ett arbete bättre ekono-
miska förutsättningar och en vardag som bidrar 
till delaktighet och meningsfullhet. För samhället 
i stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt 
skattetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. 
Arbetslöshet medför sämre ekonomiska förutsätt-
ningar för individen samt en förlust av det sociala 
stöd och den gemenskap som en arbetsplats erbju-
der.

Under 2014 hade 85 procent av boråsarna i åldern 
35-54 år ett arbete. Andelen har inte förändrats de 
senaste åren och skillnaden mellan kvinnor och 
män är oförändrad. I åldersgruppen 55-64 år var 
andelen lägre, 74 procent. Både för männen och 
för kvinnorna har det varit en positiv ökning de 
senaste åren. 

Högst andel förvärvsaktiva fanns i Dalsjöfors, 
Sandhult och Fristad med runt 90 procent och 
Brämhult, Norrby och Sjöbo låg lägst med drygt 
75 procent. För åldersgruppen 55-64 år fanns den 
högsta andelen förvärvsaktiva i Sandhult med 83 
procent och den lägsta andelen på Sjöbo med 63 
procent. 

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

I Borås fanns det 319 arbetslösa unga (18-24 år) i 
mars 2016. Av dessa var 188 män och 131 kvin-
nor. Andelen arbetslösa unga har fram till 2015 
minskat för att under 2016 öka något igen. Män-
nen var de som stod för den största ökningen. Det 
fanns skillnader mellan områdena, med högst an-
del arbetslösa i Brämhult med drygt sex procent 
och lägst andel i Sandhult med knappt två procent. 

En grupp som ibland glöms bort i dessa samman-
hang är unga vuxna 20-25 år som varken arbetar 
eller studerar (UVAS). Under 2012 var det 1087 
personer, 2013 1105 och 2014 985 UVAS. Dessa 
unga finns varken inskrivna på arbetsförmedlingen 
eller registrerade som studerande. De utgör en 
femtedel i åldersgruppen 20-25 år i Borås. 

SCB har tittat på tänkbara försörjningssätt för 
gruppen nationellt. En fjärdedel av kvinnorna var 
föräldralediga och männens främsta inkomstkälla 
var ersättning för arbetsmarknadspolitiska pro-
gram. De som helt eller delvis saknade inkomst 
var en relativt stor grupp, 22 procent av kvinnorna 
och 25 procent av männen. Jämfört med hela be-
folkningen i samma ålder har dessa unga vuxna låg 
utbildningsnivå. En tredjedel hade endast grund-
skoleutbildning, en tredjedel hade gymnasial ut-
bildning och för 15 procent saknades information 
om utbildning. Majoriteten av gruppen, 57 pro-
cent, var födda i Sverige av inrikesfödda föräldrar 
medan 27 procent var utrikesfödda. Resterande 
16 procent var födda i Sverige med utrikesfödda 
föräldrar eller en inrikesfödd och en utrikesfödd 
förälder. 

UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen (WHO) har i en rap-
port från år 2011 påvisat att hälsa påverkar utbild-
ningsnivån och utbildningsnivån påverkar hälsan. 
Utbildningsnivån (högst avklarade utbildning) 
påverkar positioner på arbetsmarknaden och på så 
sätt även de ekonomiska, fysiska och psykosociala 
förutsättningarna.

EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Tabell 3. Öppet arbetslösa unga 18-24 år i Borås, 
mars månad aktuellt år, andel i procent.

  Män Kvinnor 
  2013 4,6 2,9
  2014 3,8 2,9
  2015 3,1 2,4
  2016 3,6 2,5
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Utbildningsnivån fortsätter att öka någon procent 
för varje år. Dock inte för männen, där det stannat 
av och planat ut. Mellan åren 2001-2015 ökade 
andelen i åldergruppen 25-34 år med eftergymna-
sial utbildning med 16 procentenheter bland kvin-
norna och sju procentenheter bland männen. År 
2015 hade 48 procent av kvinnorna och 34 pro-
cent av männen en eftergymnasial utbildning. Det 
är något lägre än riket. 

Förhållandet är detsamma i åldergruppen 35-54 
år. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild-
ning, 42 procent av kvinnorna och 33 procent av 
männen 2015. Det fanns skillnader mellan områ-
dena i staden gällande eftergymnasial utbildning, 
där Centrum och Sandhult hade den högsta ande-
len med drygt 45 procent och Viskafors den lägsta 
med knappt 30 procent. 

INKOMSTFÖRDELNING
Ekonomin har betydelse för individers och famil-
jers möjligheter att kontrollera och medvetet styra 
sina livsvillkor. En kontinuerlig inkomst och eko-
nomiska tillgångar är viktiga för hälsan. Ensam-
stående med barn har oftare en sämre ekonomisk 
situation än sammanboende med barn, även per-
soner med utländsk bakgrund har oftare lägre in-
komster än svenskfödda.

Medelinkomsten för Borås år 2014 var 263 500 kr. 
Över tid kan man inte se några skillnader men dä-
remot finns det skillnader mellan områdena. Sjöbo 
låg lägst med 84 procent av kommunens medelin-
komst medan Sandhult låg högst med 123 procent 
av kommunens medelinkomst. 

Figur 2. Eftergymnasial utbildning, andel i procent.
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Under barn- och ungdomstiden skapas förutsätt-
ningarna för resten av livet. Familjens livssituation 
är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor. Stöd-
jande och lyhörda föräldrar som förmår ge barnet 
en god fostran är ett barns främsta skyddsfaktor. 
Det är viktigt att föräldrar och andra viktiga vuxna 
ges förutsättningar för att vara barnets främsta re-
surs. Förskola, skola och fritidsaktiviteter är viktiga 
för att stimulera barns utveckling. Dessa kan också 
kompensera för sådant som föräldrar och andra 
viktiga vuxna inte förmår. 

NÅGON VUXEN ATT PRATA  
FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända sig 
till, oftast en förälder, är viktigt för barns och ungas 
utveckling. I Borås har andelen elever i årskurs 8 
som har någon vuxen i sin närhet de kan prata med 
minskat under en treårsperiod. 

Det är ingen större skillnad mellan flickor och poj-
kar. I området Göta var andelen lägst med 84 pro-
cent jämfört med Centrum som hade den högsta 
andelen med 91 procent. Nivån är densamma även 
för årskurs 1 på gymnasiet men där kan man inte 
se några skillnader över tid och inte heller mellan 
flickor och pojkar. 

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
Runt 90 procent av de unga i Borås uppskattar att 
deras hälsa är god eller mycket god. Sett över tid 
har inga nämnvärda förändringar skett och mel-
lan flickor och pojkar kan man inte heller se några 
skillnader. Mellan områdena varierar det en del.

Högst andel som uppskattar att deras hälsa är god 
finns i Brämhult och Sandhult med 97 procent och 
den lägsta andelen i Viskafors med 86 procent.

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Trots att de flesta unga uppskattar att deras hälsa 
är god rapporteras allt oftare psykosomatiska pro-
blem. I Borås ökar andelen elever i årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet som upplever psykosoma-
tiska besvär så som nedstämdhet, oro, magont och 
huvudvärk. 

Flickorna rapporterar i högre utsträckning psyko-
somatiska besvär och är mer stressade av skolarbe-
tet än pojkarna.

BARNS OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR

Figur 3. Upplevt dessa besvär minst en gång per 
vecka, andel i procent.
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Tabell 4. Andel elever i årskurs 8 som har någon 
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt 
med, i procent.

  Pojkar Flickor Totalt 
  2012 87 92 89
  2013 92 87 89
  2014 87 85 85
  2015 85 84 84
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SKOLK
För verksamheten är skolk ett symptom på att or-
ganisationen inte fungerar på ett tillfredsställande  
sätt. För att kunna tillgodose sig de kunskaper och 
förmågor som skolan kan förmedla krävs det att 
man är närvarande. 

Andelen elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymna-
siet som aldrig skolkat var drygt 80 procent 2015. 
Det går inte att se några förändringar över tid när 
det gäller årskurs 8 och heller inte mellan könen. I 
årskurs 1 på gymnasiet ökar andelen som inte skol-
kat och då särskilt bland pojkarna. 

För individen är skolk ett symptom på missanpass-
ning och låg trivsel. I skolenkäten ställs frågan om 
eleverna trivs i skolan. Av pojkarna var det 82 pro-
cent och av flickorna 75 procent i årskurs 8 som 
trivs mycket bra eller ganska bra i skolan. I gymna-
siets årskurs 1 var andelen som trivs i skolan något 
högre jämfört med årskurs 8. 

Över en treårsperiod är andelen elever som trivs i 
skolan konstant med ett undantag, flickorna i års-
kurs 8, där andelen minskat.
 
BETYG

Andelen elever som går ut nionde klass med god-
kända betyg i samtliga ämnen minskar något om 
man ser till de senaste tre åren. 

Andelen pojkar utan godkända betyg i samtliga 
ämnen ökar.

Om man jämför de kommunala grundskolorna 
finns det stora variationer mellan åren för respek-
tive skola. 

MEDLEM I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande 
på flera sätt. Det ger en inblick i demokrati och 
ett starkare socialt nätverk. Föreningslivet erbjuder 
också stimulerande och utvecklande aktiviteter där 
man kan agera tillsammans för att uppnå gemen-
samma mål.  

Lite mer än 60 procent av eleverna i årskurs 8 upp-
gav att de var medlemmar i en förening. För elev-
erna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen runt 50 
procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar har 
minskat något för årskurs 8. 

I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 
Högst andel som var medlem i en förening i års-
kurs 8 fanns i Dalsjöfors med 73 procent och lägst 
andel på Sjöbo med 50 procent. Jämförelsevis går 
det att se en negativ trend över de senaste tre åren 
för Dalsjöfors, Trandared och Sandhult. För Viska-
fors däremot, ser trenden positiv ut.

Den nationella undersökningen LUPP (Lokal upp- 
följning av ungdomspolitiken) genomförs regelbun- 
det i Borås. Den senaste undersökningen gjordes 
2014 och vänder sig till elever i årskurs 8 och års-
kurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger kom-
munen kunskap om hur de unga i Borås ser på 
bland annat inflytande, möjligheten till arbete, 
trygghet, sin egen hälsa och fritidsmöjligheter. 

En fråga i undersökningen handlar om hur ofta 
unga i Borås gör olika saker på sin fritid.

Tabell 5: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt 
i samtliga ämnen, i procent.
*Exkl. okänd bakgrund, elever som saknar uppgift 
om personnummer.

                Borås               Riket 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 74 81 74 80
  2014 77 82 74 80
  2015 77 81 74 80 
  2016   73*   82*   74*   81* 

Tabell 6. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2012 68 64 51 49
  2013 66 61 53 42
  2014 69 62 55 48
  2015 63 62 54 47 
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Tabell 7. Andel elever som gör följande saker minst en gång/vecka på sin fritid 2014, i procent.

   Åk 8 Åk 2 gy 
  Skriver poesi, dagbok, bloggar 13 14
  Syr, slöjdar, snickrar 31 9
  Sjunger, spelar instrument, skapar musik, dansar, spelar teater mm. 43 38
  Besöker bibliotek 13 12
  Läser böcker  44 32
  Deltar aktivt i föreningsverksamhet, t. ex styrelsearbete 9 10
  Går på konsert, musikal, dansuppvisning, museum, utställning 3 2
  Är ute i naturen, fiskar, jagar 17 12
  Går på ungdomens hus, fritidsgård 21 7
  Besöker ett sportevenemang 21 12

 

För båda åldersgrupperna var att läsa böcker och 
att sjunga, spela instrument, skapa musik, dansa, 
spela teater med mera det som man i störst ut-
sträckning gjorde på sin fritid. Gå på konsert, mu-
sikal, dansuppvisning, museum och utställningar 
var det som lägst andel gjorde. 

BARN OCH EKONOMI
Trångboddhet, lägre möjlighet till deltagande i 
aktiviteter och oro för hur det ska gå för famil-
jen är några faktorer som en familjs ekonomi 
påverkas av och som i sin tur påverkar barnen. 
Föräldrarnas uppmärksamhet tenderar att riktas 
 

från barnet och upptas istället av att försöka få 
vardagen och ekonomin att gå ihop. Att inte klara 
av den ekonomiska försörjningen själv och att  
istället behöva ta emot ekonomiskt bistånd är ett 
skyddsnät tillhandahållet av samhället som dock 
endast ska ses som och användas som en tillfällig 
lösning.

Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsat-
ta hushåll minskar för Borås, både för barn med 
utländsk bakgrund och för barn med svensk bak-
grund. Gapet mellan dessa grupper var dock stort, 
26,7 procent jämfört med 3,4 procent. 
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Arbetslivet berör många människor under en stor 
del av deras liv. Arbetsmiljö, anställningsform och 
balans mellan arbete och fritid har betydelse för 
folkhälsan på flera sätt. 

Sjukskrivning och sjukfrånvaro har på längre sikt 
tydliga negativa konsekvenser för individers livs-
kvalitet och medför även ökade kostnader för sam-
hället. 

ARBETSSKADOR
Arbetsskador kan kategoriseras i tre grupper, ar-
betssjukdomar, arbetsolycksfall eller olyckor till el-
ler från arbetet. Arbetssjukdomar är en arbetsskada 
som orsakats utav besvär eller problem som pågått 
under en längre tid. Det kan vara exponering för 
kemiska ämnen, strålning eller långvarig psykisk 
påfrestning2.

Antalet anmälda arbetsskador (arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar) per 1 000 förvärvsarbetande var 
9,3 för kvinnor och 10,9 för män i Borås 2014. 
Det var något lägre för kvinnorna och något hö-
gre för männen jämfört med riket. Sedan 2003 
har antalet minskat från 15,3 bland kvinnorna och 
18,5 för männen. Under de senaste åren har denna 
minskning stannat av och planat ut. 

OHÄLSOTAL
Ohälsotal är ett mått på utbetalda dagar med sjuk-
penning, arbets skade sjuk penning, rehab iliter ings-
penning, sjuk- eller aktivi tets ersätt ning från social-
försäk ringen (inne håller således inte dagar med 
sjuk lön från arbets givare).

I Borås har antalet ohälsodagar per person och år 
minskat över en tioårsperiod. År 2016 var anta-
let ohälsodagar i åldersgruppen 20-64 år 42,1 för 
männen och 28,3 för kvinnorna. Rikets siffror är 
lägre för både männen och för kvinnorna.

SJUKPENNINGDAGAR
Det som står i motsats till minskningen av antalet 
ohälsodagar är antalet sjukpenningdagar. Sjukpen-
ningdagar är ett mått på ersättning arbets tagaren/
arbets sök anden erhåller från Försäk rings kassan 
vid från varo från arbete för sjuk dom. Antalet 
sjukpenningdagar i Västra Götaland ökar över 
tid och framför allt för kvinnorna i åldersgruppen 
30-59 år. Sedan 2010 har det totala antalet sjuk-
penningdagar fördubblats i Västra Götaland, från 
6 304 000 dagar per år till 13 782 000 per år 2016. 

HÄLSA I ARBETSLIVET

Tabell 8. Antal ohälsodagar per person och år, 20-64 
år.

                Riket               Borås 
  Kvinnor Män Kvinnor Män

  2006 52,4 34,7 58,2 39,3
  2007 50,3 33,4 56,8 40,3
  2008 46,9 31,4 52,8 36,2
  2009 42,6 29,1 48,0 33,4
  2010 38,0 26,4 44,0 30,3
  2011 35,5 24,6 41,8 28,7
  2012 34,6 23,9 40,9 28,4
  2013 34,4 23,4 41,5 28,5
  2014 35,1 23,6 42,2 28,9
  2015 36,1 23,9 43,0 29,2
  2016 35,8 23,5 42,1 28,3

2 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016
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MILJÖER OCH PRODUKTER

Figur 6. Fallolyckor barn 0-14 år (3-års medelvärde), 
antal vårdade per 10 000 inv.
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Boende, transporter, produktion och konsumtion 
av livsmedel och andra varor ger upphov till många 
faktorer som påverkar hälsan. Vissa miljöer inne-
bär speciella risker för personskador, så som arbets-
platser, trafiken, hemmet, skola och fritidsmiljöer.

OLYCKSFALL
Olycksfall och skador utgör ett stort folkhälsopro-
blem. Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken 
för att bli inlagd på sjukhus och utgör två tredjede-
lar av alla olycksfall. 

Om man tar hänsyn till befolkningsökningen har 
förekomsten av fallolyckor minskat. Både bland 
män och kvinnor är äldre överrepresenterade bland 
olycksfall som leder till sjukdom, behov av vård el-
ler död. 

Kvinnor i Borås var mer drabbade av fallolyckor 
än kvinnor i riket. Detsamma gäller även för män 
i Borås, som också är den grupp där fallolyckorna 
ökar något över tid. 

Skadehändelser, framförallt fallolyckor och trans-
portolyckor, är bland barn den vanligaste orsaken 
till såväl dödsfall som vård på sjukhus, vilket visar 
på vikten att jobba med säkra och trygga miljöer 
för barn att växa upp i.

Pojkar i Borås var mer drabbade av fallskador än 
flickor och jämfört med riket var både flickorna 
och pojkarna i Borås mer drabbade. Vilka typer av 
skador och var dessa skador i största utsträckning 
sker är något som behöver utredas vidare för att 
kunna förebyggas. Nationellt visar undersökningar 
att åtta av tio skador bland barn sker på fritiden. 

Antalet patienter som skrivs in på sjukhus för att 
ha utsatts för våld minskar. Hos den värst utsatta 
gruppen, män 15–24 år, har det skett en halvering 
sedan 2007. När det gäller självskador är det vanli-
gast bland unga kvinnor. År 2015 var 1 357 kvin-
nor i åldern 15−24 inskrivna på sjukhus för detta.

SIMKUNNIGHET
Simkunnighet omfattar så mycket mer än att bara 
kunna simma. Det omfattar också kunskap om de 
risker som finns när man vistas vid och i vatten och 
på isar. Kunskap i simning ger en ökad livskvalitet, 
glädje och framför allt trygghet vid och i vatten. 
År 2016 drunknade tio barn under 19 år i Sverige. 
Majoriteten av dem var pojkar. 

Tabell 9. Simkunnighet elever i årskurs 6 i Borås, 
andel i procent.

  Pojkar Flickor 
  2013 97 95
  2014 95 93
  2015 97 96
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TRYGGHET Att känna trygghet i skolan borde vara självklart, lika 
självklart som att vuxna känner sig trygga på sin ar-
betsplats. Andelen elever i årskurs 8 som känner sig 
trygga på sin skola minskar över tid, framför allt 
bland flickorna. Bland eleverna i årskurs 1 på gymna-
siet kan man inte se samma minskning. Lägst andel 
trygga elever i årskurs 8 fanns i Göta och Fristad med 
64 respektive 67 procent. Högst andel i Viskafors 
med 90 procent. Tabell 10. Andel elever som känner sig trygga på sin 

skola, i procent.

                 Åk 8                 Åk 1 gy 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor
  2013 82 82 87 93
  2014 78 78 89 87
  2015 77 73 86 88
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HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

”Merparten av hälso- och sjukvårdens resurser går 
till behandling och rehabilitering; endast fem pro-
cent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna 
används till sjukdomsförebyggande arbete. Ett 
framgångsrikt förebyggande arbete finns inom de-
lar av hälso- och sjukvården, till exempel mödra- 
och barnhälsovård, ungdomsmottagningar, tand-
vård, skolhälsovård och företagshälsovård. Även 
smittskydd och vaccinationer liksom olika former 
av screeningverksamhet är exempel på väl utveck-
lade förebyggande verksamheter inom hälso- och 
sjukvården.”3

SJÄLVRAPPORTERAD HÄLSA
Hur en individ upplever sitt allmänna hälsotillstånd 
har visat sig vara ett bra mått på den faktiska hälsan. 
Vetenskapliga studier har visat att dålig självrappor-
terad hälsa är relaterad till ökad sjuklighet och kor-
tare återstående livslängd. 

Tre av fyra boråsare i åldern 20-64 år upplever sitt 
hälsotillstånd som bra eller mycket bra. Över tid 
har andelen ökat något. Andelen kvinnor och män i 
Borås var högre än i riket och har ökat mer över tid. 

Borås Stad har tillsammans med Södra Älvsborgs 
sjukhus SÄS ett samarbetsavtal där ett av område-
na är att utveckla hälsofrämjande samverkan. SÄS 
gör det inom ramen för konceptet hälsofrämjande 
sjukhus och Borås Stad inom målområdet hälso-
främjande hälso- och sjukvård. Samverkan finns på 
många områden, bland annat i föräldraskapsstöds-
arbetet, barnsäkerhetsarbetet, genom ungdoms-
mottagningarna och smittskyddsenheten. Samver-
kan innebär också gemensamma arrangemang så 
som Äldredagen.

Tabell 11. Min hälsa är bra eller mycket bra 20-64 år 
(4-års medelvärden), andel i procent.

               Kvinnor                  Män 
  Riket Borås Riket Borås
  2004-2007 66 65 71 70
  2005-2008 67 64 72 70
  2006-2009 68 64 73 73
  2007-2010 69 65 73 73
  2008-2011 70 68 74 73
  2009-2012 70 69 74 73
  2010-2013 70 69 75 73
  2011-2014 71 70 75 72
  2012-2015 70 72 75 74
  2013-2016 71 73 75 75

 

3 Statens Folkhälsoinstitut, kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005
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SKYDD MOT SMITTSPRIDNING

Trots att risken för och förekomsten av infektions-
sjukdomar är liten i Sverige är beredskap och vaksam- 
het av största vikt. Vaccinationer är en av de mest 
effektiva folkhälsoinsatserna och är oftast kostnads-
effektiv.

BARNVACCINATIONER
De vacciner som erbjuds till alla barn inom barn-
hälsovård och skola ger skydd mot nio sjukdomar: 
polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner or-
sakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, 
påssjuka och röda hund samt allvarliga sjukdomar 
orsakade av pneumokocker. Flickor erbjuds även 
vaccin mot humant papillomvirus (HPV). I Sverige 
och internationellt finns lång erfarenhet av små-
barnsvaccinationer och de vacciner som används 
idag ger ytterst sällan allvarliga biverkningar eller 
komplikationer. För de vaccinationer som ingår 
i det svenska vaccinationsprogrammet bedömer 
myndigheterna att riskerna med de sjukdomar man 
valt att förebygga vida överstiger riskerna med vac-
cination. 

I Borås vaccinerades 97-98 procent av alla barn 
mot de nio sjukdomar som ingår i det svenska 
barnvaccinationsprogrammet under 2015. Ande-
len i Borås var högre än för riket. Över tid ses en 
liten nedgång, både för Borås och för riket.

ANTIBIOTIKARESISTENS (MRSA)
Antibiotikaresistens bedöms av den europeiska 
smittskyddsmyndigheten ECDC (European Cen-
tre for Disease Prevention and Control) som ett 
utav de främsta hoten mot folkhälsan i Europa4. 
Utvecklingen av antibiotikaresistens drivs på av 
onödig användning av antibiotika. Resistensen bi-
drar till ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella 
infektioner. Antibiotikaresestenta bakterier blir 
fortsatt vanligare och alltmer också ett problem ute 
i samhället, istället för som tidigare inom vård- och 
äldreomsorgen.  

I ett internationellt perspektiv har Sverige en gynn-
sam situation när det gäller spridningen av smitt-
samma sjukdomar. Förekomsten av vissa sjukdo-
mar och risken för spridning från andra länder är 
större än tidigare.  

4 Socialstyrelsen 2013

Tabell 12: Barnvaccinationer i Borås efter vaccin, andel i procent.

  Difteri Stelkramp HaemoPhilus Kikhosta Polio MPR Pneumokock 
    influenze   Mässling 
    typ B   Påssjuka 
       Röda Hund 
   2012 99,1 99,1 99,1 99,0 99,1 98,4 99,0
  2013 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,6 98,1
  2014 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,6 98,1
  2015 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,4 97,4
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SEXUALITET OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett område som har 
stor betydelse för människors livskvalitet, identitet 
och relationer och är att betrakta som en del av de 
mänskliga rättigheterna5. 

De sexuella och reproduktiva rättigheterna omfat-
tar alla människors rättighet att bestämma över sin 
egen kropp och sexualitet oavsett ålder, könsidenti-
tet, religion, etnicitet, funktionsvariation. I de re-
produktiva rättigheterna ingår rätten att bestämma 
om och hur många barn man vill ha och hur tätt 
dessa skall komma.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen 
(såsom p-piller) är gratis upp till 21 års ålder och 
subventionerade till och med 25 år. Något mot-
svarande för kondomer är än så länge inte aktuellt, 
men viss utdelning sker bland annat via ungdoms-
mottagningar.

Personer som befinner sig i en minoritetsposition 
på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ut-
sätts därigenom för mer stress än andra. Detta kan 
vara en förklaring till att det finns en ökad psykisk 
ohälsa bland HBTQ-personer, liksom riskbruk av 
alkohol och förhöjd risk för självmord.

SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER
Klamydiainfektioner drabbar till övervägande delen 
unga människor, under 30 år. De senaste fem åren 
har antalet smittade hållit sig stabilt kring ca 37 000 
per år i Sverige. Sjukdomen är anmälningspliktig 
enligt smittskyddslagen vilket bland annat inne-
bär att man som smittad är skyldig att medverka 
i smittspårning och behandling. Klamydiafallen är 
inte jämnt fördelade bland de unga utan flest smit-
tade finns bland socialt utsatta6. 

Statistik för klamydia redovisas inte per kommun, 
nivån i Västra Götaland är helt jämförbar med riket 
som helhet och ligger i åldersgruppen 20-29 år på 
170 för kvinnor och 140 för män, per 10 000 inv.

Tendensen för övriga sexuellt överförda infektioner 
som syfilis, gonorré och HIV är stabil eller visar 
små ökningar. Nivåerna är på en annan skala, några 
hundra nya fall per år jämfört med klamydia 6 000 
per år i hela Västra Götaland.

ABORTER
Antalet aborter var 2015 cirka 38 000 i Sverige 
(20,9/1 000 kvinnor). Allt fler aborter utförs tidigt, 
90 procent av aborterna utfördes före vecka 12. 
Cirka 90 procent utförs med medicinsk metod. 

Tonårsaborterna började minska för cirka tio år se-
dan och ligger nu på en nivå motsvarande den som 
förekom på 1990-talets mitt, ca 15 per 1000 kv. I 
åldersgrupperna 25 år och äldre är antalet aborter 
stabilt eller har ökat något. Under 2013 samlades 
data om aborter inte in och därefter byttes insam-
lingsmetod, varför en viss reservation för jämför-
barheten hos resultaten lämnas7. 

5  Kairokonventionen 1994, FN:s kvinnokonferens i Peking 1995
6  Folkhälsomyndigheten, 2015 web
7  Socialstyrelsen, abortstatistik websida

Figur 7. Antal aborter per 1 000 inv. 15-19 år,  
(5-års medelvärde)
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Figur 7. Antal aborter per 1 000 inv. 15-19 år (5-års medelvärde).
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Rörelse påverkar hälsan positivt. Promenader, träd-
gårdsarbete eller friluftsliv kan minska risken för 
hjärt- kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. 
Det minskar också risken för fall och benbrott och 
för tidig död. Hjärnans funktioner påverkas också 
på flera sätt av fysisk aktivitet. Depressioner och 
smärta motverkas och minne, inlärning och kon-
centrationsförmåga förbättras. 

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den 
rekommendation som togs fram år 2000 gällande 
vuxna. Under 2011 har denna rekommendation 
reviderats till att en vuxen ska röra sig minst 150 
minuter per vecka, gärna mer8. Data för hela riket 
visar att mest fysiskt aktiva var personer i åldern 
16-44 år, där 70 procent av gruppen var fysiskt ak-
tiv 150 minuter per vecka. Minst fysiskt aktiv var 
personer i gruppen 65-84 år, där 55 procent upp-
gav den nivån. Personer med högre utbildning och 
högre inkomst var mer fysiskt aktiva än de med 
lägre inkomst och lägre utbildning9. Fortfarande 
använder man också måttet 30 minuter per dag i 
den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Det 
är också det mått som Välfärdsbokslutet har följt 
över tid.
 

Andelen fysiskt aktiva män var densamma i riket 
som i Borås. Kvinnorna i Borås var i jämförelse 
med riket inte lika fysiskt aktiva. Inga skillnader 
kan ses över tid och heller inte mellan könen. 

Den nordiska rekommendationen för barn och 
unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per 
dag med både måttlig och hög intensitet. Aktivi-
teterna kan delas upp på kortare intervaller under 
dagen och vara av olika slag10.

I hälsoenkäten ställs frågan hur ofta eleverna i års-
kurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet tränar på sin 
fritid3.

När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 
gymnasiet skiljer det något mellan åren och också 
mellan könen. Framför allt kan skillnader ses mel-
lan könen i årskurs 1 på gymnasiet. 

Största skillnaden över tid kan ses bland pojkar i 
årskurs 8, där andelen som tränade ofta och regel-
bundet på sin fritid minskat från drygt 50 procent 
2013 till knappt 40 procent 2015. 

FYSISK AKTIVITET

8   Folkhälsomyndigheten, rekommendationer aktivitetsnivå 
9   Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata
10 Borås Stads hälsoenkät

Tabell 14. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka 
på sin fritid i Borås, i procent.

                 Åk 8                 Åk 1 gy 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2011 45 27 38 19
  2012 45 35 42 23
  2013 51 30 44 21
  2014 46 31 45 26

Tabell 13. Andel fysiskt aktiva (30 min/dag), (4-års 
medelvärde), i procent.

                 Kvinnor               Män 
  Riket Borås Riket Borås

  2005-2008 63 62 65 65
  2006-2009 64 61 66 65
  2007-2010 64 63 66 65
  2008-2011 64 64 66 63
  2009-2012 64 64 66 63
  2010-2013 64 64 66 63
  2011-2014 64 64 67 64
  2012-2015 64 60 67 67
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Goda matvanor och tillgång till säkra livsmedel är 
förutsättningar för en god hälsa och utgör betydel-
sefulla faktorer för vårt välbefinnande. I kombina-
tion med fysisk aktivitet kan en rad ohälsoproblem 
förebyggas. Med goda matvanor menas bland an-
nat matval och mattider, det vill säga att maten och 
drycken är näringsrik och att måltiderna är jämnt 
fördelade över dagen. Det innebär också en jäm-
vikt där matens energiinnehåll motsvarar kroppens 
förbränning av energi. 

FRUKT OCH GRÖNT
Ett lågt intag av frukt och grönt11 finns med på 
WHO:s lista över de tio största riskfaktorerna när 
det gäller sjukdomsbörda för både män och kvin-
nor i höginkomstländer. Det beror på att frukt och 
grönsaker innehåller flera viktiga näringsämnen 
som kan skydda mot olika typer av sjukdomar, så 
som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Få vuxna äter rekommenderad mängd frukt och 
grönsaker. Drygt tio procent av kvinnorna och 
sex procent av männen i Borås äter den mängd 
frukt och grönsaker som rekommenderas. Nivån 

 är densamma för riket och inga större förändringar 
har skett över tid. Dock verkar kvinnornas intag i 
Borås minska över tid.

ENERGIBALANS
I utvecklingen av övervikt och fetma spelar flera 
faktorer in, både på samhällsnivå och individnivå. 
Avgörande är en persons totala energiförbrukning i 
förhållande till dennes matvanor och grad av fysisk 
aktivitet. 

Två tredjedelar av kvinnorna och drygt 40 procent 
av männen i Borås är normalviktiga. I Borås har 
14 procent av både männen och kvinnorna fetma. 
Nivåerna är de samma som för riket och några för-
ändringar över tid kan inte ses.

BMI BARN
Barnfetma är idag ett växande problem globalt. På 
tio år har antalet barn i Sverige med övervikt näs-
tan fördubblats. I Sverige uppskattas 17 procent av 
barnen i åldrarna sju till nio år vara överviktiga och 
tre procent feta.

Andelen barn med högt BMI i Borås har inte änd-
rats nämnvärt under de senaste åren. Nivån är i 
stort sett densamma sedan 2001.

MATVANOR OCH LIVSMEDEL

11   Intag av frukt och grönsaker är ett vanligt sätt att mäta befolkningens matvanor. Rekommendationen för vuxna    
     är att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag. 
12   BMI – Body Mass Index; ett värde för relationen vikt och längd

Tabell 16. Barn i årskurs 4 med BMI12 lägre än 25, 
andel i procent.

  Pojkar Flickor 
   2013 95 95
   2014 96 97
   2015 97 98
   2016 98 96

Tabell 15. Frukt och grönsaksintag, äter rekommen-
derat intag, (4-års medelvärde), andel i procent.

                 Kvinnor               Män 
  Riket Borås Riket Borås

  2006-2009 13 14 5 5
  2007-2010 13 14 5 6
  2008-2011 13 10 5 6
  2009-2012 12 11 5 6
  2010-2013 12 11 5 6
  2011-2014 12 11 6 6
  2012-2015 12 11 5 6
  2013-2016 12 9 5 6
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AMNINGSFREKVENS
Sverige har en av de högsta amningsfrekvenserna 
i världen. Amning kan bland annat minska risken 
för mag- och tarminfektioner och övervikt i vuxen 
ålder. Sedan 2003 är rekommendationen att barn 
bör få endast bröstmjölk under de första sex må-
naderna. Denna rekommendation ändrades under 
2011 till att bröstmjölk ska vara den huvudsakliga 
födan under barnets första sex månader och att 
även delvis amning ger hälsomässiga fördelar.

Sedan 2012 har andelen som ammar helt eller del-
vis när barnet är sex månader ökat något i Borås 
och ligger nu i linje med rikets andel.

Figur 8. Ammar helt eller delvis när barnet är sex 
månader, andel i procent.

Kvinnor Kvinnor Män Män
Riket Borås Riket Borås

2006-2009 13 14 5 5
2007-2010 13 14 5 6
2008-2011 13 10 5 6
2009-2012 12 11 5 6
2010-2013 12 11 5 6
2011-2014 12 11 6 6
2012-2015 12 11 5 6
2013-2016 12 9 5 6
Tabell 15. Frukt och grönsaksintag, äter rekommenderat intag, (4-års medelvärde), andel i procent

Pojkar Flickor
2013 95 95
2014 96 97
2015 97 98
2016 98 96
Tabell 16. Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25, andel i procent.
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Amning helt eller delvis när barnet är 6 månader

Riket Borås



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201632



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2016 33

TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL

13   Agardh m fl, 2015   
14   Statistikdatabas Västra Götaland (Hälsa på lika villkor)
15   Folkhälsomyndigheten, (Hälsa på lika villkor)
16   Regional CAN-undersökning 2016, intensivkonsumtion motsvarande 18 cl starkspit en gång i månaden eller oftare.

Rökning och alkoholbruk utgör fortfarande en stor 
belastning för den totala sjukdomsbördan trots att 
framförallt rökningen minskar. Tobak och alkohol 
utgör riskfaktor för ett trettiotal sjukdomar varde-
ra13. Tobaksrökning och alkoholbruk drabbar inte 
bara dem som själva använder preparaten, utan på-
verkar också andra i hög omfattning. Miljöer där vi 
utsätts för passiv rökning har under åren minskat, 
men finns fortfarande kvar bland annat för de barn 
som har föräldrar som röker inomhus. 

Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett 
brett spektrum av livet. Från fosterskador via barns 
oro och ängslan för föräldrars missbruk vilket kan 
påverka deras grundläggande tillit och skolresultat, 
till olyckor och våld.

TOBAK
I Borås var det 2015 11 procent män och 12 pro-
cent kvinnor som rökte dagligen14. Daglig snus-
ning förekom framförallt bland män, 17 procent, 
bland kvinnor två procent15.

Bland ungdomar har vi under en rad år sett en 
minskning av både rökning och alkoholbruk. 
Bland niorna i Borås var det 2016 fyra procent 
dagligrökare. Det var en större andel som uppgav 
att de röker ibland, var tionde i åk 9 och var fjärde 
på gymnasiet16. 

ALKOHOL
Alkohol brukas av 90 procent i befolkningen. 
Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock 
betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. Var 
femte man och var åttonde kvinna har ett alkohol-
bruk som på sikt utgör en hälsorisk.

Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet har 
vi sett en nedgång i andelen som druckit alkohol 
och andelen som intensivkonsumerar16.  2016 upp- 
gav nio procent av pojkarna och åtta procent av 
flickorna intensivkonsumtion. Det är mer än en 
halvering av nivån jämfört med 2011. På gymna-
siet åk 2 var det 25 procent av ungdomarna som 
uppgav intensivkonsumtion, även det en kraftig 
nedgång.

NARKOTIKA OCH DOPNING
I undersökningen Hälsa på lika villkor uppgav ca 
fyra procent av männen och ca två procent av kvin-
norna i åldersgruppen 30-44 år i riket att de använt 
cannabis senaste året. I åldersgruppen 45-64 år är 
andelen mindre än en procent.15. 

Tabell 17. Andel dagligrökare, i procent.

                                      Västra Götaland                                                  Borås
  2007 2011 2015 2007 2011 2015

  Män 12 11 10 16 14 11
  Kvinnor 16 12 10 21 15 12
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Bland ungdomar i åk 2 på gymnasiet i Borås var det 
24 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna 
som uppgav att de någon gång använt narkotika. 
Detta är en ökning för pojkarnas del jämfört med 
de två tidigare regionala undersökningarna. Det i 
särklass vanligaste narkotikapreparatet är cannabis 
(hasch eller marijuana).

Bland pojkar i åk 2 på gymnasiet i Borås uppgav 
två procent av att de någon gång använt dopnings-
preparat. Flickornas andel angavs till noll pro-
cent16. Bland vuxna uppskattas denna andel vara 
mindre än en procent. 

SPEL
Det var något vanligare bland pojkar än flickor att 
ha spelat om pengar på något sätt. 

Tabell 18. Har inte spelat om pengar de senaste 12 
månaderna, andel i procent, Borås

                 Åk 8                 Åk 1 gy 
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 85 90 80 91
  2014 87 93 80 94
  2015 80 93 79 95

16   Regional CAN-undersökning 2016, intensivkonsumtion motsvarande 18 cl starkspit en gång i månaden eller oftare.
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Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka. I Bor-
ås är den 83,9 år för kvinnor och 80,2 år för män. 
De senaste 15 åren har männen haft den snab-
baste ökningen av sin medellivslängd 2,6 år, med-
an kvinnornas medellivslängd ökat med 1,6 år17. 
Ungefär 20 procent av befolkningen i Borås är 65 
år och äldre. 2015 var de cirka 21 000 personer.

Antalet äldre över 80 år förväntas öka med cirka 
1 500 personer fram till år 2025 men eftersom hela 
befolkningen också växer kommer dess andel bara 
öka marginellt från fem till sex procent.

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkning-
en och den ökade medellivslängden är ett tecken 
på att vårt folkhälsoarbete i vid mening, fungerar 
väl på många områden. De allra flesta äldre utgör 
en resurs för samhället på många plan – för sina 
familjer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för 
samhället där många utgör en ryggrad i förenings-
liv och annat ideellt arbete.

MÅL FÖR ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
”Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna 
till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att 
äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åt-
njuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan 
att diskrimineras på grund av ålder.” 18 

LIV TILL ÅREN ELLER ÅR TILL LIVET?
Bland forskare, demografer och politiker pågår en 
diskussion om vi kan förvänta oss fler människor 
med kroniska sjukdomar eftersom vi blir allt äldre 
som befolkning. Eller är det så att vår goda folk-
hälsa resulterar i att allt fler får många friska och 
vitala år även efter uppnådd pensionsålder?

Svaret på frågan blir nog både och. Allt fler äldre 
innebär att många människor får krämpor, funk- 

tionsnedsättningar och kroniska sjukdomar av mer 
eller mindre allvarlig art. Förbättringar inom diag-
nostik, behandling och rehabilitering leder till att 
många fler kan leva med dessa sjukdomar fler år. 
En annan bild tonar fram i forskningsresultat från 
Göteborgs Universitet under ledning av prof. Inge-
mar Skog.  Dagens 70-åringar är betydligt friskare 
som grupp än de tidigare varit.  Hela 90 procent 
lever aktiva liv där de är fysiskt aktiva, de trivs och 
känner sig betydelsefulla19. 

FÖRTIDA DÖD
Antalet döda mellan 55 och 64 år används som ett 
mått på förtida död. I Borås är nivån ca fyra per 
1 000 invånare. Några av områdena har betydligt 
högre tal än så bland män, bland annat Sjöbo och 
Viskafors.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
År 2015 var medelinkomsten i Borås för ålders-
gruppen 65 år och äldre 261 000 kronor för män 
och 184 000 kronor för kvinnor. Det finns bety-
dande skillnader mellan olika geografiska områ-
den, där Sjöbo har lägst och Centrum högst. 

ÄLDRES HÄLSA

Figur 9. Medelinkomst 2015 för samtliga 65 år och 
äldre.
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17   Befolkningsprognos statistikdatabasen VG-regionen
18   Statens Folkhälsoinstitut 2007
19   Filmade intervjuer med I. Skog
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA
Nära två tredjedelar av de tillfrågade i Hälsa på lika 
villkor-enkäten mellan 65 och 84 år angav sin hälsa 
som god. Ingen nämnvärd skillnad finns mellan 
män och kvinnor och det syns en svag tendens till 
att fler skattar sin hälsa positivt.

Andelen som bedöms ha psykiskt nedsatt hälsa i 
åldersgruppen är omkring tio procent, något fler 
kvinnor än män.

SKADOR 
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt 
angelägna att förebygga eftersom de kan få stora 
konskevenser under lång tid för livskvalitet och ett 
självständigt liv. Ser man till samtliga skador som 
lett till sjukhusvård i Borås för gruppen 65-79 år 
handlar det om cirka 300 personer under ett år. 
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att 
de minskar något för kvinnor.

SOCIALT DELTAGANDE

Lågt socialt deltagande20 rapporteras av en stor an-
del äldre i enkäten Hälsa på lika villkor. Männen 
rapporterar lågt socialt deltagande i något större 
utsträckning än kvinnor och trenden är att andelen 
med lågt socialt deltagande minskar. Yngre rap-
porterar i betydligt mindre grad lågt socialt delta-
gande.

FÖRENINGAR
Nära hälften av dem som är 65 år och äldre är orga-
niserade i någon av stadens pensionärsföreningar. 
Dessa föreningar bedriver en mycket bred och om-
fattande verksamhet. 

Figur 10. Självskattad god hälsa Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.
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Figur 10. Självskattad god hälsa Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.

Region Kön 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005
Riket Män 18,103 17,971 17,693 17,566 17,637 18,045
Riket Kvinnor 22,32 21,796 21,377 21,086 20,916 20,793
Borås Män 16,455 17,587 18,381 16,859 17,348 17,471
Borås Kvinnor 20,538 20,928 21,126 21,976 21,253 19,158
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20   Definition: de som inte deltar i någon eller endast en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttillställning eller 
     större släktsammankomst) anses ha ett lågt socialt deltagande.

Figur 11. Antal personer per 1 000 inv. vårdade 
i slutenvård (3-års medelvärden), 65-79 år, totalt 
antal skadade.
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Hälsa är en resurs för individen och inte ett mål 
i sig. En god hälsa gör det möjligt för varje indi-
vid att tillsammans med andra förverkliga sina 
livsdrömar. En god folkhälsa kan däremot vara ett 
mål för en kommun genom att ett gott hälsoläge i 
befolkningen frigör resurser till sådant som utbild-
ning, fritids- och kulturverksamheter och annan 
samhällsutveckling. 

Folkhälsans elva målområden belyser på olika sätt 
vårt samhälles möjligheter att bibehålla och ut-
veckla sina sociala resurser.  Genom att beskriva 
folkhälsans utveckling får vi därmed en uppfatt-
ning om vår kommuns sociala hållbarhet. I följan-
de avsnitt drar vi några slutsatser med koppling till 
några av stadens visionsmål.

MÄNNISKOR MÖTS I BORÅS
I det här välfärdsbokslutet beskriver vi särskilt 
gruppen äldres hälsa på olika sätt. Slutsatsen blir 
att de allra flesta har en god hälsa, men fördelning-
en är ojämn inom gruppen. En del äldre riskerar 
av olika skäl att isoleras socialt, vilket kan bidra till 
ett snabbare åldrande och en försämrad hälsa. De 
ekonomiska villkoren inom gruppen 65 år varierar 
också kraftigt där kvinnorna generellt sett har det 
sämre än männen. 

Det är en för vårt samhälle relativt ny och lovande 
situation att ha en befolkningsgrupp som slutat sitt 
förvärvsarbete men ändå kan bidra till sin egen och 
samhällets fortsatta utveckling. Bland de som fyllt 
65 år finns lust och tid att bidra samt mycket er-
farenheter som kan och bör tas tillvara. Att betyda 
och behövas är viktigt för alla människor.

VI TAR GEMENSAMT ANSVAR  
FÖR BARN OCH UNGA
En god psykisk hälsa gynnas av en trygg uppväxt 
med bra möjligheter till utbildning och rekreation. 
Delaktighet i beslutsprocesser i vardagen och som 
medborgare i kommunen är viktiga komponenter 
för att fostra en kommande demokratisk genera-
tion. Resultaten i bokslutet pekar tyvärr på att 

utvecklingen inom dessa områden inte går åt rätt 
håll. Det finns en tendens till att fler barn saknar 
någon vuxen att ty sig till, att fler barn går ut sko-
lan utan tillräckliga betyg och att barns och ung-
domars delaktighet i beslutsprocesser på olika håll 
har brister.

Barn och ungas möjligheter till en framtida god 
hälsa förbättras genom att de inte börjar röka eller 
använda narkotika. En uppskjuten alkoholdebut 
ger också bättre förutsättningar för det fortsatta 
livet. Inom detta område kan vi se stora framsteg.

FÖRETAGSAMHET VÄXER GENOM 
SAMVERKAN
Andelen som har förvärvsarbete ökar, andelen ar-
betslösa unga minskar och utbildningsnivån bland 
invånarna ökar. Detta bidrar på sikt till goda förut-
sättningar för företagsamheten. 

BORÅS STADS VISION 2025 OCH SLUTSATSER  
I VÄLFÄRDSBOKSLUTET
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Under början av 2014 beslutade Fritids- och folk-
hälsonämnden om en åtgärdsplan som bygger på 
resultatet av Välfärdsbokslutet och dess indikato-
rer. Planen togs fram av en arbetsgrupp med tjäns-
temän från flera av stadens dåvarande förvaltningar 
och innehöll fem prioriterade områden:

• Arbete, praktik eller studier för ungdomar
• Demokratifrågor ungdomar
• Psykosomatisk ohälsa
• Föreningsanknytning allmänt och med genus- 
   perspektiv
• Ökade möjligheter för fysisk aktivitet allmänt och 
   med genusperspektiv

Planen pekade på att sociala skillnader i hälsa till 
följd av ojämlika ekonomiska och sociala villkor 
var stora och att det fanns segregation inom våra 
stadsdelar både socialt och etniskt. Åtgärderna 
avsågs kunna minska dessa skillnader och särskilt 
kunna riktas till dem med störst behov. 

Under 2016 har arbetet med att följa upp åtgär-
derna pågått samtidigt som man har tagit fram nya 
siffror till Välfärdsbokslutet 2016. Dessutom har 
man under hösten format om arbetsgruppen uti-
från Borås Stads omorganisation som trädde i kraft 
vid årsskiftet 2016-2017. Revideringen av åtgärds-
planen från 2014 genomförs i en arbetsgrupp med 
representanter från några utav stadens förvaltning-
ar. Vid behov kommer fler förvaltningar att bjudas 
in till gruppen. 

De åtgärder som fastställdes 2014 har utvärderats 
och de som anses genomförda kommer att fortsätta 
att ingå i åtgärdsplanen men med statusen Under 
bevakning. Några åtgärder har inte slutförts och 
kommer att stå kvar. Några av områdenas rubri-
ker kommer att formuleras om och det kommer 
dessutom att tillkomma några områden. Samtidigt 
lyfts områdena in under respektive målområde 
för folkhälsoarbetet. Det följer därför naturligare 
Välfärdsbokslutet och dess indikatorer och gör det  
 

lättare att följa upp och koppla insatser till resul-
tat. Nytt i åtgärdsplanen är också att man särskilt 
fokuserar på bostadsområdena Sjöbo, Norrby och 
Hässleholmen/Hulta, för att verka för en mer jäm-
lik hälsa.

Åtgärdsplanen kommer att vara klar och presente-
ras under slutet av 2017. 

ÅTGÄRDSPLAN
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OM VÅRA TABELLER
Vartannat år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät 
i Borås skolor, både kommunala och i de privata 
skolor som vill delta. Enkäten omfattar ett tret-
tiotal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, 
inflytande och levnadsvanor. 

Svarsfrekvensen är hög, år 2015 då den senast ge-
nomfördes var svarsfrekvensen runt 90 procent i 
årskurs 8 och 85 procent i årskurs 1 på gymna-
siet. Vi har valt att redovisa data uppdelat på kön 
och område som medianen av de redovisade åren, 
för att på så sätt undvika att redovisa data som har 
lägre antal än sex personer som grund. 

Folkhälsodatabasen, som i denna sammanställning 
kallas folkhälsodata, produceras av Folkhälsomyn-
digheten och innehåller kvalitetssäkrade data för 
de olika målområdena för folkhälsoarbetet. Myn-
digheten hämtar data från olika register, samt från 
den nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika vill-
kor) som genomförs årligen i ett urval av befolk-
ningen 16-84 år.

TOLKNING
Vi har två typer av data i våra tabeller. Registerdata 
som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrekvens, 
inkomst, betyg och enkätdata som data från vår 
hälsoenkät och nationella folkhälsoenkäten. Re-
gisterdata har generellt hög kvalitet och återspeg-
lar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man 
däremot vara mer försiktig med när man tolkar. 
Slumpen för vilka som svarat kan ge skillnader i 
resultatet, jämfört med om alla hade svarat.

När man bryter ner materialet på både område 
och kön, blir underlaget mindre och slumpens 
inverkan större. Felmarginalen för den nationella 
folkhälsoenkäten ligger på plus/minus fem procent 
på data för Borås. När vi bryter ner vår hälsoenkät 
på område och kön blir felmarginalen också minst 
fem procent. Data från hälsoenkäten på kommun-
nivå har inte lika stor felmarginal, cirka en-två pro-
cent. Jämförelser över tid kräver att det varit för-
ändringar på flera procentenheter för att man ska 
kunna tala om en trolig skillnad större än slumpen, 
en så kallad signifikant skillnad. 

TABELLER
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET
VALDELTAGANDE

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigheten.

  2002 2006 2010 2014

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1

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

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE 

Tabell 3: Lågt socialt deltagande 16-84 år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.
Definition: Lågt socialt deltagande, att man deltagit en gång per år eller mindre i en aktivitet av typen
föreningssammankomst, idrottsevenemang, teater- eller biobesök.

 

2006-2009 19 21 21 22

2007-2010 18 21 20 23

2008-2011 18 24 21 24

2009-2012 19 23 21 23

2010-2013 19 24 22 23

2011-2014 20 24 22 24

2012-2015 19 20 21 23

2013-2016 17 20 20 22

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigeten, bearbetning folkhälsoenheten.

Område 2002 2006 2010 2014

Std Öster     

Brämhult 73,6 73,8 75,9 73,3

Dalsjöfors 85,0 84,4 86,6 86,6

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

Std Väster     

Göta 75,0 75,4 76,8 78,2

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

Sandhult 85,0 85,5 87,5 87,7

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

Std Norr     

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

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

Sjöbo 67,5 68,6 73,6 73,2

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8
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Tabell 5: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2012-2015 andel i procent. 
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Std Öster 30 28 28

Brämhult 37 27 32

Dalsjöfors 18 22 22

Trandared 37 32 34

Std Väster 30 34 30

Göta 35 42 35

Norrby 37 30 33

Sandhult 28 30 28

Viskafors 33 30 31

Std Norr 37 37 35

Centrum 21 33 26

Fristad 40 43 41

Sjöbo 39 31 34

Borås 31 31 31

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET

TILLIT TILL ANDRA

Tabell 4: Saknar tillit till andra 16-84 år, andel i procent. 
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.
Definition: Svarat nej på frågan - tycker du att man i allmänhet kan lita på andra människor?

 

2006-2009 27 28 27 26

2007-2010 27 26 26 27

2008-2011 26 29 27 27

2009-2012 27 29 27 27

2010-2013 27 30 27 27

2011-2014 27 30 27 27

2012-2015 27 34 27 28

2013-2016 28 33 28 30

                                   Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 6: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent. 
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

   2012   2013   2014   2015 
  Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Std Öster 32 21 24 28 30 29 32 28 30 22 27 26

Std Väster 34 33 34 27 34 30 25 36 30 32 27 30

Std Norr 27 35 31 39 38 37 39 40 39 35 30 32

Borås 32 29 30 30 33 32 31 33 31 30 28 29
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Tabell 7: Möjlighet att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat mycket 
eller ganska stora möjligheter, i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Kille Tjej Kille Tjej  

2011 24 21 28 24

2012 24 14 27 22

2013 25 16 31 23

2014 31 26 26 17

2015 28 22 29 21

EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRVÄRVSFREKVENS

Tabell 8: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

  2012   2013   2014 
  Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.  Kvinnor Män Tot.

Std Öster 

Brämhult 74 76 75 73 77 75 74 77 76

Dalsjöfors 90 93 92 90 94 92 91 94 92

Trandared 82 83 83 81 85 83 80 87 84

Std Väster         

Göta 79 82 81 79 81 80 81 81 81

Norrby 77 78 78 75 79 77 76 78 77

Sandhult 91 95 93 92 95 94 92 95 93

Viskafors 87 89 88 86 89 87 87 88 88

Std Norr         

Centrum 88 89 88 89 88 88 88 88 88

Fristad 92 93 93 91 94 93 91 93 92

Sjöbo 73 79 76 72 79 75 73 79 76

Borås 84 86 85 83 86 85 83 86 85
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Tabell 9: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

  2012   2013   2014 
  Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.  Kvinnor Män Tot.

Std Öster         

Brämhult 62 68 65 64 69 67 64 69 66

Dalsjöfors 61 82 70 80 82 81 80 81 80

Trandared 70 73 72 71 74 72 72 73 73

Std Väster         

Göta 68 70 69 69 71 70 70 73 71

Norrby 63 69 66 67 68 68 67 70 69

Sandhult 76 82 79 80 84 82 82 84 83

Viskafors 71 78 74 74 79 76 73 80 77

Std Norr         

Centrum 77 78 77 78 80 79 78 80 79

Fristad 74 82 78 75 80 78 74 82 78

Sjöbo 53 61 57 56 62 59 60 65 63

Borås 70 74 72 72 75 75 72 76 74

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

Tabell 10: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC, arbetssökande.

  Män Kvinnor 

2012 4,2 3,5

2013 4,6 2,9

2014 3,8 2,9

2015 3,1 2,4

2016 3,6 2,5



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201650

Tabell 11: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent. 
Källa: Borås Stad SCB AMPAC, arbetssökande.

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

Std Öster 3,8 3,7 3,8      

Brämhult 6,2 5,4 5,8 4,8 3,9 4,4 5,6 5,7 5,6

Dalsjöfors 1,8 1,8 1,8 2,9 2,7 2,8 3,3 1,4 2,4

Trandared 3,0 3,4 3,2 2,5 2,3 2,4 2,6 1,7 2,1

Std Väster 4,5 3,0 3,7      

Göta 3,9 3,6 3,7 4,0 1,8 2,8 4,9 3,5 4,2

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

Sandhult 5,4 2,7 4,2 1,7 2,2 1,9 1,2 2,5 1,8

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

Std Norr 3,0 2,1 2,5      

Centrum 2,4 1,6 1,9 2,5 1,3 1,8 2,4 1,5 1,9

Fristad 3,3 1,0 2,3 1,4 1,5 1,4 3,8 0,7 2,5

Sjöbo 4,0 3,6 3,8 2,8 2,5 2,6 3,3 1,3 2,3

Borås 3,8 2,9 3,3 3,1 2,4 2,8 3,6 2,5 3,0

Tabell 12: Antal anmälda brott per 10 000 inv.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

1998 1 331 969

1999 1 342 1 017

2000 1 365 1 104

2001 1 330 1 297

2002 1 376 1 264

2003 1 401 1 209

2004 1 388 1 217

2005 1 375 1 222

2006 1 349 1 158

2007 1 428 1 205

2008 1 494 1 246

2009 1 512 1 120

2010 1 461 1 130

2011 1 499 1 114

2012 1 473 1 144

2013 1 460 1 139

2014 1 489 1 273

2015 1 534 1 180

                                                                       Antal brott                                
 Riket Borås 
 

ANMÄLDA BROTT
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UTBILDNINGSNIVÅ

Tabell 13: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent. 
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2003 40 33 35 29

2004 42 34 36 30

2005 43 35 37 30

2006 44 35 38 31

2007 46 36 39 31

2008 47 37 41 32

2009 48 37 42 32

2010 49 38 43 32

2011 50 39 44 33

2012 51 39 46 34

2013 52 39 46 34

2014 53 40 47 34

2015 54 40 48 34

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

Tabell 14: Eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.

  2013   2014   2015 
  Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.  Kvinnor Män Tot.

Std Öster         

Brämhult 40 38 39 41 38 39 40 37 38

Dalsjöfors 41 27 34 42 27 35 43 28 35

Trandared 36 30 33 36 30 33 37 31 34

Std Väster         

Göta 37 33 35 38 33 36 39 33 36

Norrby 40 36 38 41 37 39 42 37 39

Sandhult 47 39 43 48 39 44 50 40 45

Viskafors 32 20 26 35 21 28 36 21 28

Std Norr         

Centrum 46 40 43 46 41 43 47 40 43

Fristad 40 29 34 41 29 34 42 30 36

Sjöbo 33 26 29 33 26 30 35 26 31

Borås 40 32 36 41 33 37 42 33 37
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INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 15: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år-, områden i Borås 2014.
Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

Område 2014 2015

Öster

Brämhult 245,1 268,1

Dalsjöfors 284,0 292,8

Trandared 251,8 257,6

Väster  

Göta 249,6 258,4

Norrby 243,8 251,2

Sandhult 323,0 331,0

Viskafors 265,5 273,9

Norr  

Centrum 277,5 286,0

Fristad 288,9 295,5

Sjöbo 220,2 225,8

Borås 263,5 270,6

Tabell 16: Medelinkomst i procent av kommunens, för områden i Borås 2010-2014.
Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

  2010 2011 2012 2013 2014

Std Öster     

Brämhult 91 91 92 93 93

Dalsjöfors 108 108 108 108 108

Trandared 96 96 95 96 96

Std Väster     

Göta 94 95 95 95 95

Norrby 93 93 93 93 93

Sandhult 120 121 121 122 123

Viskafors 101 102 101 100 101

Std Norr     

Centrum 106 106 106 106 105

Fristad 110 109 108 109 110

Sjöbo 84 84 85 84 84

Borås 100 100 100 100 100
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Tabell 17: Ekonomiskt bistånd i kommunområden personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.
Källa: Borås Stad, snabbfakta ekonomiskt bistånd i kommunområden. 
Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

  2011 2012 2013 2014 

Std Öster 4,6 4,5 4,5 

Brämhult 9,1 9,1 8,9 8,6

Dalsjöfors 0,8 0,7 0,8 0,9

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

Std Väster 3,7 3,6 3,6 

Göta 3,6 3,4 3,2 3,2

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

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

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

Std Norr 1,8 1,9 1,9 

Centrum 1,1 1,2 1,3 1,3

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

Sjöbo 4,1 4,2 3,9 4,0

Borås 3,3 3,3 3,3 3,2

Tabell 18: Döda per 1000 inv 55-64 år.
Källa: SCB Tab114KD, 2015.

   2012   2013   2014   2015 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

Std Öster            

Brämhult 8 10 9 7 7 7 4 2 3 2 6 4

Dalsjöfors 16 9 12 2 3 2 2 1 1 2 6 4

Trandared 6 5 5 6 14 10 6 5 5 3 6 5

Std Väster            

Göta 3 10 6 2 7 4 7 5 6 2 7 4

Norrby 2 2 2 0 11 6 5 13 9 7 4 6

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

Viskafors 5 7 6 8 5 6 3 10 6 3 10 7

Std Norr            

Centrum 2 5 3 4 8 6 4 4 4 2 1 2

Fristad 2 2 2 2 5 3 2 0 1 5 2 3

Sjöbo 2 7 5 0 14 7 0 13 7 10 11 10

Borås 5 6 5 3 8 5 4 5 5 3 5 4 
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BARNS OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
NÅGON VUXEN ATT PRATA FÖRTROLIGT MED

Tabell 19: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, andel i procent. 
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  Pojkar Flickor 

2012 87 92

2013 92 87

2014 87 85

2015 85 84

Tabell 20: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, median 2012-15, 
andel i procent.    
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 87 87 88

Brämhult 84 88 87

Dalsjöfors 89 90 90

Trandared 92 86 89

Std Väster 90 86 87

Göta 84 81 84

Norrby 91 79 86

Sandhult 92 90 91

Viskafors 93 86 88

Std Norr 89 90 90

Centrum 90 92 92

Fristad 91 89 90

Sjöbo 79 90 86

Borås 87 86 87

Tabell 21: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

   2012   2013   2014   2015 
Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Std Öster 87 92 89 92 87 89 87 86 87 85 87 87

Std. Väster 85 92 88 93 86 90 88 85 86 91 80 86

Std. Norr 90 93 92 90 92 91 88 88 88 87 83 85

Borås 87 92 89 92 87 89 87 85 85 85 84 84
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 22: Min hälsa är bra eller mycket bra årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 23: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                              Åk 8                            Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

Huvudvärk varje vecka  28 51 38 56

Ont i magen varje vecka  23 34 23 39

Känt sig nere varje vecka  22 49 31 59

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka 55 69 57 69

Känt sig nervös varje vecka  37 59 44 58

Haft svårt att somna varje vecka 36 50 49 56

SKOLK

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Tabell 24: Brukar aldrig skolka, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2012 78 80 70 75

2013 79 82 76 78

2014 82 82 77 78

2015 80 81 81 79

BETYG

Tabell 25: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, andel i procent. 
Källa: Skolverket, Siris databas.
*Exkl. okänd bakgrund, elever som saknar uppgift om personnummer.

                                       Borås                                      Riket 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2013 74 81 74 80

2014 77 82 74 80

2015 77 81 74 80

2016 73* 82* 74* 81*

  Pojkar Flickor 

2012 95 96

2013 96 94

2014 96 92

2015 94 92
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Tabell 26: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, median 2013-16, andel i procent. 
Källa: Skolverket, Siris databas.  

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster   

Boda 63 69 66

Dalsjöfors 66 86 77

Std Väster   

Daltorp 76 75 79

Särla 68 62 68

Sandgärd 80 91 86

Viskafors 67 69 68

Std Norr   

Engelbrekt 85 91 88

Fristad 80 86 82

Erikslund 60 63 62

Borås kommunala 73 80 76

Borås samtliga 77 82 79

Riket 74 80 77

Tabell 27: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, andel i procent.
Källa: Skolverket, Siris databas.
*Erikslundskolans värde för flickor saknas pga för få elever.
**Exkl. okänd bakgrund, elever som saknar uppgift om personnummer.

Std Öster 58 77 68 73 77 75 65 79 71 67** 74** 71**

Std Väster 73 81 77 70 77 73 70 79 74 63** 79** 71**

Std Norr 80 84 82 76 85 80 77 57* 74* 74** 82** 78**

Borås komm. 70 79 74 75 80 77 73 78* 76* 69** 79** 74**

Borås samtl. 74 81 77 77 82 80 77 81* 79* 73** 82** 78**

Riket 74 80 77 74 80 77 74 80 77 74** 81** 78**

   2013   2014   2015   2016 
Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

MEDLEM FÖRENING

Tabell 28: Är du medlem i en förening, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                       Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2012 68 64 51 49

2013 66 61 53 42

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47
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Tabell 29: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2012-15, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 66 64 66

Brämhult 63 60 62

Dalsjöfors 71 75 75

Trandared 64 50 58

Std Väster 71 62 66

Göta 71 57 64

Norrby 78 62 69

Sandhult 71 68 71

Viskafors 59 61 62

Std Norr 70 66 68

Centrum 71 65 67

Fristad 75 76 76

Sjöbo 54 51 54

Borås 67 62 65

Tabell 30: Är medlem i en förening årskurs 8, andel i procent.  
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Std Öster 63 60 61 69 65 67 71 63 68 60 67 64

Std. Väster 70 64 67 66 60 63 71 65 68 71 58 65

Std. Norr 72 72 72 69 65 67 70 67 68 62 64 63

Borås 68 64 66 66 61 64 69 62 66 63 62 63

   2012   2013   2014   2015 
Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.
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BARN OCH EKONOMI

Tabell 31: Barn i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodatabasen.
Definition: Ekonomiskt utsatt hushåll: Vars inkomst understiger normen för lägsta utgiftsnivå baserad på 
den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boende- 
utgifter.

  

2004 31,6 33,4 7,7  6,4

2005 31,0 31,1 7,2  6,1

2006 30,2 29,3 6,3  5,6

2007 28,5 27,6 5,3  4,0

2008 29,5 27,9 5,4  4,1

2009 31,9 31,0 6,3  4,7

2010 31,2 31,2 6,0  4,8

2011 29,8 29,0 5,5  4,3

2012 29,1 27,7 5,2  4,0

2013 29,3 29,4 4,9  3,5

2014 28,4 26,7 4,5  3,4

HÄLSA I ARBETSLIVET
SKADOR, OLYCKOR OCH SJUKDOM

Tabell 32: Antal anmälda arbetsskador (arbetsolyckor, arbetssjukdomar) per 1 000 förvärvsarbetande, 20-64 år.  
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata. 

 

2003 14,3 15,0 15,3 18,5

2004 12,7 13,5 13,4 14,0

2005 11,3 12,5 10,7 13,2

2006 10,5 11,5 11,7 12,5

2007 8,8 10,2 9,5 9,6

2008 8,2 9,7 9,1 9,0

2009 7,7 8,3 9,0 8,2

2010 8,3 9,1 9,2 9,1

2011 8,3 9,3 8,1 9,0

2012 8,9 9,6 8,7 10,7

2013 9,6 10,2 9,9 11,7

2014 9,8 10,0 9,3 10,9

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

                           Andel barn med utländsk bakgrund                             Andel barn med svensk bakgrund 
 Riket Borås Riket Borås



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2016 59

OHÄLSOTAL

Tabell 33: Ohälsodagar per person och år, 20-64 år.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata. 

 

2000 47,2 33,2 49,9 35,5

2001 51,9 35,4 53,8 37,8

2002 55,2 37,1 57,4 39,6

2003 55,8 37,3 58,4 39,7

2004 55,2 36,6 58,2 39,9

2005 54,0 35,8 59,2 40,2

2006 52,4 34,7 58,2 39,3

2007 50,3 33,4 56,8 40,3

2008 46,9 31,4 52,8 36,2

2009 42,6 29,1 48,0 33,4

2010 38,0 26,4 44,0 30,3

2011 35,5 24,6 41,8 28,7

2012 34,6 23,9 40,9 28,4

2013 34,4 23,4 41,5 28,5

2014 35,1 23,6 42,2 28,9

2015 36,1 23,9 43,0 29,2

2016 35,8 23,5 42,1 28,3

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
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Tabell 35: Fallolyckor, åldern 0-14 år, vårdade per 10 000 invånare.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

1999-2001 40,2 49,8 61,7 84,0

2000-2002 39,3 44,3 62,0 76,3

2001-2003 39,3 44,6 62,3 70,7

2002-2004 40,9 46,7 62,3 64,5

2003-2005 42,5 47,1 61,9 66,8

2004-2006 42,9 51,3 61,5 64,9

2005-2007 42,7 47,6 60,9 70,3

2006-2008 42,4 48,1 59,8 72,6

2007-2009 43,4 51,3 59,8 87,6

2008-2010 43,0 55,7 59,6 93,1

2009-2011 42,8 59,3 59,5 88,4

2010-2012 41,3 56,9 57,8 81,4

2011-2013 40,3 56,2 56,3 77,3

2012-2015 38,4 52,2 53,8 80,6

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

MILJÖER OCH PRODUKTER
OLYCKSFALL

Tabell 34: Fallolyckor, alla åldersgrupper. Vårdade per 10 000 invånare.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

1999-2001 90,2 97,5 65,5 67,3

2000-2002 89,7 95,7 65,3 63,9

2001-2003 89,7 93,1 65,4 62,3

2002-2004 89,5 90,7 65,2 62,0

2003-2005 89,9 88,7 65,4 60,9

2004-2006 90,1 91,4 65,0 60,8

2005-2007 89,1 90,1 64,1 63,1

2006-2008 88,8 91,7 63,0 65,0

2007-2009 88,9 92,4 63,2 67,0

2008-2010 90,3 96,4 64,1 65,2

2009-2011 90,5 98,5 65,2 64,2

2010-2012 90,5 96,3 65,8 65,8

2011-2013 89,4 95,5 65,4 68,4

2012-2015 87,0 94,2 63,2 70,3

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 
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Tabell 36: Simkunnighet årskurs 6, median 2013-2015, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten.
*För områden i stadsdel Öster saknas siffror 2013, därav saknade uppgifter. 

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 97 94 96

Brämhult * * *

Dalsjöfors * * *

Trandared * * *

Std Väster 93 90 91

Göta 88 100 92

Norrby 88 71 77

Sandhult 100 98 99

Viskafors 93 88 90

Std Norr 99 99 99

Centrum 99 98 99

Fristad 100 100 100

Sjöbo 99 99 99

Borås 96 94 95

SIMKUNNIGHET

Tabell 37: Simkunnighet årskurs 6, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten.

 

Std Öster 97 93 95 99 98 98

Std Väster 91 88 89 95 90 93

Std Norr 98 98 98 99 99 99

Borås 95 93 94 97 96 96

    2014    2015 
 Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

 

TRYGGHET

Tabell 38: Känner mig trygg på den här skolan, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2012 79 80 90 92

2013 82 82 87 93

2014 78 78 89 87

2015 77 73 86 88

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201662

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tabell 39: Min hälsa är bra eller mycket bra, 20-64 år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2004-2007 66 65 71 70

2005-2008 67 64 72 70

2006-2009 68 64 73 73

2007-2010 69 65 73 73

2008-2011 70 68 74 73

2009-2012 70 69 74 73

2010-2013 70 69 75 73

2011-2014 71 70 75 72

2012-2015 70 72 75 74

2013-2016 71 73 75 75

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

SJÄLVRAPPORTERAD HÄLSA

Tabell 41: Klamydiainfektion 20-29 år antal fall per 10 000 invånare.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

                                        Riket                                      Västra Götalands län 
 Kvinnor Män Kvinnor Män  

2012 184,8 157,4 169,6 150,0

2013 182,6 149,2 168,5 145,4

2014 183,0 146,2 177,8 149,0

2015 191,5 152,1 190,0 150,1

2016 179,5 140,7 170,3 139,6

SEXUALITET OCH REPRODUKTIV HÄLSA

SKYDD MOT SMITTSPRIDNING

Tabell 40: Barnvaccinationer i Borås efter vaccin, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Difteri Stelkramp HaemoPhilus Kikhosta Polio MPR Pneumokock 
    influenze   Mässling 
    typ B   Påssjuka 
       Röda Hund 

   2012 99,1 99,1 99,1 99,0 99,1 98,4 99,0

  2013 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,6 98,1

  2014 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,6 98,1

  2015 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,4 97,4

 
VACCINATIONER
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FYSISK AKTIVITET

Tabell 42: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region och år, andel i procent. 
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005-2008 63 62 65 65

2006-2009 64 61 66 65

2007-2010 64 63 66 65

2008-2011 64 64 66 63

2009-2012 64 64 66 63

2010-2013 64 64 66 63

2011-2014 64 64 67 64

2012-2015 64 60 67 67

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 43: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2011 45 27 38 19

2012 45 35 42 23

2013 51 30 44 21

2014 46 31 45 26

2015 39 30 39 20

 

2006-2009 13 14 5 5

2007-2010 13 14 5 6

2008-2011 13 10 5 6

2009-2012 12 11 5 6

2010-2013 12 11 5 6

2011-2014 12 11 6 6

2012-2015 12 11 5 6

2013-2016 12 9 5 6

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 44: Frukt och grönsaksintag, äter rekommenderat intag, andel i procent. 
Källa: folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

MATVANOR OCH LIVSMEDEL
FRUKT OCH GRÖNT
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ENERGIBALANS

Tabell 45: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
Definition: BMI 18,4 - 24,9.

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

 

2006-2009 57 60 45 43

2007-2010 56 60 45 42

2008-2011 56 57 44 44

2009-2012 55 56 44 44

2010-2013 55 56 43 45

2011-2014 55 56 43 45

2012-2015 55 57 42 40

2013-2016 54 56 42 42

Tabell 46: Fetma i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata. 
Definition: BMI 30 eller över.

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

 

2006-2009 13 11 12 13

2007-2010 13 11 13 14

2008-2011 13 13 13 12

2009-2012 13 14 14 13

2010-2013 14 14 14 13

2011-2014 14 14 14 12

2012-2015 14 15 14 17

2013-2016 14 14 14 14
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Tabell 47: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25, median 2013-2016. 
Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 96 97 97

Brämhult 95 97 97

Dalsjöfors 98 99 97

Trandared 100 95 96

Std Väster 96 96 97

Göta 97 97 96

Norrby 98 96 98

Sandhult 98 97 98

Viskafors 98 95 96

Std Norr 98 97 98

Centrum 97 98 97

Fristad 99 100 99

Sjöbo 99 91 95

Borås 97 97 97

Tabell 48: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25, andel i procent. 
Källa: Borås Stad, Skolhälsovården. 

Std Öster 95 99 97 97 97 97 98 96 97

Std Väster 96 96 96 96 97 97 98 95 97

Std Norr 98 97 98 98 98 98 99 96 98

Borås 96 97 97 97 98 97 98 96 97

   2014   2015   2016 
  Område Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt
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AMNINGSFREKVENS

Tabell 49: Amning när barnet är 6 månader helt eller delvis, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Riket Borås 

2000 72,2 70,5

2001 72,4 67,9

2002 72,5 71,0

2003 72,4 71,3

2004 72,0 68,0

2005 70,4 66,5

2006 69,2 64,0

2007 67,6 61,7

2008 66,5 62,5

2009 64,8 60,1

2010 62,5 57,0

2011 63,0 59,4

2012 62,7 54,6

2013 63,2 61,3

2014 63,0 61,2

TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL

Tabell 50: Andel elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, i procent.
Källa: Regional CAN-undersökning 2016.  
*Endast totalsiffra för årskursen.

Röker 9 10 25 23 9 13 27 31

Röker varje dag 4 4 5 8 3 7 10 13

Snusar 9 1 23 5 5 2 20 3

Alkoholkonsument 12 mån 38 38 70 74 37 50 74 79

Intensivkonsument 9 8            25*  9 10 33 27

Använt narkotika 7 5 24 17 9 5 19 15

Använt narkotika (30 dgr) 2 2 9 4 3 1 5 5

                                                                               2016                                                2013 
                                                        Årskurs 9           Årskurs 2 gy                    Årskurs 9              Årskurs  2 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
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TOBAK

Tabell 51: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2012-2015, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 79 81 82

Brämhult 81 81 81

Dalsjöfors 82 84 83

Trandared 80 76 80

Std Väster 79 79 79

Göta 72 76 74

Norrby 78 80 78

Sandhult 86 80 84

Viskafors 80 78 79

Std Norr 75 85 81

Centrum 75 87 79

Fristad 81 87 84

Sjöbo 67 83 79

Borås 79 82 80

Tabell 52: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent.  
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Std Öster 79 78 79 79 78 78 86 84 85 78 90 84

Std Väster 72 82 77 78 77 77 80 80 80 85 78 82

Std Norr 72 85 79 79 83 81 74 85 80 76 86 81

Borås 75 81 78 78 78 78 80 82 81 79 84 81

   2012   2013   2014   2015 
Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Tabell 53: Dagligrökare, andel i procent.
Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

                                                            Västra Götalands län                                                 Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor  

2007 12 16 16 21

2011 11 12 14 15

2015 10 10 11 12
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ALKOHOL

Tabell 55: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

 

2004-2007 13 12 22 21

2005-2008 14 12 21 21

2005-2009 14 14 21 20

2007-2010 14 14 21 22

2008-2011 13 12 21 21

2009-2012 13 11 21 21

2010-2013 13 11 20 21

2011-2014 13 11 20 21

2012-2015 13 11 19 20

2013-2016 13 11 19 19

Tabell 54: Snusar dagligen, Borås, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Kvinnor Män 

2004-2007 2 23

2005-2008 3 22

2006-2009 3 20

2007-2010 3 20

2008-2011 2 19

2009-2012 2 20

2010-2013 2 20

2011-2014 2 20

2012-2015 1 18

2013-2016 2 17
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Tabell 56: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2012-2015, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt 

Std Öster 84 84 84

Brämhult 89 84 87

Dalsjöfors 80 83 81

Trandared 85 78 80

Std Väster 87 81 82

Göta 80 77 79

Norrby 89 83 88

Sandhult 89 82 83

Viskafors 81 81 82

Std Norr 79 83 82

Centrum 76 81 80

Fristad 85 81 84

Sjöbo 81 89 85

Borås 83 82 82

Tabell 57: Har inte druckit alkohol de senaste tre månaderna årskurs 8, andel i procent. 
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Std Öster 79 76 78 83 83 83 89 87 87 84 85 85

Std Väster 79 83 81 87 77 82 87 83 85 86 79 82

Std Norr 79 85 82 79 81 80 77 84 81 87 80 84

Borås 79 81 80 82 79 80 84 84 84 85 82 83

   2012   2013   2014   2015 
Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

NARKOTIKA

Tabell 58: Har inte använt narkotika, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2012 95 99 88 92

2013 94 95 86 90

2014 93 97 84 89

2015 92 97 88 91
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SPEL

Tabell 59: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor  

2013 85 90 80 91

2014 87 93 80 94

2015 80 93 79 95

ÄLDRES HÄLSA
INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 60. Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre, områden i Borås 2015.
Källa: SCB, IBIND. 

Område Kvinnor Män 

Std Öster  

Brämhult 191,2 294,0

Dalsjöfors 182,1 253,5

Trandared 179,9 249,6

Std Väster  

Göta 190,2 265,0

Norrby 176,8 249,9

Sandhult 191,8 281,8

Viskafors 183,0 246,5

Std Norr  

Centrum 203,6 305,5

Fristad 180,4 260,7

Sjöbo 165,4 216,8

Borås 184,5 261,9
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 62: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.
Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor).

  Kvinnor Män 

2005 53 49

2006 55 38

2007 51 56

2008 57 55

2011 54 50

2015 60 54

Tabell 61: Medelinkomst i procent av kommunens 65 år och äldre, för områden i Borås 2015.
Källa: SCB, IBIND.

Område Kvinnor Män Totalt 

Std Öster   

Brämhult 87 134 109

Dalsjöfors 83 116 99

Trandared 82 114 96

Std Väster   

Göta 87 121 102

Norrby 81 114 95

Sandhult 88 129 107

Viskafors 84 113 98

Std Norr   

Centrum 93 140 111

Fristad 83 119 100

Sjöbo 76 99 85

Borås 84 120 100
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SOCIALT DELTAGANDE

Tabell 63: Lågt socialt deltagande, riket 65-84 år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata. 

  Kvinnor Män 

2004 41 42

2005 40 37

2006 36 41

2007 33 39

2008 36 38

2009 34 37

2010 33 36

2011 34 38

2012 33 38

2013 34 39

2014 30 40

2015 32 40

2016 28 33

OLYCKSFALL

Tabell 64: Fallolyckor, ålder 65-79 år, vårdade per 10 000 invånare.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

1999-2001 178,0 170,2 119,0 120,0

2000-2002 175,7 175,7 118,7 120,3

2001-2003 174,3 178,6 118,2 111,1

2002-2004 170,9 172,0 117,5 118,8

2003-2005 168,9 156,4 117,9 115,4

2004-2006 166,5 166,0 117,5 109,9

2005-2007 163,2 160,1 115,6 99,1

2006-2008 161,9 164,1 113,3 97,7

2007-2009 160,7 158,0 112,6 107,1

2008-2010 161,4 162,1 113,4 104,8

2009-2011 156,5 171,1 112,8 101,8

2010-2012 153,9 167,8 114,6 104,8

2011-2013 150,3 169,3 115,7 114,9

2012-2015 145,2 153,5 113,0 121,4

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 
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Tabell 65: Antal personer per 1 000 inv. vårdade i slutenvård (3-årsmedelvärde), 65-84 år, totalt antal skadade.
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas över skador och skadehändelser  
(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/skador-skadehandelser-kommuner-lan).

 

1998-2000 22,320 20,538 18,103 16,455

1999-2001 21,796 20,928 17,971 17,587

2000-2002 21,377 21,126 17,693 18,381

2001-2003 21,086 21,976 17,566 16,859

2002-2004 20,916 21,253 17,637 17,348

2003-2005 20,793 19,158 18,045 17,471

2004-2006 20,789 20,332 18,217 17,712

2005-2007 20,589 20,722 18,114 16,380

2006-2008 20,572 21,355 17,813 15,360

2007-2009 20,527 20,807 17,878 15,485

2008-2010 20,789 20,005 18,227 16,116

2009-2011 20,746 20,984 18,603 16,641

2010-2012 20,563 20,582 18,933 17,579

2011-2013 20,254 20,878 19,229 18,221

2012-2014 19,772 19,873 19,180 18,549

2013-2015 19,300 18,700 19,000 18,800

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 
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”Hälsa skapas och levs när människor lär, arbetar och älskar. Omsorg 
om oss själva och andra ger hälsa, liksom när jag kan besluta och ha 
kontroll över mitt liv och när jag vet att samhället jag lever i skapar 
förhållanden som ger alla sina medborgare möjlighet till god hälsa”

Ottawa Charter, WHO 1986

Det har nu gått 30 år sedan Ottawa Charter presenterades på WHO:s kon-
ferens i Ottawa, Kanada. Dokumentet definierade begreppet hälsofräm-
jande arbete. Folkhälsoarbete innefattar hälsofrämjande insatser och 
också systematiska och målinriktade sjukdomsförebyggande och säker-
hetsfrämjande insatser. 

Under dessa 30 år har hälsan i Sverige förbättras. Den utmaning som Sve-
rige och Borås står inför är de skillnader som finns mellan olika befolk-
ningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Socialt hållbara samhällen 
har förmågan att skapa och bibehålla en god hälsa i hela befolkningen. 
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyf-
ter fram de områden som behöver förbättras. Det redovisar utvecklingen 
inom de 11 nationella målområdena för folkhälsa. 

Vill du veta mer om Borås Stads folkhälsoarbete?  
Besök då vår webbplats boras.se/folkhalsa 

Trevlig läsning!

Folkhälsoenheten 
Borås Stad
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Tertialrapport 1 - Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2017 och att överlämna 
denna till Kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under de fyra 
första månaderna kännetecknats av en gedigen samverkan med civilsamhället och 
utmanande uppdrag. Dessutom har en ny organisation tillfört Fritids- och 
folkhälsonämnden 65 nya medarbetare inom områdena, öppen ungdomsverksamhet, 
Mötesplatser, Träffpunkt Simonsland och lokalt inflytande. 
 
Ett nytt gemensamt folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjats, 
arbetet med Överenskommelsen (ÖK) har permanentats som ett uppdrag för 
nämnden, beslut om nytt evenemang till Borås - Junior EM i friidrott 2019, 
förberedelser inför SM-veckan i juli, uppstart av Fritids- och folkhälsonämndens första 
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) har påbörjats m.m. Listan på aktiviteter kan 
göras lång redan under årets första månader. 
  
Periodens resultat visar på ett underskott för fritidsramen och ett underskott på 
bidragsramen. Avvikelserna på fritidsramen kan härledas till mindre intäkter än 
budgeterat för perioden, vilket påverkar främst Folkhälsoenheten samt Badenheten. 
Däremot har det bokförts mindre kostnader än vad som budgeterats för perioden. 
Den positiva avvikelsen på kostnadssidan kan till stor del härledas till Träffpunkt 
Simonsland.  
 
Personalkostnaderna bör hållas under uppsikt då vi är medvetna om att de kommer att 
öka efter det att 2017 års lönerevision är klar. Lönepåslaget förväntas bli högre än vad 
som är avsatt i budget. Därutöver har kostnaderna för kommungemensamma tjänster, 
så som e-handels- och upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang, fördelade 
licenskostnader, fackliga företrädare etc. ökat med närmare 1 900 tkr i jämförelse med 
föregående år. En förklaring är att nämnden har blivit dubbelt så stor 
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verksamhetsmässigt. Det återstår fortfarande oklarheter om nämnden i 
resurstilldelningen fått kompensation för denna typ av kostnadsökningar. 
 
Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras, vid årets slut, ett underskott på 
fritidsramen motsvarande 400 tkr som avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt 
inflytande och demokratifrågor samt 2 500 tkr för sociala investeringsprojekten ”En 
kommun fri från våld” samt ”Produktionsskolan – Ung till Ung”. Nämnden får en 
kompensation i bokslutet för de två sociala investeringsprojekten. 
 
Bidragsramens underskott för perioden beror på svårigheterna att periodisera 
budgeten fullt ut efter de utbetalningar som görs. Bidragsramen förväntas i nuläget ha 
en budget i balans vid årets slut. 
 

Samverkan 

Samverkan har skett med alla enheter inom nämndens ansvarsområde. 
 

Bilagor 

Tertial 1 2017 Fritids- och folkhälsonämnden. 
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1  Inledning 
  

Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under de fyra första månaderna 
kännetecknats av en gedigen samverkan med civilsamhället och utmanande uppdrag. Dessutom har en ny 
organisation tillfört Fritids- och folkhälsonämnden 65 nya medarbetare inom områdena, öppen 
ungdomsverksamhet, Mötesplatser, Träffpunkt Simonsland och lokalt inflytande. 

Ett nytt gemensamt folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjats. Dels så finansierar 
HSN tre tjänster och dels rekvirerar Borås Stad 14 kr per invånare under fyra år i speciella folkhälsomedel. 
I mars månad initierades en ny samverkansform kring Säker och trygg kommun, vilken ersätter den 
tidigare samarbetsgruppen för folkhälsofrågor. Det nya forumet ska säkerställa det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Representationen i gruppen är bred och består av 
förvaltningarnas presidier, AB Bostäder, polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden.. 

Arbetet med Överenskommelsen (ÖK) har permanentats som ett uppdrag för nämnden. ÖK kan 
beskrivas som en gemensam plattform för Borås Stad och civilsamhället som reglerar spelreglerna för 
samverkan, där förväntningar och åtagande är reglerade för respektive part. ÖK syftar till att gemensamt 
utveckla välfärden i Borås. I mars månad hade vi en stor ceremoni med ca 160 deltagare från staden och 
civilsamhället med ett undertecknande av den gemensamma Överenskommelsen. Ceremonin satte punkt 
för en gedigen 1,5 år lång process med deltagande från olika samfund, studieförbund, föreningar, 
organisationer och representanter från Borås Stad. Nu när processen är färdig startar det "stora" arbetet 
med att samverka kring konkreta frågor, verksamheter och projekt. 

Nämnden har fått ett nytt ansvarsområde i form av fem nya Mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats 
Hulta, Framtid Sjöbo, Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Med start innan årsskiftet har en 
kartläggning angående uppdraget genomförts. Tre huvuduppdrag har identifierats: att vara en social 
mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla 
medborgarservice. Verksamheten kan även fortsättningsvis ha en lokal prägel men de tre inriktningarna 
ska likvärdigt bidra till en kvalitetssäkring. 

Ett annat nytt ansvarsområde är Lokalt inflytande, vilket också är ett samarbetsuppdrag från 
Kommunfullmäktige. Här har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med 
civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nätverksgrupper barn 
och unga 10-16 år, områdesnätverk och landsbygdsutveckling/ortsråd. 

Det tredje nya ansvaret är den öppna ungdomsverksamheten, vilka ska vara tillgängliga för alla invånare 
i Borås, med fokus på 10-18 år. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt 
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 
resurser. 

Den fjärde nya verksamheten är Träffpunkt Simonsland (TS) som under den första tertialen har haft 
cirka 70 000 besökare samt 2000 aktiviteter. Vi har även haft vår 2-årsdag med över 1500 besökare. I 
verksamheten finns anhörigkonsulenter som bland annat coachar anhörigstödjarna som arbetar riktat mot 
äldre på de lokala mötesplatserna. På TS finns även "Brukare Asisstenter i Samverkan" (BRASS) som 
ordnar olika typer av aktiviteter för brukare och assistenter. Caféverksamheten är en viktig del i huset och 
servar verksamheterna och besökarna. Demensteamet är ytterligare en kompetens i huset. De utför 
hembesök, har enskilda samtal, ordnar anhörigträffar och startar anhörigcirklar. 

Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. Ca 1 600 tävlande från 45 
länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt nära och 
kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås.  Internationella 
friidrottsförbundet fattade beslut i maj månad efter en lång tids förberedelser av Borås TME, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt IK Ymer. 
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SM-veckan. Föreningsenheten och Anläggningsenheten arbetar tillsammans med förberedelserna för 
Sveriges hittills största SM-vecka. I nära samverkan med Borås TME och alla föreningar och förbund ska 
vi göra veckan till ett oförglömligt minne för de tävlande, besökande och för boråsarna. Ett 50-tal idrotter 
kommer att avgöra sina mästerskap i Borås under tiden 30 juni - 7 juli. När vi arrangerade motsvarande 
vecka 2014 deltog 43 idrotter. Stadsparken kommer att vara en Arena i år, där 8-10 olika idrotter kommer 
att husera. 

Under den första tertialen har också Fritids- och folkhälsonämndens första IOP startat upp. IOP står för 
Idéburet offentligt partnerskap. Nämnden har tecknat ett avtal med Korpen i Borås för att samordna, 
marknadsföra och hålla ihop arbetet med Boråsklassikern. Korpen utför arbetet tillsammans med de 
arrangerande föreningarna för respektive aktivitet. 

På våra motions- och idrottsanläggningar sker en stor satsning på motionsspår och vandringsleder. Den 
nya vandringsleden som går runt sjön Kolbränningen med omnejd är i det närmsta helt klar.  
"Återskapandet" av det borteroderade strandpromenaden i Asklanda är i praktiken klar. Byggnationen av 
en tillgänglighetsanpassad spång utmed Kransån har slutförts. Denna spång är en del av ett större projekt 
som kommer att fortgå under året. Flera redan befintliga gångvägar på Kransmossen skall 
tillgänglighetsanpassas, och tillgängliga rastplatser och fiskeplattformar skall uppföras. Tillsammans med 
Attraktiva Toarp bekostar förvaltningen en belyst gångväg/elljusspår runt Dalsjön. Dalsjöfors är idag det 
enda större samhället i kommunen som saknas elljusspår. 

På Stadsparksbadet har vi oförtrutet jobbat vidare med att planera inför den renovering som 
förhoppningsvis stundar. Vi har haft problem med uttjänta maskiner som fläktar, vågmaskin och 
klortillverkning vilket är mycket frustrerande då badet inte fungerar som det skall varken för våra gäster 
eller för vår personal. På övriga bad är det högtryck i verksamheten, med hög efterfrågan på olika 
aktiviteter som erbjuds. Initiativ har också tagits för att starta en badmästarutbildning i Borås, då vi har 
svårt att rekrytera utbildad personal till våra verksamheter. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och 
får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer  
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger. 3 4 3 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Avser den stora ceremonin kring tecknandet av Överenskommelsen mellan Borås Stad och civilsamhället, 
ca 150 personer deltog. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

Föreningar och privatpersoner skall kunna 
boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 
2015. Arbetet förutsätter att låssystemen 
till idrotts- och friluftsanläggningarna är 
synkroniserade till bokningssystemet, så 
att anläggningarna blir tillgängliga för 
hyresgästen på den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Verksamhetssystemet Booking har 
uppdaterats och anpassats för digitala 
bokningar. Nu återstår en synkronisering 
med låssystemen, så att hyresgästen kan 
komma in utan vaktmästarnas hjälp. 
Samtidigt har förvaltningen anmält sig till 
en kommunövergripande ny upphandling 
som SKL arrangerar kring ett helt nytt 
boknings- och bidragssystem. Över 200 
kommuner har anmält sig till att vara med 
i upphandlingen, vilket visar på det stora 
behov i kommunsverige att hitta 
modernare och mer anpassade system 
för bokningar. 
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Fritids- och folkhälsonämnden ska i 
samverkan med berörda nämnder samt 
föreningslivet utreda behov och 
förutsättningar för att bygga en modern 
evenemangshall på lämplig plats. 

 Delvis 
genomfört 

Ett antal överläggningar har varit mellan i 
första hand IF Elfsborg och Borås Basket 
om en framtida evenemangshall. Båda 
föreningarna har varit på en 
kommunalrådsberedning och presenterat 
sina egna tankar kring hur en framtida 
evenemangshall kan komma att se ut. 
Under året kommer ett konkret förslag att 
diskuteras och presenteras. 

Knalleland har år efter år blivit allt mer av 
en mötesplats kring idrott och 
evenemang. Under 2016 ska Borås stad 
och föreningslivet utreda hur området kan 
kompletteras till ett fullskaligt 
eventområde, och vilka investeringar 
detta skulle kräva. 

 Delvis 
genomfört 

Borås TME och Fritids- och 
folkhälsonämnden har gemensamt antagit 
ett inriktningsdokument för evenemang. 
Dokumentet kommer att kompletteras i 
anledning av att Borås Stad fyller 400 år 
2021. Borås TME leder processen. 

Skaterampen på Norrby ska i samråd 
med ungdomar i området ersättas, 
antingen med ramp eller annan ersättning 
beroende på hur samrådet utfaller. 

 Ej genomfört Nuvarande ramp är borttagen då den var i 
undermåligt skick. Samråd med 
ungdomar har ej skett då uppdraget 
behöver förtydligas. 

Tillgängligheten på kommunens 
badplatser ska öka och eventuellt behov 
av badbryggor på ytterligare platser ska 
kartläggas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att inventera samtliga 
badplatser utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv pågår och en 
badplatsutredning har initierats för att 
kartlägga behovet av eventuellt nya 
badplatser i kommunen. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram 
en friluftsplan för Borås. 

 Ej genomfört Arbetet med en friluftsplan eller 
motsvarande har påbörjats inom 
förvaltningen. Nästa steg är att bjuda in 
andra representanter i arbetet. 

Fritids- och folkhälsonämnden får i 
uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden. 

 Delvis 
genomfört 

Inom ramen för samarbetsuppdraget kring 
lokalt inflytande och demokratiutveckling, 
så pågår ett arbete med att stödja de fyra 
serviceorterna, Dalsjöfors, Fristad, 
Sandared och Viskafors. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har utsett en 
kontaktperson för respektive serviceort, 
som ska fungera som "en väg in" när det 
gäller frågeställningar som berör den 
kommunala verksamheten. Samtidigt har 
förvaltningen tillsammans med 
serviceorterna lämnat in en ansökan till 
Leader Sjuhärad för ytterligare 
stödinsatser för att stärka det lokala 
utvecklingsarbetet. 
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

En hälsofrämjande fond för ungdomar 
mellan 13 och 25 år som önskar söka 
medel för t.ex. aktiviteter, material, 
föreläsare eller studiebesök ska inrättas 
av Fritids- och folkhälsonämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Kriterierna och underlaget för att starta en 
Hälsofrämjande fond är framtagna och 
klara, men då omorganisationen 
genomfördes 2016/2017 framkom det att 
liknande medel fanns i andra 
verksamheter. Ett arbete startade då med 
att sammanföra dessa under ett och 
samma ansökningsförfarande för att 
underlätta ur ett medborgarperspektiv. 
Kontakt har tagits med Kulturförvaltningen 
och arbetet beräknas vara klart under 
tertial 2 2017. 

Det finns ingen kommunal fritidsgård i 
centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får 
uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att starta en fritidsgård på Norrmalm. 
Uppdraget tas över av Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 Delvis 
genomfört 

En inledande utredning gjordes 2012 och 
denna kan eventuellt användas som 
underlag för en fördjupande utredning, 
uppdraget behöver förtydligas. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam och god miljö. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

Kostnad och tillvägagångssätt för att 
avveckla användningen av 
plast/gummigranulat i konstgräsmattor 
ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete pågår med att inventera och ta 
reda på fakta och forskningsresultat kring 
plast- och gummigranulat som 
"fyllnadsmassa" i konstgräsplanerna. 
Frågan är aktuell i hela Sverige och 
Svenska fotbollsförbundet i samverkan 
med kommuner och leverantörer arbetar 
med att utveckla nya material. På Borås 
Arena prövade vi en ny beläggning av 
kork, tyvärr visade det sig att materialet 
inte hade de egenskaper man kan ställa 
på en arena i de högsta divisionerna. 
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Uppdrag  Status T1 2017  Kommentar  

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen försöker alltid så långt det 
är möjligt att välja ekologiska och 
närproducerade alternativ. Utbudet är 
däremot inte alltid optimalt hos de 
upphandlade leverantörer vi måste 
använda oss av. Där bör staden ta ett 
större helhetsgrepp och ställa de 
miljömässiga kraven i de kriterier som är 
grunden i upphandlingsförandet. 
När förvaltningen arrangerar konferenser, 
bokar hotell, konferensanläggningar med 
mera försöker vi, så långt det är möjligt, 
säkerställa de miljömässiga aspekterna 
genom att ställa frågor om 
miljöcertifiering, krav-och 
fairtrademärkning med mera. Vi bör dock 
ställa oss frågan vilka effekter detta får i 
jämförelse med om de miljömässiga 
aspekterna tillgodosetts redan i 
upphandlingsförfarandet. I flera fall väger 
andra aspekter tyngre än de 
miljömässiga, där pris ofta är en 
avgörande faktor. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 
tertial 

Verksamhet/Process  Riskbild  Kontrollmoment med analys och åtgärder  

Representation-utbildning Risk att riktlinjer ej 
följs 

Är fakturan rätt bokförd? Finns deltagarförteckning, 
syfte och program vid representation, kurser och 
resor? 

Stickprov på fakturor i kontoklass 4770-4773 (kurser, 
konferenser, representation för anställda) samt i 
kontoklass 6160-6172 (kurser, konferenser, 
representation för utomstående) görs med kontinuitet. 
Det som kontrolleras är tydlighet kring vad fakturan 
avser, om den är rätt bokförd, tillhör kostnaden 
verksamheten samt om deltagarförteckning, program 
och syfte finns bifogat till fakturan om så behövs. I de 
fall där fakturan avser ett inköp, av varor och tjänster, 
som inte har direkt anknytning till den verksamhet som 
bedrivs skall fakturan kompletteras med underlag. 
Många gör en extra beskrivning vid betalning av 
fakturan men rutinen att bifoga underlag till fakturor 
kan bli än bättre. 
Efter uppgraderingen av Agresso är det numera enkelt 
att bifoga underlag till leverantörsfakturor. Detta görs i 
själva attestflödet. 
 
Ekonomienheten har under 2016 tagit fram en enkel 
rutin som tydliggör hur underlag till fakturor ska 
bifogas. Den finns sparad på en plats som är tillgänglig 
för alla. Precis som konstaterades föregående år 
behövs fortgående informationsspridning om varför 
bilagor ska bifogas och hur det görs. 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 

En rapport om avtalstrohet tas fram med jämna 
mellanrum. Under 2016 hade förvaltningen en låg 
avtalstrohet enligt denna rapport. Då en vara eller 
tjänst inte finns upphandlad kan man välja en annan 
leverantör. Det konto som väljs för bokföring är 
avgörande för hur kostnaden klassificeras i rapporten. 
Detta kan betyda att varor som bokförs med ett visst 
konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej avtal” och 
därmed påverkas avtalstroheten negativt. 
Rapporten är ett bra arbetsmaterial för att stämma av 
och kommunicera eventuella brister i användandet av 
upphandlande leverantörer. Den ger också en bra 
överblick över de inköp som görs och tydliggör vilka 
leverantörer vi ska använda oss av. 
 
Det kan konstateras att inköp i flera fall görs utanför 
ramavtal. Alla som gör inköp måste därför ta ett aktivt 
ansvar för att se till att upphandlade leverantörer 
används. Kunskapen om konsekvenserna av att frångå 
ramavtalen måste förbättras. En betydande del i detta 
är en utveckling av ramavtalsdatabasen som måste bli 
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Verksamhet/Process  Riskbild  Kontrollmoment med analys och åtgärder  

mer användarvänlig. Informationsspridningen om vilka 
avtalsleverantörer som finns kan bli än bättre. Vi 
behöver också förbättra informationen om vilka 
leverantörer som gäller vid inköp till motparter där vi 
inte ansvarar för beställningen men ändå står som 
betalningsansvarig på fakturan. Även vid dessa 
tillfällen ska inköp göras hos upphandlade 
leverantörer. 
 
 

Anläggningsenheten -
Verksamhetskontroller 

Risk för skillnader i 
fördelningen av 
halltider mellan 
pojkar och flickor. 

Hur jämställd är fördelningen av halltider mellan pojkar 
och flickor? 

När fördelningen av tider sker på våra fotbollsplaner 
och i våra idrottshallar så skiljer vi på elit- och 
breddidrott. Elitidrotten prioriteras vid till exempel på 
Borås Arena och i Boråshallen. All annan fördelning 
sker genom att föreningar bokar i block, det vill säga 
att de får en tid mellan förslagsvis kl. 17.00–20.00. 
Därefter fördelar föreningarna tiderna inom sin egen 
förening beroende på vilken verksamhet de har. 
 
Vi gör ibland stickprov på föreningarnas tider för att se 
hur för fördelningen ser ut, i de fall där vi upptäcker att 
något kön är förfördelat så påtalar vi detta och 
förväntar oss en förändring. 
 

Mötesplatser -
Verksamhetskontroller 
Brygghuset 

Risk för slarv, 
sabotage och stöld 
i lokalerna 

Finns uppdaterade bokningspolicy, 
bokningsbekräftelse, avtal för arrangörer och 
arrangemangsguide? 

Brygghuset har haft få incidenter av stöld och 
sabotage genom åren men vi anser ändå att risken är 
hög pga. att många använder våra lokaler och många 
bokningar innebär användande av teknik av något 
slag. Eftersom våra lokaler är för ”Do-It-Yourself 
användande” arbetar vi ständigt med enkelhet och att 
skapa och uppdatera rutiner och dokument som ska 
underlätta att låna lokaler både under och efter våra 
öppettider. Att bygga relation till våra besökare och de 
som vill arrangera är ett måste. Med relation kommer 
oftast ansvar. Genom att kontinuerligt lyfta frågan och 
titta på vad som fungerar och inte fungerar på våra 
måndagsmöten åtgärdar vi relativt snabbt det som 
behöver åtgärdas. Exempel på åtgärder: 

• Alla bokningar läggs i en databas av oss i 
personalen där kontaktuppgifter och kortfattad 
information om bokningen framgår. Ingen kan 
boka in sig i huset själv utan görs per mail, vår 
hemsida, telefon eller via sociala medier. 

• Personalens närvaro under våra öppettider. Vi 
säger Hej och välkommen så ofta det går. 

• Bokningsbekräftelse/avtal skickas alltid till alla 
som bokar in sig i huset oavsett lokal och 
innehåll. 

• Lokalavtal görs när vi lånar ut lokaler efter 
stängning. Lägsta ålder för att skriva lokalavtal 
är 18 år. 
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Verksamhet/Process  Riskbild  Kontrollmoment med analys och åtgärder  

• Vi prioriterar och fokuserar alltid på ordning 
och reda och säkerhet i 
genomförandeplanerna med arrangörerna. Det 
blir både roligare och bättre. 

• Vår SKAPA guide är framtagen för att inspirera 
och vägleda både erfarna och förstagångs 
arrangörer. Personalen på Brygghuset hjälper 
till och är bollplank i planeringen. 

• Genomgång av säkerhet och brandrutiner är 
obligatorisk för alla som arrangerar event 
under våra öppettider samt för alla som bokar 
lokal efter stängning. Vi lämnar ut checklistor 
på lås och säkerhets rutiner. 

• Brygghuset har ett generellt polistillstånd för 
offentliga tillställningar på årsbasis. När det 
arrangeras större event med exempelvis dans 
räcker det att arrangören anmäler sitt event för 
att polisen ska ge sin bedömning på 
säkerhetskrav. Antal ordningsvakter etc. 

• Vid nattbokningar meddelas Räddningstjänst 
minst 2 veckor innan att lokalerna ska 
användas för exempelvis LAN. Även 
Servicekontoret, Securitas samt vår 
Fastighetsförvaltare får ett mail där vi 
meddelar att lokalerna används utanför våra 
öppettider. Kontaktuppgifter samt kortfattad 
info kring bokningen framgår i mailet. 

• Möbleringsskisser, ibland på förslagsnivå men 
också på kravnivå om säkerhet står på spel, 
lämnas ut till alla som ska arrangera större 
event. Vid LAN lämnar vi även ut 
kopplingsskisser för nätverk- och eluttag för att 
undvika att säkringar går vid överbelastning. 

• Utlåningsrutiner samt dokument är upprättade 
för utlåning av teknik som tex kamera, 
Greenscreen, lampor etc. 

 
 
 
 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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Verksamhet / 
Process  

Riskbild  
Riskbedömning 
2017 

Kontrollmoment med åtgärder  

Mötesplatser -
Verksamhetskontroller 
Brygghuset 

Dåligt 
planerade 
caféytor 
samt kök. 

16 Kontroll av hur behovet av utökade caféytor ser ut? 
Kontroll av efterfrågan kopplat till målgruppens 
behov. Finns säkerhetsrutiner och åtgärdsplaner 
kopplat till de identifierade risker som finns? 

En ombyggnad av caféet påbörjades under slutet 
av 2016 och har fortgått fram till mitten av mars i år. 
Caféet har fått uppdelade arbetsytor med ett enkelt 
tillredningskök, kontor samt serveringsyta ute i 
foajén. Både arbetsmiljö och bemötande har blivit 
bättre. Våra besökare möts av en cafédisk istället 
för känslan av att komma in bakvägen vilket är ett 
stort lyft för hela verksamheten. Köket är rymligare 
med mer bänkytor i olika höjder. Ombyggnationen 
har gjorts i ett lyckat samarbete med LFF och av 
vår egen personal. Enkelhet, prioriterade behov 
samt kostnadsåterhållsamhet har stått i fokus. 
Ombyggnationen kommer att skapa nya 
förutsättningar för både caféverksamheten och 
scenarrangemangen då köket blir avskärmat från 
den publika delen.Ombyggnaden av Caféet med 
cafédisken i foajén innebär ett bättre bemötande för 
våra besökare. Cafémiljön och sortimentet har blivit 
mer tilltalande för såväl vår målgrupp som övriga 
besökare. Dessutom mer synlig och tillgänglig 
utifrån. 
Personalen upplever en stor skillnad. Det är 
rymligare, bättre arbetsytor, färre moment med 
tunga lyft samt mindre risk för konflikter tack vare 
nya rutiner som ombyggnationen medförde. 
Ljudnivån är bättre särskilt vid scenarrangemang då 
man kan stänga dörren mot scenen. 
 
I samband med ombyggnationen har vi satsat på 
säkerhetsåtgärder i form av larm-och 
dörrstängnings knapp, dörrstängningsknapp för att 
utestänga eventuellt våld samt kortläsare på fler 
dörrar i verksamheten för att lättare larma på och av 
sektioner i huset då vi ibland lånar ut våra lokaler 
efter stängning. Innan ombyggnationen gjordes en 
Riskbedömning inför förändring i verksamheten. De 
åtgärder som kom fram var: 
 

• Att upprätta en plan för Hot och våld. Under 
arbete och beräkna vara färdigställd 2017-
05-29 

• Installera larmknapp vid kassan. Åtgärdat. 

 
Det som kvarstår är att LFF ska bygga om taket för 
att förbättra temperatur och ventilation i kök och 
Café samt installera en riktig köksfläkt. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritid och folkhälsa 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr  

Statsbidrag  1 612 6 864 6 864 0 

Avgifter och övriga intäkter  11 327 49 339 49 569 230 

Summa intäkter   12 939 56 203 56 433 230 

Personal  -28 867 -88 019 -90 479 -2 460 

Lokaler  -27 895 -84 629 -84 629 0 

Övrigt  -20 231 -68 597 -69 267 -670 

Kapitalkostnader  -3 550 -10 658 -10 658 0 

Summa kostnader   -80 543 -251 903 -255 033 -3 130 

Buffert (endast i budget)  0 0 0 0 

Nettokostnad   -67 604 -195 700 -198 600 -2 900 

Kommunbidrag   63 820 195 700 195 700 0 

Resultat efter kommunbidrag   -3 784 0 -2 900 -2 900 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat   0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel   -3 784 0 -2 900 -2 900 

Ackumulerat resultat   2 299 2 299 2 299 0 

Resultatanalys 

Budgetavvikelsen för perioden är -3 784 tkr. Intäkterna avviker med - 4 706 tkr. Två stora poster påverkar 
till stor del intäktssidan negativt, det är folkhälsomedel från Hälso- och sjukvårdsnämnden (1 299 tkr) samt 
projektmedel för jämlik hälsa (428 tkr). Pengarna har inkommit till Borås Stad, men ännu inte bokförts i 
enheternas driftsbudget. Det finns också en del eftersläpningar i bokföringen av diverse 
försäljningsintäkter. De enheter som påverkas mest är Folkhälsoenheten samt Badenheten. 

På kostnadssidan finns ett totalt överskott i jämförelse med budget på 923 tkr. Lönekostnaderna avviker 
dock i jämförelse med budget med ca -190 tkr. Då löneökningar och semesterersättningar ännu inte blivit 
utbetalda samt att ett antal vakanta tjänster ännu inte blivit tillsatta, bör vi hålla kostnadsposten under 
uppsikt. Vi är medvetna om att våra personalkostnader kommer att öka efter att 2017 års lönerevision är 
klar då löneökningarna förväntas bli högre än vad som är avsatt i budget. Överskottet på övriga kostnader 
kan till stor del kopplas till Träffpunkt Simonsland och den utökade budgetram som enheten blivit tilldelad 
för utökade ytor. Överskottet för perioden är 500 tkr. 

Trots en positiv avvikelse på kostnadssidan bör utgifterna hållas under uppsikt. Vi kan se att kostnaderna 
för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang, 
fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. har ökat med närmare 1 900 tkr i jämförelse med 
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föregående år. En förklaring är att nämnden har blivit dubbelt så stor verksamhetsmässigt. Det återstår 
fortfarande oklarheter kring om nämnden i resurstilldelningen fått kompensation för denna typ av 
kostnader. 

Inom nämndens ansvarsområde finns två sociala investeringsprojekt – ”En kommun fri från våld” samt 
Produktionsskolan -”Ung till Ung”. Kostnaderna blir vi kompenserade för i bokslutet men de ingår under 
året inom befintlig budgetram. För perioden är de bokförda kostnaderna för ”En kommun fri från våld” 
277 tkr och ”Ung till Ung” 471 tkr, totalt 748 tkr.  Övriga projektmedel påverkar inte nämndens totala 
budgetavvikelse i så stor utsträckning. Det finns naturligtvis variationer inom de enskilda projekten. 

På grund av organisationsförändringen har inte utfallet för föregående år tagits fram. Det blir inte 
relevanta siffror att jämföra. 

Prognosavvikelse 

I dagsläget prognostiseras ett underskott på 400 tkr och avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt 
inflytande och demokratifrågor. Uppdraget har tidigare finansierats i olika ramar i de tre stadsdelarna. 
Osäkerhet råder om hur uppdraget ska finansieras i nuvarande organisation. 

Det prognostiserade kostnaderna som genererar underskott inom den befintliga budgetramen och som 
avser våra sociala investeringsprojekt är, "Ung till Ung" ca 1 480 tkr" och för "En kommun fri från våld" 
ca 1 020 tkr. Totalt 2 500 tkr. 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Fritids- och 
folkhälsonämnden       

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -360 -1 039 -1 039 0 

Nettokostnad  -360 -1 039 -1 039 0 

Gemensam 
fritidsadministration       

Intäkt  75 0 0 0 

Kostnad  -3 444 -10 067 -10 067 0 

Nettokostnad  -3 369 -10 067 -10 067 0 

Evenemang       

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -568 -6 137 -6 137 0 

Nettokostnad  -568 -6 137 -6 137 0 

Mötesplatser/förebyggande 
arbete       

Intäkt  654 5 568 5 798 230 

Kostnad  -6 979 -23 155 -26 295 -3 140 

Nettokostnad  -6 325 -17 587 -20 497 -2 910 
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Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Fritidsgårdsverksamhet  

Intäkt  1 995 6 795 6 795 0 

Kostnad  -13 812 -40 641 -40 641 0 

Nettokostnad  -11 817 -33 846 -33 846 0 

Badresor/barnkoloni       

Intäkt  0 176 176 0 

Kostnad  -149 -2 879 -2 879 0 

Nettokostnad  -149 -2 703 -2 703 0 

Folkhälsa       

Intäkt  715 4 604 4 604 0 

Kostnad  -2 098 -8 224 -8 224 0 

Nettokostnad  -1 383 -3 620 -3 620 0 

Träffpunkt Simonsland       

Intäkt  1 310 1 915 1 915 0 

Kostnad  -3 539 -13 275 -13 275 0 

Nettokostnad  -2 229 -11 360 -11 360 0 

Anläggningsenheten       

Intäkt  4 003 17 201 17 201 0 

Kostnad  -34 736 -102 947 -102 947 0 

Nettokostnad  -30 733 -85 746 -85 746 0 

Badenheten       

Intäkt  4 187 19 943 19 943 0 

Kostnad  -14 858 -43 538 -43 538 0 

Nettokostnad  -10 671 -23 595 -23 595 0 

Buffert       

Intäkt  0 0  0 

Kostnad  0 0  0 

Nettokostnad  0 0  0 

Totalt       

Intäkt  12 939 56 202 56 432 230 

Kostnad  -80 543 -251 902 -255 042 -3 140 

Nettokostnad  -67 604 -195 700 -198 610 -2 910 
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4.3.1 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa 
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, 
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse kontorskostnader 
och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för kommungemensamma 
stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma kompetenshöjande insatser. 

Årets första månader har präglats av att sätta strukturer i den nya organisationen som trädde i kraft 1 
januari 2017. Förvaltningen har blivit dubbelt så stor vilket har påverkar många olika delar. Kodstrukturen 
i Agresso (ekonomisystem) har gjorts om och nya attestregler och behörigheter har tagits fram. Ett stort 
arbete har gjorts på HR-sidan för att koda om alla personal i Heroma (personalsystem) för att alla löner 
skulle kunna betalas ut i tid. Organisationsträdet i Stratsys (Borås Stads stödsystem för 
verksamhetsstyrning, planering och uppföljning) har gjorts om för att innefatta de nya 
verksamhetsområden som numera ligger inom nämndens ansvarsområde. Därutöver har omfattande 
insatser gjorts för att rätta felaktiga debiteringar av diverse kostnader och ändringar av uppgifter för 
kommande fasta debiteringar förvaltningarna emellan. 

Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut där administrationen är indelad i två 
klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR, kommunikation och 
nämndadministration samt ekonomi-klustret som innefattar ekonomi, IT och kvalitet. Klustersamverkan 
följs upp månadsvis tillsammans med fackliga representanter. Det finns en god samverkan mellan de båda 
klusterområdena med gemensamma målsättningar som tagits fram tillsammans utifrån Borås Stads ledord- 
professionalism, engagemang och lärande. Den övergripande målsättningen är "att agera förebilder för ett 
nytt arbetssätt där utgångspunkten är att minska sårbarheten. Genom öppenhet och lyhördhet ska vi hjälpa 
varandra att utvecklas och lyckas i våra uppdrag". 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I dagsläget är budgeten för den gemensamma administrationen i balans. Vi kan dock konstatera att 
kostnaderna för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och upphandlingstjänster, 
förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. har ökat med närmare 
1 900 tkr i jämförelse med föregående år. En förklaring är naturligtvis att nämnden har blivit dubbelt så 
stor verksamhetsmässigt. Det återstår dock fortfarande oklarheter kring om nämnden i resurstilldelningen 
fått budget för denna typ av kostnader och den ökning dessa inneburit. 

 

Åtgärder 

En fortsatt översyn och dialog kring ovanstående kostnadsökningar måste fortgå. I nuläget prognostiseras 
inget underskott. 
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4.3.2 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella 
verksamhetsbudgeten. Det hittills största och mest uppmärksamma arrangemanget är Gina Tricot Horse 
Show som avgjordes i Ridhuset. Borås Fältrittklubb har fått mycket beröm och är en professionell 
arrangör som levererar högkvalitativa arrangemang. Linnémarschen som numera är en internationell 
vandring med besökare från över 25 länder. Deltagarantalet uppgår till över 4 000 vandrare. 

Inriktningsdokument för evenemang. Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag 
antagit ett inriktningsdokument för evenemang. Målsättningen med dokumentet är att skapa 
förutsättningar för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att stadens 
förvaltningar ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större tävlingar till Borås. 

Junior EM i friidrott 2019. Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. 
Ca 1 600 tävlande från 45 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, 
funktionärer samt nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil 
från Borås. Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell. 
Internationella friidrottsförbundet fattade beslut i maj månad efter en lång tids förberedelser av Borås 
TME, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt IK Ymer. Förberedelsearbetet är redan igång och kommer 
att formaliseras efter semestern i år. 

SM-veckan. Föreningsenheten och Anläggningsenheten arbetar tillsammans med förberedelserna för 
Sveriges hittills största SM-vecka. I nära samverkan med Borås TME och alla föreningar och förbund ska 
vi göra veckan till ett oförglömligt minne för de tävlande, besökande och för boråsarna. Ett 50-tal idrotter 
kommer att avgöra sina mästerskap i Borås under tiden 30 juni - 7 juli. När vi arrangerade motsvarande 
vecka 2014 deltog 43 idrotter. Stadsparken kommer att vara en Arena i år, där 8-10 olika idrotter kommer 
att husera. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen i år är bland annat "Hitta Ut", Kretsloppet, 
Boråsklassikern samt Föreningsgalan som går av stapeln i november på Åhaga. Till arrangemanget inbjuds 
bidragsberättigade föreningar. Under kvällen tilldelas alla som genomfört Boråsklassikern medaljer och 
säker- och tryggcertifierade föreningar uppmärksammans. Tre stipendium delas ut under kvällen. 
Föreningsrådet tillsammans med idrottsfrämjandet delar ut stipendium för kvinnligt ledarskap, 
Föreningsrådet tillsammans med Rotary Borås Södra delar ut ett ungdomsledar stipendium och Fritids- 
och folkhälsonämnden delar ut till integrationsfrämjande förening. Under kvällen bjuds det på enklare 
mingelmat och underhållning. 

Under den första tertialen har också Fritids- och folkhälsonämndens första IOP startat upp. IOP står för 
Idéburet offentligt partnerskap. Nämnden har tecknat ett avtal med Korpen i Borås för att samordna, 
marknadsföra och hålla ihop arbetet med Boråsklassikern. Korpen utför arbetet tillsammans med de 
arrangerande föreningarna för respektive aktivitet. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I dagsläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 

 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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4.3.3 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande utsträckning. 

Med start innan årsskiftet har en kartläggning angående uppdraget genomförts. Tre huvuduppdrag har 
identifierats: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 
samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten kan även fortsättningsvis ha en lokal prägel men 
de tre inriktningarna ska likvärdigt bidra till en kvalitetssäkring. 

Verksamheten beräknas kunna ske inom tilldelad ram 2017 men viss osäkerhet finns då vissa 
intäkter/kostnader är svåra att identifiera pga omorganisationen. Ska mötesplatserna fortsätta utvecklas 
enligt den kartläggning som gjorts kommer en resursförstärkning att behövas. 

Lokalt inflytande. Arbetet har kommit igång inom samarbetsuppdraget "lokalt inflytande" som Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen blivit tilldelat från och med 2017. Här har det tagits ett samlat grepp med 
samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20 olika 
samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, områdesnätverk 
och landsbygdsutveckling-ortsråd. Detta beräknas kosta 400.000:-, medel som inte ryms inom tilldelad 
ram. En uppföljning med samtliga ansvarsområden har genomförts. En projektansökan har skickats in till 
Leader Sjuhärad där externa medel sökes under 2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom 
serviceorterna med omnejd, Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

EVS (Europeisk volontärtjänstgöring) har för närvarande sex ungdomar från Europa inom 
verksamheten. I april utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till 
lokalt Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, nya 
erfarenheter och ett större internationellt nätverk. Bland övriga internationella aktiviteter som pågår är ett 
ungdomsutbyte till Spanien under sommaren och Europeiska ungdomsveckan. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 
på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/civilsamhället. Från 2017 
ansvarar fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektplanen har delvis reviderats med 
anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är ansträngd. Detta medför att 
projektet kommer att fokusera mer på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter. 

 Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från 16 
år. Fokus är också på att implementera nya rutiner och förtydliga Brygghusets verksamhet inom den öppna 
ungdomsverksamheten med hjälp av vår varumärkesstrategi. Ett hus fullt av möjligheter för unga att 
använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans. Arbetet 
med den nya hemsida är snart i mål, beräknad lansering i mitten av maj. En ombyggnad av caféet har 
genomförts under våren. Caféet har fått uppdelade arbetsytor med ett enkelt tillredningskök, kontor samt 
serveringsyta ute i foajén. 
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I projektet produktionsskolan, som bekostas av medel från de Sociala investeringsfonderna har vi i nuläget 
fyra deltagare i utvecklings- eller lönebidragsanställning samt praktik på Brygghuset. Projektet avslutas i 
november och vår följeforskare har påbörjat intervjuer med några av deltagarna. I ett samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan gör några av gör deltagarna en validering av sina generella kompetenser, en 
kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Det är ett sätt att strukturerat synliggöra och bedöma 
personers kompetens oavsett var den är inhämtad. Bedömningen och Intyget kan bli ett värdefullt papper 
att bifoga på sitt CV. 

Lundby Park. Arbetet under våren har delvis handlat om anpassningar till den nya organisationen och att 
utifrån de olika systemen och arbetssätten hitta en samsyn och en gemensam bas att utgå från. På enhetens 
nivå präglas fortfarande allt av den utbyggnadsprocess som nu dragits igång med en förstudie för att lyftas 
till beslut i Lokalförsörjningsnämnden under juni. Utbyggnationen och utesäsongen gör att 
verksamhetsunderlagen och förutsättningarna till inomhusverksamhet minskar något mer än vad det 
normalt gör. Detta gör det möjligt att fokusera på ytterligare anpassningar av åkytan och att starta upp 
visionsarbetet för hela området. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I dagsläget prognostiseras ett underskott på 400 tkr och avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt 
inflytande och demokratifrågor. Uppdraget har tidigare finansierats i olika ramar i de tre stadsdelarna. 
Osäkerhet råder om hur uppdraget ska finansieras i nuvarande organisation. 

Det prognostiserade kostnaderna som genererar underskott inom den befintliga budgetramen och som 
avser våra sociala investeringsprojekt är, Produktionsskolan -"Ung till Ung" ca 1 480 tkr och för "En 
kommun fri från våld" ca 1 020 tkr. Totalt 2 500 tkr. Kostnaderna blir vi kompenserade för i bokslutet 
men de ingår under året inom den befintliga budgetramen. 
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4.3.4 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamhet 

Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet 
och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och 
en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 
Verksamheten består av 13 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen ungdomsverksamhet och 
tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från förvaltningen. Verksamheten pågår som tidigare med 
undantag för Norrbyhuset som öppnade på nytt i januari 2017 och innebär att flera verksamheter 
samverkar i samma byggnad. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett 
nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet. I samband med omorganisationen har en genomlysning 
av verksamheten gjorts. Denna ska ligga till grund för fortsatt utvecklings- och likvärdighetsarbete. Som en 
del i detta arbete har en ny ledningsorganisation tagits fram, vilken successivt genomförs under hösten. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten beräknas kunna ske inom tilldelad ram 2017 men viss osäkerhet finns då en del 
intäkter/kostnader är svåra att identifiera pga. omorganisationen. 

  

4.3.5 Badresor/barnkoloni 

Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum under 
sommarlovet och vänder sig till barn 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden. Personalen 
rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad. 

Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det 
finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser fanns under 2017 190 sökande. 

Då båda dessa verksamheter bedrivs under sommaren är det för tidigt att lämna en tillförlitlig 
budgetprognos. Under 2016 hamnade koloniverksamheten på ett mindre underskott. Eventuellt 
underskott 2017 kommer att täckas inom verksamhetsområdet. 
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4.3.6 Folkhälsa 

Analys av verksamheten 

Under 2016 tecknades nya avtal för det gemensamma folkhälsoarbetet, ett tillsvidareavtal gällande tre 
tjänster och ett avtal om folkhälsoinsatser. Tjänsterna genererar 360 tkr per tjänst med indexuppräkning 
varje år från 2017. Avtalet om folkhälsomedel fastställdes till 14 kronor per invånare och gäller i fyra år. 
Vid dialogmötet i slutet av februari lyftes gemensamma frågor att fokusera under året. 

SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i februari. Vid mötet deltog 
verksamhetschefen och temat för den första dagen var Våra verktyg - kunskap och uppföljning. Den andra 
dagen hölls gemensamt med nätverket för landstingens folkhälsochefer med temat Jämlik hälsa och 
samverkan. 

Den 15 mars hölls en heldag om Borås – en säker och trygg kommun. Under 2016 fick Stadskansliet i 
samverkan med folkhälsoenheten i uppdrag, att säkerställa det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetets struktur, i den nya förvaltningsorganisationen. Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet 
skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av 
Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier, förvaltningschefer, AB Bostäder, polisen, Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, samlades runt dagens tema om hur vi 
tillsammans kan arbeta tillsammans för att främja tillit och trygghet i Borås. 

Antibiotikaresistens 

Under mitten av januari till slutet av mars genomfördes informationskampanjen ”Löddra mera”, vilken 
syftade till att sänka antalet uttagna VAB-dagar och sjukfrånvaro under årets mest drabbade period. 
Kampanjen var ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Borås Stad och Navet. Målgruppen var 
framförallt föräldrar med barn upp till 12 år. En kampanjwebb upprättades där det bland annat fanns ett 
quiz för barn och ett för vuxna. Quizet har gjorts ca 1 850 gånger. Två föreläsningar har genomförts på 
Navet med sammanlagt ca 70 besökare på temat ”Antibiotikaresistens” och ”Rusta dig för Vabruari”. 
Klistermärken skickades ut till alla förskolebarn via förskolorna med budskapet om att tvätta händerna. 
Kampanjen har synts runt om i staden och information har spridits både internt och externt. 

Brottsförebyggande 

Brottsofferdagarna genomfördes 22-23 februari. Nätverket för Brottsofferstödjande verksamhet har 
träffats vid tre tillfällen. En ny brottsförebyggande struktur har tagit form i samband med 
organisationsförändringen, vilken representerar stadens förvaltningar, polisen, AB Bostäder, SÄRF och 
regionen. BRÅ har haft ett möte. Kommunen, polisen och AB Bostäder var på gemensam konferens, Råd 
för framtiden, i Malmö i mars. En medborgardialog har, inom ramen för medborgarlöftet, genomförts på 
Hulta i samverkan med polisen och AB Bostäder. 

Kommunen, polisen och AB Bostäder arbetar vidare med metodutveckling enligt EST-modellen (effektiv 
samverkan för trygghet) i det nationella projektet som leds av Brå och Malmö Högskola. 
Informationsmöten och implementering av projektet har genomförts lokalt på Hässleholmen och Hulta. 
Tre lägesbilder har tagits fram. 

MBU (Männsikan bakom uniformen) har under våren en riktad utbildning för ambassadörerna under åtta 
tillfällen. 

Den 19 april var vi medarrangörer till en trygghetsdag för äldre, vilken anordnades av SPF seniorerna i 
Immanuelskyrkan. 

Styrgruppen och arbetsgruppen för Borås rent och snyggt har träffats vardera en gång. Borås rent och 
snyggt har tagit emot drygt 14 000 anmälningar till kampanjen "Vi håller rent". Material distribueras av 
Mobile Info Center. Information om att hålla fint i vårtider har gått ut per post till alla fastighetsägare i 
Borås. 
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Drogförebyggande 

Ett nytt drogpolitiskt handlingsprogram har antagits av fullmäktige. En handlingsplan har utarbetats av 
drogpolitiska ledningsgruppen. Resultat från CAN undersökningen 2016 har sammanställts och 
presenterats i olika sammanhang och diskussioner har påbörjats om att utveckla vård och behandling när 
det gäller cannabismissbruk. 

Säsongens kurs i motiverande samtal (MI) avslutades i januari, totalt deltog 28 personer i kursen som var 
mycket uppskattad. 

Föräldraskapsstöd 

Vi har arbetat med att sätta former för arbetsgrupper och nätverk inom ramen för programmet för 
föräldraskapsstöd. Ett möte har hållits i den nya arbetsgruppen, där vi gemensamt tagit fram handlingsplan 
för 2017. I arbetsgruppen finns Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Kulturförvaltningen, BREC och Västra Götalndsregionen representerade. Det har även hållits en 
nätverksträff inom föräldraskapsstöd tillsammans med sjuhäradskommunerna. 

Två COPE-kurser har genomförts, en för tonårsföräldrar (cirka 15 föräldrar) och en kurs för föräldrar 
med barn 3-12 år (cirka 25 föräldrar). Utvärderingarna var positiva. 

En person från enheten är med i projektledningen för En kommun fri från våld, vilken har haft två möten. 
Syftet med deltagandet är att utveckla föräldraskapsstödet, göra det synligt och vara en del i det 
våldspreventiva arbetet. 

Healthy Cities 

Healthy Cities-nätverket hade årsmöte i Malmö med de globala målen och Agenda 2030 i fokus. 
Föredragare var bland andra sekreterarna i Delegationen för Agenda 2030 och Kommissionen för jämlik 
hälsa. Från Fritids- och folkhälsonämnden deltog två politiker och en tjänsteman. Verksamhetschefen 
deltog i Healthy Cities vårmöte i april där det hölls en workshop på temat ”En holistisk investeringspolitik 
som gynnar jämlika livsvillkor och hållbar utveckling”. 

Hälsoveckan 

Planeringen av 2017 års Hälsovecka har startat. Från och med i år kommer Hälsoveckan att få en ny 
profilfärg och ett nytt utseende. Arbete med att utveckla programmet på webben har kommit igång och 
det förs dialog med föreningar om att arrangera någon form av mötesplats för olika aktiviteter och 
föreningar någon gång under helgen på Hälsoveckan. 

Lokalt arbete 

Medarbetarna som har ett uttalat lokalt uppdrag har haft möten för att utforma och hitta gemensamma 
former för arbetet. Folkhälsan ska ses som en resurs för utvecklingsarbetet på mötesplatserna. 
Samordnarna håller kontinuerlig kontakt med verksamhetsansvariga på mötesplatserna, vilka man besöker 
regelbundet. 

Hässleholmen/Hulta 

Områdesnätverket Hässleholmen har haft två möten, varav en uppstartsworkshop, där man gemensamt 
tagit fram målbild, innehåll och form för nätverkets fortsatta arbete. En ”boendegrupp”, som är kopplat 
till nätverket, håller på att formas. Två nätverksträffar för barn och unga har hållits och det har varit god 
uppslutning på mötena. BRÅ-projektets lägesbilder har bland annat tagits upp och diskuterats i båda 
nätverksgrupperna. 

Kvinnocaféet på Hässleholmen har varit välbesökt och är en bra arena för att diskutera hälsa och 
utveckling av området med boende. Caféet är öppet en gång i veckan och haft besök av olika 
samhällsaktörer samt arrangerat aktiviteter med främjande fokus. Radio Sjuhärad har haft sändningar från 
Mötesplatsen på Hässleholmen och där har enheten medverkat och pratat om folkhälsoarbete på 
övergripande och lokal nivå. 
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Tandvårdsmaterial distribuerats till sex förskolor på Hässleholmen som borstar tänderna dagligen. Ett 
styrgruppsmöte för projektet ”Tandhygienist på Boda familjecentral” har hållits. Projektet kommer att 
utvärderas i år. 

Norrby  

Både områdesnätverket och nätverket för barn och unga har kommit igång och haft möten, en gång 
vardera. Det har påbörjats en planering, tillsammans med Norrbyhuset och familjecentralen, kring rörelse 
och motion för kvinnor. Även simgrupper för tjejer har planerats, tillsammans med öppen 
ungdomsverksamhet på Norrby. 

Kontakter har tagits med Särlaskolans ledning, för att erbjuda stöd i syfte att förbättra simkunskaperna och 
därmed betyget i idrott och hälsa. Denna åtgärd finns med som en del i Välfärdsbokslutets åtgärdsplan. 
Responsen var god, även om man ännu inte tagit fram med någon strategi. 

Utvecklingsledaren har varit en del av Kvinnofesten på Norrbyhuset i samband med internationella 
kvinnodagen. 

Sjöbo 

Områdesnätverket har träffats under två tillfällen. Närvaron på nätverket är mycket stabil och flera aktörer 
ser sin roll i sammanhanget. Nätverket har en bra dynamik och dialogen rör sig på befolkningsnivå. 
Dagordningen hålls levande med hjälp av alla deltagare i nätverket och man har kommit en bra bit på väg 
med att skaffa en gemensam bild av området. Vidare har nätverket initierat sitt första förslag till ett 
gemensamt utvecklingsområde. 

Psykisk hälsa 

Ett försök med kartläggning och diskussion kring arbetsmiljön på skolan påbörjades i december och 
avslutades i mars med återredovisning till skolans ledning och elevråd. Eleverna i åk 9 på Fristadskolan har 
varit mycket engagerade och gett många förslag på utvecklingsområden för skolan. Metoden har visat sig 
vara användbar. 

Skadeförebyggande 

Den femte terminen med simskola för kvinnor har genomförts under våren. Anmälningarna till kursen 
togs emot på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta mötesplats. Berörda samverkansparter har samlats 
kring en dialog om hur vi ska hantera anmälningsförfarandet i fortsättningen. Man har uppmärksammat att 
deltagare utan tillräckliga språkkunskaper, kommit med på kursen. Detta kan bli ett säkerhetsproblem och 
behöver ses över till framtida simskolor. 

Utdelningen av broddar till personer 65 år avslutades den här perioden. Totalt delades 600 broddar ut till 
de drygt 1000 som fyllde 65 år 2017, vilket är ett bra resultat. Utdelningen har skötts av Träffpunkt 
Simonsland. Ett antal broddar från förra utdelningsomgången som slitits ut eller gått sönder har också 
bytts ut. 

Fem kurser i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa, kommer att genomföras under året med ca 20 
deltagare per kurs. Det finns tre utbildade MHFA-instruktörer i Borås Stad. Kurserna kommer att erbjudas 
på intranätet och riktas till personal i programmen äldre, vuxen eller ungdom. Manualer har köpts in för 
detta. 

Under perioden januari till april har åtta förskolor återcertifieras som Säkra och Trygga. Några förskolor 
har ansökningar inne som pågår. Arbetet med att certifiera nybyggda förskolor har påbörjats. En 
arbetsgrupp med representanter från Förskoleförvaltningen och folkhälsoenheten har träffats för att titta 
på certifieringsmaterialet och starta upp arbetet med att skapa gemensamma rutiner och handlingsplaner 
utifrån konceptet Säker och trygg förskola för förskoleverksamheten i Borås Stad. 

Under perioden har en ny barnsäkerhetsgrupp skapats med representanter från Förskoleförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, SÄRF, Primärvården, Civilförsvarsförbundet och 
Folkhälsoenheten. Gruppen kommer ha ett första möte under maj månad. 
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Trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad har anordnats. Utbildningen 
genomförs av NTF Väst och finansieras av folkhälsomedel. 

Välfärdsbokslut/åtgärdsplan 

Arbetet med att ta fram rapporten Välfärdsbokslut 2016 har pågått under tertialen. Statistiken har 
sammanställts i tabeller och diagram och en analys av trender har gjorts. Nytt är ett avsnitt om äldres hälsa. 
Hälsan i befolkningen utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Det finns skillnader 
mellan geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. 

Revideringen av åtgärdsplanen, som bygger på resultatet i Välfärdsbokslutet, har pågått under våren. En ny 
arbetsgrupp har formerats utifrån Borås Stads nya organisation. Gruppen har träffats vid tre tillfällen. De 
åtgärder som fastställdes 2014 har utvärderats och gruppen har påbörjat arbetet med att ta fram nya 
åtgärder. Arbetet med åtgärdsplanen ska vara klart under hösten 2017. 

Äldres hälsa 

Under våren beslutades om reglementen för centrala och lokala pensionärsråd och funktionshinderråd. 
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att ha ett sammansatt lokalt pensionärs- och funktionshinderråd 
med fyra representanter från pensionärsorganisationerna, fyra representanter från 
funktionshinderorganisationerna och tre ledamöter från Fritids- och folkhälsonämnden. Första mötet 
kommer att hållas under våren. 

Det har tagits fram ett kunskapsunderlag för hälsosamt åldrande. En tvärsektoriell idégrupp har skapats 
och träffats en gång i månaden, för att jobba utifrån underlaget. Befintliga insatser har kartlagts och idéer 
på vidare arbete tagits fram. Materialet från gruppen håller på att sammanställas. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

För hela verksamheten blir resultatet minus 978 tkr, vilket kan förklaras med att intäkter från Arvsfonden 
för projektet Jämlik hälsa och folkhälsomedel från regionen inte kommit in i systemet. 

Borås Stad får genom gällande avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 519 tkr och för de tre tjänsterna 
1 080 tkr per år. Medlen betalas ut i mars och september. Totalt sett har folkhälsoenhetens verksamhet ett 
minus på 553 tkr. De förväntade intäkterna på 1 299 tkr kommer att bokföras i maj. Enheten antas ha en 
budget i balans vid årets slut. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 

  

Jämlik hälsa 

Jämlik Hälsa är ett Arvsfondsprojekt som vänder sig till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. 
Arbetet utgår från Sjuhäradshallen/Parasportcenter och sker i nära samarbete med Sociala 
omsorgsförvaltningen och många olika föreningar. Projektet är inne på sista året, därefter kommer 
projektet att permanentas. Projektets huvuduppdrag är utbilda personal inom Sociala omsorgs- 
förvaltningen i ett coachande förhållningsätt, idrottsskola anpassad till målgruppen, gruppaktiviteter med 
ledarledda instruktörer och aktivitetsdagar. Prioritering för sista året är att arbeta med formen för hur 
verksamheten ska drivas, när projekttiden är slut. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Projektet jämlik hälsa andra året är klart och resultatet blev minus 119 tkr. Under början på år tre och 
första tertialen 2017 är det ett minus på 306 tkr, vilket totalt för projektet resulterar i minus 425 tkr. 
Projektmedel från Allmänna Arvsfonden 428 tkr, som väntades i april, kommer att bokföras i maj. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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4.3.7 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Träffpunkt Simonsland (TS) har under Tertial 1 haft cirka 70 000 besökare samt 2000 aktiviteter. Under 
denna period har TS haft två medborgardialoger samt ett webinarie med Nationella Kompetenscentra 
Anhöriga. 

Vi har även haft vår 2-årsdag med över 1500 besökare. I övrigt under tertial 1 har Träffpunkt Simonsland 
arrangerat 26 aktiviteter så som musikunderhållning, föreläsningar och quiz. Det har varit igång 22 
gruppaktiviteter som frivilliga har ansvarat för såsom lera, skapande och pyssel samt matlagning. 

Anhörigkonsulenterna 

Anhörigkonsulenterna har haft regelbundna träffar med anhörigstödjarna som arbetar riktat mot äldre på 
de lokala mötesplatserna. Man har introducerat ett kontaktformulär på vår hemsida där man kan lämna 
kontaktuppgifter och sedan bli uppringd eller mejlad för vidare samtal. Antalet stödsamtal har under första 
kvartalet uppgått till drygt 100. 

Under första kvartalet har det erbjudits anhöriggrupper för olika målgrupper. Under senare delen av våren 
planerar vi att starta ytterligare tre samtalsgrupper riktade till anhöriga till personer med 
utmattningsdepression, föräldrar till barn med autism och föräldrar till ”hemmasittare”. Det har 
arrangerats två större föreläsningar med Sören Olsson, författare och förälder till ”Prins Annorlunda” och 
Krysmyntha Sjödin, författare till boken ”Tillbaka till skolan”. Anhörigkonsulenterna var även 
medarrangörer för en välbesökt föreläsning om kroniskt trötthetssyndrom, riktat till anhöriga. Under 
första tertialen har man föreläst om anhörigstöd för studenter på Högskolan i Borås och på ”Träffpunkt 
Stroke” samt på öppenpsykiatrins mottagningar. De har även Det har etablerdeltagit i ett nätverksmöte 
med BorNa (Boråsregionens Nätverk för anhörigstöd). 

Det har etablerats ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin och arragerats ett samtalscafé för 
föräldrar till barn med diagoser inom autismspektrum samt startat ett samarbete med den regionala ME-
föreningen. 

Brukare Asisstenter i Samverkan (BRASS) 

Brass har haft tolv aktiviteter under tertialen. Matkväll med tema, Bingo, Irländsk kväll med ett live band. 
BRASS aktiverar även brukare och assistenter i förberedelserna (ex bakas matpajer till bingokvällarna) 
BRASS har även anordnat resa till mässan med hjälpmedel i Göteborg. 40-70 deltagare per tillfälle. 

Caféverksamheten 

Caféet har haft 14 875 kassakunder, vilket är 175 kassakunder per dag under tertialen. Under perioden har 
vi sålt cirka 15 000 smörgåsar och 9 000 mjukkakor samt över 3 000 semlor. Försäljningen har under 
perioden slagit alla rekord. Caféhandledaren är anställd på heltid och caféet bemannas i övrigt av olika 
typer av anställningar, med arbetstid från 4 timmar om dagen till 40 timmar per vecka. Bedömningen är att 
caféet behöver bemannas av en handledare ca 50 timmar per vecka med de öppettider vi har. Under 2017 
har vi inom budgetramen tillsatt en halvtid i cafét, för att skapa en trygghet för besökarna såväl som de 
som arbetar under handledning i caféet. 

Demensteamet 

Demensteamet har under perioden gjort 70 stycken hembesök. Vid 36 tillfällen har demensteamet haft 
enskilda samtal i visningsrummet och på anhörigcentralen. Vid behov har även kognitiva hjälpmedel visats. 

Sammanlagt har demensteamet ordnat 30 anhörigträffar i grupp. Två anhörigcirklar har startat och man 
har haft fyra träffar med aktiviteter för demenssjuka och deras anhöriga. Dessutom har det hållits 
informationsträffar till vuxna barn och återträffar vid ett flertal tillfällen. Demensteamet har även varit och 
föreläst för personal inom psykiatrin, för blivande distriktssjuksköterskor, biståndshandläggare och 
politiker. I övrigt har man deltagit i nationella konferenser såsom Nationella demensdagarna i Stockholm 
och Leva och fungera-mässan i Göteborg. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Träffpunkt Simonsland visar ett överskott på 873 tkr. På enheten särredovisas två former av projektpengar 
där kvarstående medel innehavande år flyttas till kommande år. Det ena projektet kallas Basis och är 
statliga pengar som inkommit till enheten. Pengarna ska användas för att skapa ett andrum för de anhöriga 
som stöttar. I dagsläget visar projektet ett överskott på 125 tkr i jämförelse med budget. Det andra 
projektet är "Prio-pengar" som är statliga medel som omfördelats från Sociala omsorgsförvaltningen. 
Pengarna används för att öka tjänsten för frivilligsamordnare från 50 % till en 100% tjänst.Tjänsten är 
tillsatt 2 maj 2017. Projektet visar ett överskott på 146 tkr. Resultatet inkluderar kostnader på 233 tkr som 
enligt en överenskommelse ska faktureras Stiftelsen Curamus (Curamus har donerat 1 miljon kronor till 
Träffpunkt Simonsland för att bidra med att äldre medborgare i Borås får en mer meningsfull vardag). 
Bortsett från dessa intäkter och ofakturerade kostnader kvarstår ett resultat om 835 tkr. 500 tkr av dessa är 
ett överskott som kan kopplas till tilläggsanslaget för "utökade ytor". Nya ytor beräknas tas i anspråk efter 
sommaren. En annan stor påverkan på enhetens positiva resultat kan härledas till budgeterade medel för 
städkostnader. Enheten har ännu inte debiterats städkostnader vilket ger en positiv budgetavvikelse på 
250 tkr. 

 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas i nuläget. Enheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 
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4.3.8 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

I Anläggningsenheten pågår ett omfattande arbete på många olika platser inom kommunen. 

Bad 

Nya badbryggor (samt en hopptornsplattform till Dannike) har byggts av Servicekontoret till badplatserna 
i Äspered, Dannike och Aplared. De gamla bryggorna hade över 20 år på nacken, och det har länge varit 
dags för ett byte. 

En sträcka utmed stranden i Asklanda har stensatts för att undvika framtida erodering. 

En badplatsutredning för de kommunala badplatserna i Borås har påbörjats. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen har påbörjat ett samarbete för att skapa en 
gemensam databas vad gäller livräddningsutrustning vid badplatser, fiskesjöar, Viskan mm. 

Spår o leder 

Den nya vandringsleden som utgår från sjön Kolbränningen på Byttorp är i det närmsta helt klar. 
Vandringsleden går en sträcka utmed den vackra Ryssbybäcken, rundar Hestra Parkstad-området för att 
sedan passera genom ängarna och åkrarna som hört till gamla Hestra by, innnan den åter vänder tillbaks 
mot Byttorps Idrottsplats och sjön Kolbränningen. Informationstavlor kommer att sättas upp inom de 
närmsta veckorna. 

"Återskapandet" av det borteroderade strandpromenaden i Asklanda har kommit halvvägs och det går 
redan nu att åter vandra hela strandsträckan från Buxbomen väster om i Fristad och fram till fågeltornet 
vid Skalle. 

Byggnationen av en tillgänglighetsanpassad spång utmed Kransån har slutförts. Denna spång är en del av 
ett större LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) som kommer att fortgå under året. Flera redan 
befintliga gångvägar på Kransmossen skall tillgänglighetsanpassas, och tillgängliga rastplatser och 
fiskeplattformar skall uppföras. Naturvårdsverkets LONA-stöd bekostar hälften av åtgärden. 

Tillsammans med Attraktiva Toarp bekostar förvaltningen en belyst gångväg/elljusspår runt Dalsjön. 
Dalsjöfors är idag det enda större samhället i kommunen som saknas elljusspår. Det praktiska arbetet med 
gångvägen har precis påbörjats. 

Tillsammans med Borås GIF bekostar förvaltningen en större mountainbikearena på Knektås i Tosseryd. 
Anläggningen skall innehålla flera olika mountainbikeleder med olika längd och svårighetsgrad. Fyra av 
lederna är redan uppförda, ytterligare några kommer att uppföras under året. Förvaltningen är också med 
och bekostar en tydlig informationstavla vid anläggningen samt belysning av en pumptrack. 

Planeringen av det nya elljusspåret på Kristineberg/Gässlösa har kommit igång. Spåret blir ca 2,4 km långt 
och markarbetet kommer att påbörjas efter semestern. 

Under våren har förvaltningen och nämnden skrivit en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi informerar 
om att vi nu påbörjar anläggandet av två nya frilufts- och rekreationsområden: Hestra/Kolbränningen 
samt Gässlösa. Kommunstyrelsen har godkänt skrivelsen. 

Sedan april 2017 är förvaltningen en av ledmöterna i ett regionalt friluftsråd för västsverige. Ett första 
möte har hållts hos Länsstyrelsen i Göteborg. 

Planering har påbörjats inför det stora arbetat med att ta fram ett friluftsprogram och en friluftsplan för 
Borås stad. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen har tillsammans bekostat en restaurering 
och omasfaltering av trottoaren ned till Kypegården. Trottoaren har tidigare varit både för smal och 
ojämn. 
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En omdragning av Hälsans stig planeras tillsammans med föreningen Hjärt Lung som är en av "delägarna" 
i Hälsans stig. 

Två fågelbogungor, gungdjur samt en sandlåda har köpts in till Kransmossens friluftsområde. 

Konstgräsplaner 

Förberedelsearbetet med utbyte av konstgräset på SE-vallen och Ramnavallen pågår, genomförandet 
planeras till sommaruppehållet. Under våren byttes korkgranulatet på Borås Arena ut, tyvärr visade det sig 
att egenskaperna inte kunde uppfylla funktionskravet som man kan ställa på en arena av hög nationell 
klass. 

Borås skidstadion 

På skidstadion har förvaltningen tillsammans med Borås skidlöparklubb investerat i en ny 
konstsnöanläggning. Åtgärden är mer energi- och miljöeffektiv än tidigare utrustning och tillverkar snö 
under en kortare tid. Årets säsong som avslutades uder mars månad har hittills varit den mest besökta. 

Bodavallens visionsplan 

En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK, Bodaskolan, 
nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. I planen finns den planerade isbanan, där 
det pågår en diskussion om placering och hur planen ska nyttjas när den inte fungerar som isyta. 

Sundholmens kursgård 

Under vårens första månader har anläggninbgen varit uthyrd 29 dagar. Januari till och med april är normalt 
lågsäsong på Sundholmen. I våra inkommande kontrakt kan vi se att merparten av bokningarna sker 
mellan maj och september. I februari renoverade vi det lilla konferensrummet på plan två i 
huvudbyggnaden. Rummet fick målade väggar och tak. Ena långsidan blev tapetserad. Matsalen har fått 
nya matsalsbord och stolar. Den 1-2 februari var personalen på matmässan i Stockholm. 

Borås Arena och Rydaområdet 

Borås Arena AB har påbörjat arbetet med att projektera för en uppgradering av Arenan till 2.0. Del 1 i 
projekteringen kommer att redovisas efter semestern. Samtidigt arbetar Arenabolaget med att projektera 
för en ny inomhushall vid Rydaområdet. En bygglovsanmälan har lämnats in för att starta arbetet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Anläggningsenheten visar sammantaget på en budgetavvikelse på ca - 198 tkr för perioden. Varav 
intäkterna är - 74 tkr och kostnader - 124 tkr. 

I dagsläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 

Åtgärder 

Inga åtgärder planeras. 
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4.3.9 Badenheten 

Analys av verksamheten.  

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs ut till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn 
och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp, 
simundervisning för alla från 0-100 år som babysim-simlekis-elementär simundervisning-vuxensimskola- 
crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett 
om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att 
vistas på någon av våra anläggningar. 

Under våren 2017 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt ”Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och 
SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-åringar i 
Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Vi har gjort direktutskick till alla målsmän med en 5-åring i familjen 
för att informationen säkert ska nå ut till rätt målgrupp. Gratis vattenvanekurser kommer i sommar att 
hållas på Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet under veckorna 18 -27 och 31-32 

Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet där alla anställda erbjuds fria bad på våra publika 
anläggningar. 

Badenheten har även i år haft en kämpig vår. Vi tampas med bristen av att hitta utbildad personal och 
timvikarier. Sedan 1 mars finns vi med i Borås Stads vikariebank. Vi hoppas att detta ska underlätta arbetet 
ute på våra anläggningar med att lösa bristen på vikarier. Badenheten har även startat ett arbete med Borås 
Yrkeshögskola/Vuxenutbildningen för att se över möjligheten att starta en Badmästareutbildning i Borås. 

Vi har ställt frågan till andra större bad i Sverige om intresse finns att vara med oss i en ansöka till ett 
treårigt EU projekt. Där vill vi ge vår personal möjlighet att åka ut till badanläggningar ute i Europa för ett 
erfarenhetsutbyte. Vi kommer att starta denna ansökan tillsammans med Karlstad och Örnsköldsvik. 
Vi planerar återigen för en stängning av Stadsparksbadet. Denna gång är stängningen planerad till 1 juni. 
Badenheten ska i år, i och med stängningen av Stadsparksbadet, bemanna Alidebergsbadet sommaren 
2017. Simklubben Elfsborg har tidigare år bemannat Alideberg. Eftersom Badenheten nu får personal över 
så har vi kommit överens med simklubben att 2017 så driftar vi själva Alidebergsbadet. 

På Stadsparksbadet har vi oförtrutet jobbat vidare med att planera inför den renovering som 
förhoppningsvis stundar. Vi har haft problem med uttjänta maskiner som fläktar, vågmaskin och 
klortillverkning vilket är mycket frustrerande då badet inte fungerat som det skall varken för våra gäster 
eller vår personal. 
Vidare har vi fortsatt att utveckla vår aufguss på torsdagarna och genomfört ännu en familjedag. 
På februarilovet hade vi ett antal rutschbanetävlingar som alltid är populära. 

Borås Simarena fortsätter att växa till antalet besökande motionärer och träningsverksamhet. 
Under årets första fyra månader har det på Simarenan arrangerats tre simtävlingar, sju träningsläger, två 
kickoff aktiviteter och simlärarutbildningar. 
Under vardagarna erbjuder vi vattengymnastik vid sju tillfällen, vilket lockar i synnerhet seniorer och det 
blir närmare 300 deltagare i veckan. 
Grundskolans simundervisning för åk 2-3 genomförs för 16 klasser/veckan. 
Motions- och rehabiliteringsverksamheten har blivit en uppskattad del för många besökare. Vi hjälper och 
erbjuder de kunder som så önskar med lite kom igång tips. 
Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi 
samverkan här även med Svenska Livräddnings Sällskapet, som har utbildat fem nya simlärare till dessa 
grupper. Dessa nya simlärare har varit i Sverige mindre än två år. 
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Under våren har en grupp med olika representanter träffats kontinuerligt för att förbereda 
Alidebergsbadet säsongsöppning. Förberedelsearbetet har fungerat förhållandevis väl för alla parter, trots 
att det dykt upp problem som försvårat arbetet och även försenat öppnandet. I år slår vi upp portarna 
måndagen den 19 juni. 
Det har lagts ned lite extra omsorg över Alidebergsbadet detta år då många tävlingar under SM-veckan är 
förlagda till anläggningen. 

Sandaredsbadet har startat de första fyra månaderna med ett stort deltagande i alla aktiviteter vi 
anordnar. Efterfrågan på crawlkurser har varit stor, därför har vi startat ännu en fortsättningskurs i crawl. 
Den nystartade vattengympan på torsdagkvällar med bastusittning efteråt lockar många deltagare. 
Motionssimningen på måndag-, onsdag-, och fredagmorgon ökar även den. 
Vad vi däremot ser är att antalet badande på eftermiddagarna, som inte deltar i någon gruppverksamhet 
minskar. 
På februarilovet och påsklovet har vi haft extra öppet för alla skollediga barn och ungdomar. Vi anordnade 
då olika aktiviteter, de hade även möjlighet att prova vår springmatta. 
Under några lördagskvällar i vår har Aishaskolan hyrt Sandaredsbadet. De har under dessa lördagar haft 
bad endast för kvinnor. 
Simklubben SK70 har full aktivitet hela veckorna i badet. De har även arrangerat en större simtävling med 
stort deltagande. 
Även i Sporthallen är det full aktivitet hela veckorna. Tyvärr så sker det mycket skadegörelse i hallen som 
kostar mycket pengar. 
Tillsammans med Fritidsgården i Sandared anordnade vi en filmkväll i april. Tyvärr var det inte många 
besökare, men vår samverkan kommer att fortsätta. 
Under våren har vi uppgraderat vårt befintliga kassasystem från Decta Entry Event. Vi har varit först ut 
bland baden med allt vad det innebär. Vi försöker lösa alla barnsjukdomar nu så att det förhoppningsvis 
ska gå smidigare sen för de övriga baden. Vi är inte riktigt i mål med detta ännu. 

Dalsjöbadets första fyra månader visar, precis som föregående år, på stort deltagande i alla våra 
gruppaktiviteter. 
Samtliga simskolegrupper har blivit fullbokade, och när det gäller vattenträningen så är det framförallt 
vattengympan som drar även om cirkelträningen och wet-vestpasset också är uppskattade. 
Vår nya utebastu har blivit ett lyft och är uppskattad av besökarna. Tyvärr blev bygget försenat, så 
verksamheten där har inte kommit igång riktigt som vi hoppats. Under våren har vi börjat med att bjuda in 
grupper till bastun och vi räknar med att det kan göra att fler får upp ögonen för oss och därigenom även 
öka antalet sim- och badbesökare. 
Vi har fortsatt lite svårt att locka de vanliga ”engångsbadarna” och då framförallt barnfamiljer till 
Dalsjöbadet. Detta på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Nu har vi börjat planera för en 
utveckling av barndelen, detta samtidigt med den nödvändiga renoveringen av ytskikt med mera. 
Vi försöker även bredda vår verksamhet så att vi upplevs som en mötesplats och en friskvårdsanläggning 
och har under våren bland annat anordnat stick- och & virkcafé samt vallakurs för skidor. 
Besöksantalet har ökat med 1200 bad jämför med föregående år. 
Gymmet som drivs av Actic står för en lite ökning i antalet medlemmar vilket naturligtvis är glädjande. 

Badenhetens ledningsgrupp träffas kontinuerligt för att samplanera personalresurser och arbeta 
gemensamt kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Fokus under 
våren har legat på planering av personalresurser och flytt av verksamheter inför stängningen av 
Stadsparksbadet men även att se över möjligheterna att starta en Badmästarutbildning i Borås. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 2 700 tkr. Underskottet kan i sin helhet härledas till mindre 
intäkter än budgeterat för perioden (-2 360 tkr). Det största underskottet finns på Stadsparksbadet där 
avvikelsen kopplat till intäkter är - 1 600 tkr. Det finns eftersläpningar i bokföringen av intäkter vilket, till 
viss del, påverkar de totala intäkterna negativt.  Utöver detta ligger våra externa hyresgäster efter med 
autogirointäkter till oss på ca 335 tkr. 

De totala kostnaderna avviker i jämförelse med budget med ca -340 tkr. Det är främst materialkostnaderna 
som avviker och kan till största delen kopplas till anläggnings- och underhållsmaterial exempelvis efterspel 
från renoveringen av Sandaradsbadet där saker som inte togs med i projektet får bekostas av badet. Under 
de fyra första månaderna landar denna summa på närmare 75 tkr. Därutöver har det gjorts ett större inköp 
av "taggar" till alla baden på närmare 190 tkr. 

 

Åtgärder  

Intäkterna har vi svårt att påverka i dagsläget, men vi försöker hålla nere kostnaderna så långt det är 
möjligt. Materialkostnaderna är inget som oroar oss då vi räknar med att hämta hem underskottet under de 
kommande månaderna. Hur en eventuell stängning av Statsparksbadet påverkar alla bad framöver har vi i 
dagsläget svårt att ha en uppfattning om. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Föreningsbidrag 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr  

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 12 0 45 45 0 

Summa intäkter  12 0 45 45 0 

Personal -708 -896 -2 700 -2 700 0 

Lokaler 0 0 0 0 0 

Övrigt -18 185 -19 627 -37 545 -37 545 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader  -18 893 -20 523 -40 245 -40 245 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad  -18 881 -20 523 -40 200 -40 200 0 

Kommunbidrag  17 801 18 280 40 200 40 200 0 

Resultat efter kommunbidrag  -1 080 -2 243 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat  

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel  -1 080 -2 243 0 0 0 

Ackumulerat resultat  0 0 0 0 0 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr  
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr  

Administration föreningsenhet -566 -850 -2 770 -2 770 0 

Föreningsbidrag -14 114 -14 104 -30 700 -30 700 0 

Bidrag till invandrarföreningar -1 204 -3 302 -1 470 -1 470 0 

Bidrag till sociala föreningar -1 302 -1 318 -2 800 -2 800 0 

Bidrag till funktionshindrade -1 005 -305 -1 740 -1 740 0 

Bidrag till pensionärsföreningar -691 -644 -720 -720 0 

Summa  -18 882 -20 523 -40 200 -40 200 0 

Analys av verksamheten 

Överenskommelsen (ÖK) är ett nytt ansvarsområde för enheten. ÖK kan beskrivas som en gemensam 
plattform för Borås Stad och civilsamhället som reglerar spelreglerna för samverkan, där förväntningar och 
åtagande är reglerade för respektive part. ÖK syftar till gemensamt utveckla välfärden i Borås. I mars 
månad hade vi en stor ceremoni med ca 160 deltagare från staden och civilsamhället med ett 
undertecknande av den gemensamma Överenskommelsen. Ceremonin satte punkt för en gedigen 1,5 år 
lång process med deltagande från olika samfund, studieförbund, föreningar, organisationer och 
representanter från Borås Stad. Nu när processen är färdig startar det "stora" arbetet med att samverka 
kring konkreta frågor, verksamheter och projekt. 

Jämställt föreningsliv är ett annat uppdrag som enheten hanterar. Tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna och föreningslivet i Borås har förvaltningen initierat ett långsiktigt arbete för att förändra 
vissa strukturer i föreningslivet. En inventering av hur föreningarnas styrelser är representerade är utfört 
och kommer att redovisas för nämnden. Föreningarna kommer framöver att rutinmässigt rapportera 
digitalt hur fördelningen ser ut varje år. Ett första initiativ till satsning på kvinnliga individuella elitidrottare 
har tagits. En arbetsgrupp bestående av medarbetare på FoF samt SISU arbetar vidare med uppdraget. 

Föreningsbidrag avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Satsningen 
fortsätter för att stärka föreningar och föreningsverksamhet i socialt utsatta områden definierade av 
Välfärdsbokslutet. Arbetet är nu igång med ett flertal föreningar som har verksamhet i dessa områden. 
Metoden är olika hos föreningarna men gemensamt för alla är att skapa plats för fler medlemmar, hitta nya 
aktiviteter och vara en mötsplats för framförallt ungdomar. 

Bidrag till invandrarföreningar förväntas följa budget. Antalet föreningar har ökat något på grund av 
tillströmningen av flyktingar från framförallt Syrien. Kurser i föreningsekonomi har genomförts med ett 
trettiotal deltagare som lärde sig bokföring och bokslut. Målgruppen är både nya och gamla föreningar 
som behöver utöka sina kunskaper. Även kurs i digital närvarorapportering har genomförts. 

Bidrag till sociala föreningar. Fortsatt pågår nätverksbyggande för att stärka målgruppen. Kurser i 
föreningsekonomi samt grundläggande föreningskunskap har genomförts. 

Bidragen till funktionshinderföreningar har upplevts positivt efter förändringen av verksamhetsbidraget. 
Utökningen av nivåer i bidraget har fallit väl ut. 

Pensionärsföreningarna får ett bidrag per medlem som är bosatt i Borås Stad samt ett lokalbidrag till de 
föreningar som hyr lokal i Träffpunkt Simonsland. Bidraget förväntas följa budget. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Föreningsenheten visar en avvikelse i jämförelse med budget med - 2 292 tkr. Avvikelsen kan till största 
delen härledas till våra föreningsbidrag där lokalbidragen (-1 102 tkr) och grundbidragen (-1 555 tkr) visar 
den största avvikelsen. Därutöver finns det mindre såväl positiva som negativa avvikelser mellan övriga 
typer av bidrag. Under perioden har det, enligt överenskommelse, betalats ut 100 tkr från "nämndens 
förfogande" till IF Elfsborg för ett IOP-projekt "Framtid Tillsammans". 

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de utbetalningar 
som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta. 

Enheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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6 Samarbetsuppdrag 
Fritids- och folkhälsonämnden har i samband med den nya organisationen fått ansvaret för "Lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser". Förberedelsearbetet påbörjades under senhösten 2016. En 
prioriterad uppgift under hösten var att kvalitetssäkra det arbete som utfördes i respektive stadsdel. Detta 
för att inte tappa de nätverk och samverkansforum som redan hade upparbetats. 

Lokalt inflytande 

En del i det lokala inflytandet handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Utifrån 
en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en Säker och 
Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier, förvaltningschefer, 
AB Bostäder, Polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 
kommer att träffas två gånger per år för att samverka kring frågorna. Den 15 mars var den första 
samlingen. 

Andra delar i det lokala inflytandet handlar om att samverka kring barn och unga 10-16 år samt i 
områdesnätverk, där andra förvaltningar, Polis och civilsamhälle finns med i samverkan.Totalt är 16 
grupper igång. Dessutom arbetar förvaltningen med landsbygdsutveckling och ortsråd. Här är fyra 
grupperingar igång, Attraktiva Toarp, Framtid Fristad, Sandared och i Viskafors. Tillsammans med 
serviceorterna har en projektansökan skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes under 
2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna. 

Mötesplatser och demokratiutveckling 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande utsträckning. 

Med start innan årsskiftet har en kartläggning angående uppdraget genomförts. Tre huvuduppdrag har 
identifierats: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 
samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten kan även fortsättningsvis ha en lokal prägel men 
de tre inriktningarna ska likvärdigt bidra till en kvalitetssäkring. 

Ett arbete har startat upp med Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen 
samt AB Bostäder för att utveckla de fem till attraktiva, tillgängliga och skapande Mötesplatser. 
Tillsammans har vi varit på studiebesök i Halmstad för att studera goda exempel. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Badenheten 

7.1.1 Besökare 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Antal besökare Stadsparksbadet 91 613 260 000 87 313 

Antal besökare Borås Simarena 59 230 150 000 65 404 

Antal besökare Sandaredsbadet 28 328 65 000 25 028 

Antal besökare Dalsjöbadet 15 323 35 000 16 511 

Antal besökare Sandaredsbadet 

Siffrorna kan vara lite osäkra eftersom vi fått nytt kassasystem och allt har inte registrerats ex årskort, 
kommunkort. 

7.2 Anläggningsenheten 

7.2.1 Borås Arena 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Antal bokningar på Borås Arena konferens 32 50 21 

Antal bokningar på Borås Arena konferens 

Under det första tertialet har vi haft tre externa bokningar och 18 interna förvaltningsbokningar. 

7.3 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

7.3.1 Brygghuset 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Antal bokningar på Brygghuset som avser 
externa möten 

153 250 134 

Antal bokningar på Brygghuset som avser 
externa utbildningsdagar 

67 100 126 

Antal arrangemang på Brygghuset. 92 100 118 

Antal arrangemang på Brygghuset av eller för 
unga 

50 79 
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7.3.2 Skatehallen 

Verksamhetsmått  Utfall Apr 2016  Budget 2017  Utfall Apr 2017  

Antal köpta årskort på Skatehallen 12 65 19 

Antal aktiva tjejer i verksamheten 25 5 

Antal föreningsaktiviteter 50 30 
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8 Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr  
Godkänd 

utgift  
Utgift 

tom 2016  

Utfall 
Jan-April 

2017 

Prognos 
2017 

Återstår  

1. Utveckling av spår och leder 5 951 - 584 5 951 0 

2. Utveckling av badplatser (utebad) 713 - 0 713 0 

3. Utveckling av evenemangstaden Borås 
(inkl SM-veckan) 

2 558 - 30 2 558 0 

4. Utveckling av konstgräsplaner 4 000 - 1 288 4 000 0 

5 Utveckling av näridrottsplatser 
(aktivitetsplatser) 

1 000 - 0 1 000 0 

6. Utveckling av idrottsanläggningar inne 
och ute (diverse inventarier) 

1 500 - 745 1 500 0 

7. Ny fullstor konstfrusen isbana 15 000 - 0 15 000 0 

8. Utveckling av Lundby Park 989 - 0 989 0 

9. Inventarier Träffpunkt Simonsland 600 - 0 600 0 

10. Utveckling av Borås Ridhus 449 - 0 449 0 

      

Summa  32 760  2 647 32 760 0 

Analys 

Godkänd utgift = Godkänd budget 2017 (28 500 tkr) + kvarstående medel från 2016 (4 260 tkr). 

1. Utveckling av spår och leder 

Arbetet har påbörjats utifrån den plan som beslutades i Fritids- och folkhälsonämnden 2016. Bland annat 
pågår ett arbete runt Dalsjön i Dalsjöfors med att anlägga ett elbelyst motionsspår. 

2. Utveckling av badplatser (utebad) 

Nya badbryggor (samt en hopptornsplattform till Dannike) har byggts av Servicekontoret till badplatserna 
i Äspered, Dannike och Aplared. De gamla bryggorna hade över 20 år på nacken, och det har länge varit 
dags för ett byte. 

En sträcka utmed stranden i Asklanda har stensatts för att undvika framtida erodering. 

3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl SM-veckan) 

Förberedelsearbetet med SM-veckan pågår för fullt och vissa investeringar är nödvändiga att utföra för att 
klara arrangemanget. 

4. Utveckling av konstgräsplaner 

ett utbyte av SE-vallen och Ramnavallens konstgräs kommer att utföras under sommarperioden samt 
färdigställande av konstgräs- och aktivitetsyta på Sparsör 

5. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser) 

Investeringar i aktivitetsplatser följer den plan som är beslutad i Fritids- och folkhälsonämnden. Under 
våren har Tekniska nämnden färdigställt en aktivitetsyta på Sjöbo i nära samverkan med  Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
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6. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier) 

Vi investerar i utrustning till våra idrottsanläggningar, såväl utomhus som inomhus. 

7. Ny fullstor konstfrusen isbana 

Projekteringen har startat för att anlägga en fullstor isyta vid Bodavallens idrottsområde 

8. Utveckling av Lundby Park 

En bygglovsansökan kommer att lämnas in för att bygga ut Skatehallen. Arbetet sker i nära samråd med 
Lokalförsörjningsnämnden. 

9. Inventarier Träffpunkt Simonsland 

Inventarierna kommer att införskaffas under tertial 2. 

10. Utveckling av Borås Ridhus 

Ny belysning till paddocken planeras vid Ridhuset och arbetet kommer att samordnas i anslutning till 
Borås Energi och Miljös omfattande arbete med ny ledningsdragning till Sobacken. 
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Isbana på Bodavallens idrottsområde 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att få ta del av de 
investeringsmedel som finns anslaget för en fullstor isyta i anslutning till Bodavallens 
idrottsområde. 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Servicekontoret projekterat och 
kostnadsberäknat projektet. Utgångspunkten är en fullstor isyta belägen vid 
Bodavallens idrottsområde.  
 
Isytan ska ses som steg 1 i den visionsskiss som utarbetats i samråd med berörda 
föreningar och organisationer, skola, öppen ungdomsverksamhet samt boende i 
området. Någon takbyggnation över isytan är inte aktuellt utan den planeras som en 
öppen yta. 
 
När det inte är issäsong så ska ytan kunna användas utifrån ett året-runt perspektiv. 
Isytan beräknas till 3-4 månader och på övrig tid av året fungerar platsen som en 
aktivitetsyta. Det finns många goda tankar och idéer om hur ”överbyggnaden”, det vill 
säga vilket material som ska finnas över rörsystemet som fryser isen. Vår tanke är att ta 
fram tre förslag som skolelever och de boende kan få rösta fram som ett slutligt 
förslag.  
 
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen ska vi utreda hur vi kan ta tillvara 
den överskottsenergin som kylmaskinen producerar.  
 

Ekonomi  (i tkr) 

Markarbeten och överbyggnad   3 100 
Ny elbelysning på befintliga ljusmaster     510  
Offert kylmaskin   6 510 – 7 100 
Rörsystem med tillbehör   2 410 
Elanslutning       980 
Staket       200 
Oförutseet       700 
    Summa;      15 000 tkr 
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Driftkostnaden för den konstfrusna isanläggningen beräknas till ca 1,1 milj kr exkl 
kapitalkostnaden. Driftkostnaden kan komma att påverkas positivt, beroende på om vi 
lyckas ta tillvara på den översskottsenergi som produceras. Fritids- och 
folkhälsonämnden har som ambition att försöka klara av den ökade driftkostnaden 
inom befintlig budgetram för 2018. 
 

I Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget finns 15 000 tkr anslaget för 
ändamålet. 
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Förslag på placering samt införande av öppen vägg 

för konstnärliga uttryck 2017 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner arbetsgruppens förslag på placering och 
finansiering av den öppna väggen till Magasingatan 1, fastighet Verkmästaren 3, Borås.  
 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att den öppna 
väggen placeras på den öde tomten mellan Norrby och Borås stadskärna vid den 
befintliga mur som finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formas den 
omgivande grönytan till en så kallad pocketpark – en urban parkmiljö där de 
konstnärliga uttrycken på väggen kombineras med naturinslag i form av det befintliga 
björkbeståndet på platsen. 

 
Införandet av väggen föreslås i två steg. Det första året installeras en del av väggen och 
parkområdet anläggs av Tekniska förvaltningen. Platsen och den öppna väggen invigs i 
anslutning till No Limit Festival, september 2017.  
Inför 2018 föreslås att ärendet tas upp igen och att en mer utvecklad installation utförs 
över hela murens yta. Med detta tvådelade förfarande får lokala utövare och 
medborgare en möjlighet att påverka utformningen av platsen i dialog med Tekniska 
förvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under året 
2017.  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 givit Kulturnämnden tillsammans med 
Fritids- och folkhälsonämnden och lokala utövare i uppdrag att: finna formerna för och 
införa en öppen vägg, det vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt.  

 
I Sverige har former av öppna väggar för offentliga konstnärliga uttryck och 
yttrandefrihet funnits på olika håll i landet sedan 70-talet, men försvann i stort sett i 
samband med 90-talets politiska nolltolerans mot uttrycksformen graffiti. 
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Idag inrättas de öppna väggarna återigen på flera håll i landet, inte minst i spåren av ett 
ökat intresse för Street Art. Ofta kopplas också de öppna väggarna till arrangemang 
samt blir mötesplatser och attraktioner för både utövare och publik.  

 
Kulturförvaltningens förslag på placering och utformande av den öppna väggen har 
tagits fram i en arbetsgrupp med representanter från Tekniska förvaltningen, Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Centrum för kunskap och säkerhet, samt representanter för lokala utövare av graffiti 
och Street Art. Kommentarer och vägledning har även inhämtats från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Förslaget har baserats på kunskaper och erfarenheter från Borås sammanhang, men 
även från andra städer med öppna väggar – Malmö, Göteborg och Uddevalla – samt 
med konsultation från den ideella föreningen Graffitifrämjandet.  
  

Förvaltningens övervägande 

Vision 
Den öppna väggen är en yta för alla boråsare och stadens besökare att uttrycka sig 
konstnärligt offentligt. Den öppna väggen kombineras med en pocketpark där det 
urbana blandas med naturinslag. Väggen och den omgivande parken är en mötesplats 
för de urbana konstformerna. I kombination erbjuder det den urbana konsten en 
lättillgänglig, interaktiv och medskapande offentlig yta. 
Den urbana parken blir en plats där olika generationer och olika konstnärliga uttryck 
kan mötas. Platsen är lättillgänglig, centralt belägen och trygg att vistas i.  

 
Den öppna väggen är attraktiv som besöksmål både för flanörer och inresta 
konstintresserade, men är framför allt en yta för lokala utövare inom de urbana 
konstgenrerna. Väggen är en yta för nuvarande och blivande utövare att utveckla sitt 
intresse och sina konstnärliga färdigheter på, samt ger en kontaktyta mellan publik och 
utövare.  
 
Förslag på plats 

Med bakgrund av tidigare erfarenheter och kunskaper sökte arbetsgruppen efter en 
plats som uppfyller krav på säkerhet, synlighet, brukbarhet samt med förutsättningar 
att bli en mötesplats i samspel med omgivande strukturer och sammanhang. 
Fastigheten Verkmästaren 3 uppfyller flera av dessa krav, och kan med relativt små 
insatser uppfylla samtliga.  
Tekniska förvaltningen föreslog platsen, då den också är lämplig att omforma till en 
pocketpark som knyter samman Norrby med innerstaden. Pocketparken och väggens 
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placering förstärker det urbana stråk som redan löper mellan Västerlånggatan och 
Norrbytorg via Magasinsgatan. 
Den befintliga muren på tomten har olika höjder och vinklar som gör att den ger såväl 
nybörjare som proffs lämpliga ytor och utrymme att uttrycka sig på. 

 
Området är detaljplanelagt, men då stråket eventuellt berörs av Götalandsbanan kan 
fastigheten inte bebyggas för närvarande, och är därför tillgänglig en obestämd tid 
framöver. Installationen får därför i första hand betraktas som temporär - men det kan 
handla om flertalet år framöver. 
 
Placeringen vid Norrby innebär att väggen ligger vid ett stråk med många 
förbipasserande, vilket är positivt både ur säkerhets- och synlighetssynpunkt. 
Dessutom är platsen synlig för tågtrafiken, vilket skapar publicitet och igenkänning. 
Placeringen är relativt avskärmad från känsliga miljöer och andra fasader. 
 
Ekonomi 
Den totala kostnaden uppskattas till 100 000 – 120 000 kr och delas lika mellan 
Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Tekniska förvaltningen 
satsar ca 110 000 kr för iordningsställande av parken. 
 
Förslag på utförande  
Den befintliga muren är inte lämplig att använda som öppen vägg i befintligt skick, 
varken ur ett användarperspektiv eller av antikvariska skäl. Den är heller inte lämplig 
att belägga med cement, men kan eventuellt putsas på ett vis som gör den lätt att 
återställa vid senare behov. Den bästa lösningen ur både ett brukar- och antikvariskt 
perspektiv tycks vara att montera en yta framför den befintliga muren.  
För året 2017 kan detta lösas med att antingen ställa så kallade T- eller L-stöd i parken 
(vilket är mycket dyrt), eller att inleda med att montera en enklare lösning med skivor i 
lämpligt material på den större delen av muren.  

 
Till den inledande installationen föreslås därför att en yta monteras inpå den befintliga 
muren. Detta till en sträcka av minst 12 meter. Förslagsvis 25 x 3,7 meter - vilket 
innebär hälften av den största sammanhållna väggytans längd. En riktlinje för en 
användarvänlig öppen vägg är 40 x 2,5 meter. Detta för att ge tillräckligt med utrymme 
för både enskilda och kollaborativa verk. (Ett kollaborativt verk kan sträcka sig över 30 
meter). 2,5 meter är en minimihöjd med riktlinje från Graffitifrämjandet. 

 
Parallellt med installationen av den öppna väggen arbetar Tekniska förvaltningen fram 
ett förslag för att anlägga en pocketpark framför den öppna väggen. En pocketpark 
(även kallad fickpark) är en park i litet format som med fördel placeras i mellanrum 
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eller i luckor som uppstår i stadens struktur. Ett av pocketparkens syfte är genom att 
kraftigt öka platsens grönska förstärka och binda samman gröna stråk mellan större 
parker och grönområden. De kan också anläggas kring till exempel ett konstprojekt 
eller monument och syftar till att förhöja ett områdes karaktär och närboendes 
tillgänglighet till natur. 

 
Av säkerhets- och användningsskäl behöver platsen belysning. Detta går att dra från 
befintlig belysning i närheten och bör anläggas ovan jord, ej nedgrävd, på grund av att 
marken är kontaminerad (förgiftad) vilket gör den olämplig att gräva i. Föreslagen 
lösning är billigare, men blir i gengäld synlig ovan mark.  

 
Sophanteringens utformning behöver arbetas fram i dialog med brukare och besökare 
av den öppna väggen. Det finns lösningar med låsta sopkärl och punkteringspiggar 
som sprayburkarnas funktion kan destrueras med, för att förhindra att obehöriga 
använder färgrester felaktigt.  
 
Sammanhang och skötsel 
Tekniska förvaltningen står för skötsel av parkområdet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen svarar för kontakt med utövare, 
brukare av parken och andra intressenter.  
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar enligt tidigare beslut för att komplettera 
införandet av den öppna väggen med brottsförebyggande åtgärder eller övergripande 
styrdokument. 
Under våren 2017 fortsätter arbetsgruppen att utveckla strukturerna för dialog och engagemang kring 
den föreslagna platsen, samt vidareutveckla formerna för administration och skötsel.   
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Ansökan om arrangörsbidrag för Borås Pride 15-17 

juni 2017 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja RFSL Borås Sjuhärad ett 
arrangörsbidrag på 30 000kr för genomförande av Borås Pride 15-17 juni 2017. 
 

Sammanfattning 

RFSL Borås Sjuhärad ansöker om ett arrangörsbidrag för genomförandet av Borås 
Pride 15-17 juni 2017.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppfattning är att evenemanget är viktigt då 
gränser och normer uppmärksammas och synliggörs.  
 

Bakgrund 

RFSL Borås Sjuhärad kommer den 15-17 juni 2017 arrangera Borås Pride-festival för 
andra året i rad. Enligt ansökan kommer Pride inte enbart att innehålla fest, parader 
och konserter utan även föreläsningar, seminarier, teater och filmvisning med mera. 
Föreningens syfte med Borås Pride 2017 är att synliggöra några av de normer som 
genomsyrar samhället och vilka konsekvenser de har specifikt för HBTQIA-personer. 
RFSL vill samla enskilda personer, verksamheter, offentliga aktörer och föreningar i 
Borås och Sjuhärad till en öppen folkfest och uppmuntra till ett öppet klimat som 
synliggör, ifrågasätter och bryter normer, fördomar och diskrimineringar.  
 
Under festivalens tre dagar vill föreningen lägga en grund för framtida arbete i Borås 
och Sjuhärad genom att arbeta med samhällspåverkan och attitydförändring. 
Föreningen uppskattar att cirka 4000 personer kommer delta i festivalen 2017. 
 
Under 2016 års Pride-festival deltog cirka 4000 personer och varav 3000 personer gick 
i paraden.  
 
RFSL Borås Sjuhärad ansöker om 30 000kr i arrangörsbidrag för 2017 års Pride. 
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Förvaltningens övervägande 

Förvaltningens uppfattning är att Pride är ett viktigt evenemang för att stödja 
människors likaberättigande oavsett sexuell läggning.  
 
Borås Pride arrangeras för andra året i rad och 2016 års festival blev ett lyckat 
arrangemang där gränser och normer uppmärksammades genom bland annat 
föreläsningar och utställningar. Festivalen avslutades med paraden där 3000 personer 
deltog. 
 

Bilagor 

RFSL Borås Sjuhärads ansökan 
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Yttrande över remiss - Borås Stads Program mot 

hemlöshet 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads Program mot 
hemlöshet och översänder yttrandet till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads 
Program mot hemlöshet. Förvaltningen tillstyrker förslaget och ser positivt på en 
revidering av programmet.  
 

Bakgrund 

Verksamheten IFO Vuxen inom Sociala omsorgsförvaltningen påbörjade 2016 en 
revidering av Borås Stads Program mot hemlöshet. Det ursprungliga programmet 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 och gällde fram till och med 
den 31 december 2016. När ansvaret för revidering av programmet lyftes över till den 
nya Individ- och familjeomsorgsnämnden återsändes tidigare revideringsförslag tillbaks 
till nämnden för fortsatt och kompletterande handläggning.  
 
En kompletterande revidering har nu gjorts med utgångspunkt från 
revideringsförslaget 2016. 
 

Förvaltningens övervägande 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på en revidering av Borås Stads 
Program mot hemlösa från 2013. Förvaltningen tycker det är viktigt att programmet 
uppmärksammas och stödjer Individ- och familjeomsorgsnämndens övergripande 
ansvar. Det är bra att programmet tydliggör nämnder och bolags ansvar i arbetet kring 
hemlöshet. 
 
Det är angeläget att alla Borås Stads nämnder och bolag kontinuerligt arbetar med 
frågan och ser till att programmet ständigt är aktuellt. 
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Problematiken med hemlöshet blir aktuell i Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
dagliga arbete med föreningslivet i staden. Föreningslivet och stadens mötesplatser är 
viktiga incitament i arbetet för att motverka hemlöshet. Dessa typer av sammanhang 
kan bidra till att motverka utanförskap och stötta socialt utsatta.  
 

Bilagor 

Remiss – Borås Stads Program mot hemlöshet 
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Nämnder och bolag i Borås Stad 
 
 

Förslag till Borås stads program mot hemlöshet  
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
revidering av Borås stads program mot hemlöshet och översända detta på 
remiss till nämnder och bolag. Svarsdatum senast 8 maj 2017. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande i sin helhet 
Verksamheten IFO Vuxen inom Sociala omsorgsförvaltningen påbörjade 2016 en 
revidering av Borås stads program mot hemlöshet. Det ursprungliga programmet 
fastställdes av kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 och gällde fram till och med 
den 31 december 2016. 
När ansvaret för revidering av programmet lyftes över till den nya Individ- och 
familjeomsorgsnämnden återsändes tidigare revideringsförslag tillbaks till nämnden för 
fortsatt och kompletterande handläggning.  
 
En kompletterande revidering har nu gjorts med utgångspunkt från 
revideringsförslaget 2016.  
 
Sedan 2013 har nämnder och verksamheter arbetat med flera av de 
utvecklingsområden som finns omnämnt i Programmet från 2013. En del har hänt som 
gör att några delar inte längre är aktuella och några andra behöver lyftas fram 
ytterligare. Svårigheten att få en bostad eller behålla en bostad har ökat för personer 
som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, vilket gör att ytterligare insatser 
behöver utvecklas. Barns perspektiv behöver ytterligare beaktas utifrån 
bostadssituation och vräkningssituationer. 

 
Arbetet för att motverka hemlöshet, bland annat genom det vräkningsförebyggande 
arbetet, berör barn och unga vars familjer påverkas av vräkning och hemlöshet utifrån 
socialstyrelsens definition. 

 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 

 
Vid frågor om ärendet kontakta Hans Abrahamsson, 
verksamhetsutvecklingschef: hans.abrahamsson@boras.se, 033-35 35 11
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 

 
 

 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef

 

Bilagor: Program mot Hemlöshet 
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Program mot  
hemlöshet 

 
 

Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Eko-
nomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella fak-
torer som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och 
ständiga förändringar kräver nya lösningar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska ha 
fokus på den enskildes behov samt att individens egna resurser och förmågor ska tas 
tillvara. 
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostads-
byggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig 
på bostadsmarknaden och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med 
fastighetsägare. Detta är inte tillräckligt utan det krävs andra insatser för att minska 
hemlösheten för dessa grupper.  
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning. 
Under de senaste åren har nya grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bo-
stadssituationen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar att 
skaffa lägenhet och ta ansvar för denna. 
Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre, 
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och 
brottsoffer. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grun-
den för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i nå-
gon form. Det kan som exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt ett 
stöd för att minska ett missbruk.   
 
Hemlöshetskartläggningen utgår ifrån socialstyrelsens definition. I dagligt tal används 
begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till akutboende eller 
härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika 
sätt har en osäker boendesituation. Personer som bor på en camping, vandrarhem och 
husvagn ingår också i socialstyrelsens definition. Även de som är på behandlingshem 
och inte har ordnat boende vid hemkomst är en annan sådan målgrupp. De personer 
som bor i en träningslägenhet eller har socialt kontrakt är ytterligare en grupp. Kon-
traktslösa och de som bor tillfälligt inneboende är en annan kategori.   
 
Nationella mål och Borås Stads arbete 
Regeringen har sedan 2005 arbetat aktivt med hemlöshetsfrågorna på nationell nivå. 
Strategin ”Hemlöshet- Många ansikten, mångas ansvar” förankrades på kommunal 
nivå genom en särskild samordnare. Regeringen utgår ifrån att det är kommunfullmäk-
tige som har det yttersta ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är även reglerad i lag. 
 
I strategin ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar” från 2010 finns fyra målom-
råden för att motverka hemlöshet. Regeringen har fyra mål för att motverka hemlös-
heten. Borås Stads utgår från dessa målområden. 



Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser 
efter behov. 
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende vid tillfällig hemlöshet och i vissa fall se-
dan möjlighet till sociala hyreskontrakt1, som efter behovsprövade insatser kan leda till 
ett eget kontrakt. Dagtid finns i akutboendets lokaler, anordnad av LP Sjuhärad, även 
verksamhet för målgruppen hemlösa som innehåller stöd och motivationsarbete. Barn-
familjer tillhör inte akutboendets målgrupp men kan i vissa fall vid behov erbjudas 
plats i akuta boendelösningar.  
 
Vi har även biståndsbedömda boendeplatser som ger tillfälligt stöd och hjälp för hem-
lösa med missbruksproblem.  
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet bedriver ett aktivt 
uppsökande arbete med målet att stödja och vara språkrör i kontakten med myndighet-
er, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i mindre skala påbörjat ett arbete utifrån 
modellen ”Bostad först” tillsammans med AB Bostäder. Modellen utgår ifrån att bo-
stad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med övriga 
problem. Arbetssättet behöver utvecklas vidare. 
  
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminal-
vårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskriv-
ning. 
 
Denna målgrupp har, enligt Borås kartläggning av hemlöshet, minskat under de 
senaste åren. En mottagningsgrupp inom IFO Vuxen med spetskompetens har 
skapats för att hantera dessa ärenden. En positiv utveckling har skett inom målom-
rådet. Fortsatt arbete krävs dock för att ytterligare minska hemlösheten för denna 
grupp. 
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem 
som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden. 
 
Borås stads bostadssociala enhet ger individuellt stöd, följer upp och samverkar med 
hyresvärdar för att öka andelen som får egna kontrakt. Ett antal som tidigare har haft 
socialt kontrakt eller övergångsbostad har på detta sätt fått eget kontrakt. 
I arbetet ingår samverkan med Konsument Borås och förhandling med hyresvärdar.  
 
Utvecklingsområden: 

 
• Alla som får insatsen socialt kontrakt eller övergångsbostad ska ha en hand-

lingsplan som omprövas så att inte boendet pågår utan avstämning och för-
sök till övergång i eget kontrakt. 
 

• Ytterligare initiera och utveckla skuldrådgivning genom Konsument Borås. 
 

• Fler målgrupper, såsom äldre med behov av insatser från Vård- och äldre-
nämnden och personer med psykisk ohälsa som kan bo i egen lägenhet med 
stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att ytterligare öka dessa perso-
ners möjlighet till inträde på bostadsmarknaden. 
 

                                                 
1 Kontrakt där socialtjänsten har förstahandskontrakt och hyr ut i andra hand med begränsad besittningsrätt 



Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsföre-
byggande arbetet, som ska ske i samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndighet-
en och berörda förvaltningar.  
 
Utvecklingsområden: 
 
• Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om 

någon blir bostadslös efter en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks 
på bostadsmarknaden. 
 

• Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att agera 
för att personer ska få behålla sin lägenhet. Detta är en förutsättning för 
minskat antal vräkningar. 
 

• Arbeta för att oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser. 
Detta skulle resultera i färre avhysningar eftersom detta ofta är ett krav som 
ställs av hyresvärdarna för kvarboende. 
 

• Möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som en ökat 
stöd att hantera den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som väntar på 
att få en förvaltare eller en god man och utgör en förutsättning för kvarbo-
ende. 
 

Barnperspektivet 
Socialtjänstens ansvar kring barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen som anger 
att vid åtgärder som rör barn ska barns bästa särskilt beaktas. Hemlöshet är en spe-
ciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situ-
ation. Därför är det viktigt att staden i sitt arbete med hemlösa familjer har ett 
barnperspektiv.  

 
• Vid varje beslut ska konsekvensbedömningar göras utifrån barnens situation. 

Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett stadigvarande hem. Vräk-
ningens konsekvenser i form av skolbyte, förlust av kamrater och period av 
otrygghet ska beaktas. 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Åtgärder för att minska hemlöshet behöver finnas med i Borås stads Bostadsbygg-
nadsprogram. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för bostadsförsörjningen. Den 
nuvarande riktlinjen att behovet ska beaktas och tillgodoses genom överenskom-
melser med fastighetsägare är inte tillräckligt utifrån dagens situation på bostads-
marknaden. När nya områden planeras bör behovet av lägenheter med lägre hyra 
tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och 
även ha möjlighet att behålla sin bostad.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avser att utreda möjligheten till en samord-
nad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens målgrupper som har 
svårt att komma in på bostadsmarknaden. 



 
Organisation 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom 
nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsföre-
byggande arbetet och när det gäller våldsutsatta personer, handlar det också om in-
satser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att 
utveckla de insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program. 
 
I Individ- och familjeomsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boen-
desituationen ingår att årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet upp-
står. Detta inkluderar att föreslå behövda bostäder i lokalresursplanen. 
 
Uppföljning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera 
om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. 
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Yttrande över motion - Borås Stad kan bli Sveriges 

bästa hbtq-kommun; Tom Andersson (MP) och 

Hanna Bernholdsson (MP) 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden anser motionen besvarad och översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen instämmer med motionärerna i det att Borås Stad 
ska arbeta för att vara i framkant vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter men 
tycker att arbetet med alla människors lika värde lyfts fram i det arbete som redan finns 
och som är under utveckling i Borås Stad. Detta arbete ska istället lyftas fram och 
synliggöras ytterligare. Detta görs bland annat genom ”Lika rättigheter och 
möjligheter” som ersätter ”Plan för Lika rättigheter och möjligheter” och följs upp i 
nämndernas ordinarie verksamhet (Stratsys). 

 
Att peka ut HBTQ-gruppen som en särskilt prioriterad grupp bland övriga grupper 
istället för att lyfta fram mänskliga rättigheter och alla människors lika värde bidrar inte 
till normalisering och ökar inte attraktionskraften varken för staden som arbetsgivare 
eller för sina medborgare. Det kan istället leda till en exkludering av andra grupper och 
ett utpekande av HBTQ-gruppen. En stad som vill vara föregångare vad gäller 
mänskliga rättigheter ska utbilda och informera medborgare och medarbetare i 
mänskliga rättigheter, normkritiskt tänkande och allas lika värde. På det sättet kan vi få 
arbetsplatser och en stad som är välkomnande och fria från diskriminering och 
kränkande särbehandling. 
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Bakgrund 

Motionärerna föreslår följande: 
 
Borås Stad upprättar en HBTQ-handlingsplan. 
Detta arbete kommer integreras i arbetet med ”Lika rättigheter och möjlighet” och 
kommer följas upp inom ramen för nämndens ordinarie verksamhet i 
rapporteringssystemet, Stratsys.  
 
Ett hbtq-råd ska inrättas 
Nämnden föreslår istället att ett MR-råd (MR=Mänskliga rättigheter) inrättas som har 
som roll att inkludera alla grupper i jämlikhets- och diskrimineringsarbetet. Att enbart 
lyfta fram en grupp ur diskrimineringsgrupperna leder till exkludering av andra grupper 
och att hbtq-gruppen utpekas som en särskild grupp. Detta motverkar arbetet med 
mänskliga rättigheter, demokratiaspekten och normalisering. 
 
Utbildning 
Kompetenshöjande insatser såsom obligatoriska filmer att visa på alla APT i staden 
kring HBTQIA finns redan. Även normdiplomering är på väg att införas. Med 
normdiplomering avses en utbildningsinsats som alla har möjlighet att gå där varje 
förvaltning själva kan välja vilka verksamheter som ska normdiplomeras och/eller inte. 
 
Att Borås stad HBTQ-certifierar sina verksamheter  
Förvaltningen föreslår att vid normdiplomering ska publika verksamheter ha förtur, till 
exempel bad-och biblioteksverksamhet liksom grundskolans verksamheter. 
 
Skolors-och idrotts hallars omklädningsrum inventeras 
Ett arbete pågår centralt där politiker och jämställdhetssamordnare möter RFSL 
angående transungdomars situation i Borås där bland annat toaletter och 
duschutrymmen ska diskuteras.  Grundskolenämnden har beslutat att ”tillstyrka 
förslaget att prioritera och följa upp en utökning av antalet duschbås i 
omklädningsrum i Borås Stads skolor bereds i förvaltningens lokalplan för 2017”. 
 
Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av stadens offentliga rum 
Med offentliga rum avser nämnden offentliga rum som finns inomhus och inte 
lekplatser, parker, torg eller gator. Vad gäller övriga offentliga rum bör 
jämlikhetsperspektivet särskilt beaktas i bad-och biblioteksverksamhet, skol och 
förskoleverksamhet vilket kan göras genom arbetet med ”Lika rättigheter och 
möjligheter” och normdiplomering.  
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Motion: Borås Stad kan bli Sveriges 
bästa hbtq-kommun  

  
Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men 
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit 
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser. 
 
Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna 
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre. 
  

1.    Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet fi nns med i det fortsatta 
arbetet för alla människors lika värde.  (Att Borås Stad upprättar en hbtq-
handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med 
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads 
“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)  

 

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare  ska ha kompetens inom 
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och 
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och 
nämndområden.) (kompetens internt)  

 

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgiva re för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)  

 

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommu n för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i 
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina 
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom 
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)  

  
För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt 
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i 
organisationen. 
 
En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och 
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt 
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan 
verka exkluderande och vilka effekter de genererar. 
 
 

                                                
1 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur 
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar 
2 Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer. 



Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet fi nns med i det fortsatta arbetet för 
alla människors lika värde.  
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-
perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på 
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås 
Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd 
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och 
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på 
frågorna. 
  
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare  ska ha kompetens inom hbtq-
frågor.  
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela 
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter 
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur 
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt 
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om 
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå. 
 
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgiva re för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan 
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla, 
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och 
mellan arbetstagare. 
 
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommu n för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och 
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla 
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. 
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare. 
 
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara 
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna 
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som 
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens 
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en 
självklarhet. 
 
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den 
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett 
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och 
badhuset ska hbtq-certifieras. 
 



Hbtq-råd  
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq 
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt 
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att 
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett 
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i 
Borås. 
  
Hbtq på Stadsbiblioteket  
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett 
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av 
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och 
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta att:  

● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående 
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som 
motionen specificerar ovan.  

● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och 
möjligheter”. 

● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 
hbtq-rörelsen i Borås. 

● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 

● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 

● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Tom Andersson (MP) 
 
Borås 20 december 2016 
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Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! Motion av 

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden delar motionärernas uppfattning om att lek och rörelse 
är viktigt för barns utveckling. Det kan vara gynnsamt för utvecklingen av stadens 
lekplatser att det utarbetas ett gemensamt styrdokument. Förskollärare har stor 
erfarenhet av det pedagogiska arbetet, att omsätta det i utformningen av en lekplats 
kan ge betydande fördelar och annorlunda lekplatser i jämförelse med de 
standardiserade lekplatser som finns i landets kommuner. I det framtida 
styrdokumentet bör det finnas ett kapitel om materialval. Nämnden vill betona vikten 
av naturliga materialval och återvunnet material. I styrdokumentet kan lekplatser med 
fördel ha olika ambitionsnivå och tema. 
 

Bakgrund 

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) har motionerat om att Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden ska ta fram förslag på styrdokument för lekplatser. Motionärerna 
vill att riktlinjer tas fram i syfte att, inte bara förnya och förbättra befintliga lekplatser, 
utan också för att säkerställa lekplatsens pedagogiska betydelse för barnen. 
 

 

 



MOTION  2017-03-31 

 

Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! 
 

Lek är ingen onyttig sysselsättning! Tvärtom är det viktigt för barns utveckling och genom leken 
kan barnen testa och repetera olika upplevelser och egna förmågor. Genom leken lär sig barnen 
om sig själva. För barnen i Borås är det alltså viktigt att det finns god tillgång till bra lekplatser. 
Men vad är då en bra lekplats? 
 
Jo, en bra lekplats skulle kunna definieras utifrån: 

- Lämplig och varierande vegetation där lek är möjlig i och intill. 
- Säkra och stimulerande redskap för främjandet av barnens utveckling. 
- Behaglig storlek, överblickbarhet och delar av avskildhet. 
- Attraktivt, trevligt och inbjudande till samtal mellan vuxna och barn.  

 
Flera kommuner har tagit fram olika slags styrdokument för lekplatser, bland annat Malmö och 
Varberg. Det handlar om att renovera, förnya och bygga nya lekplatser men också om att 
definiera en standard för hur lekplatser ska utformas. Hur är en bra lekplats i Borås? Var behöver 
vi lekplatser? Hur bygger vi lekplatser som bidrar till barns utveckling? 
 
Lekplatser kan delas in i tre typer:  

- Närlekplats – en mindre lekplats på en innergård eller liknande som är ett privat ansvar.  
- Områdeslekplats – en mellanstor lekplats på täcker ett bostadsområde och som ligger på 

gångavstånd.  
- Stads(dels)lekplats – större lekplats som kanske är ett besöksmål för en förskola eller för 

en familjeutflykt på helgen.  
 
Vi menar, att Borås Stad har goda traditioner av att förvalta de kommunala lekplatserna. Vi vill nu 
att det tas fram riktlinjer för lekplatser i syfte att inte bara förnya och förbättra befintliga 
lekplatser utan också för att säkerställa lekplatsens pedagogiska betydelse för barnen. Som sagt, 
lek är ingen onyttig sysselsättning!  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Uppdra åt Tekniska nämnden, i samarbete med Förskolenämnden, att ta fram förslag på styrdokument för 
lekplatser.  
 
Marie Friden (M)  Oliver Öberg (M) 
 
 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-05-16 

 
 

1. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-03-20 avseende Borås Stads Nämndbudget 
2017 (2017/FF0077  041). 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-03-20 § 144 avseende Kommun-
styrelsens sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146  006). 
 

3. Förvaltningsrätten i Jönköping: Anmälan av Dom 2017-04-21 i Mål 4378-16 avseende 
Arrangörsbidrag till RFSL Borås (2016/FF0093  805). 
 

4. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-03-21 avseende Öpp-
nande av förstudiekonto för Skatehallen (2016/FF0037  821). 
 

5. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-04 avseende Anslags-
framställan Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, Etapp 1 (2017/FF0069  822). 
 

6. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-25 avseende Öpp-
nande av förstudiekonto för Sven Eriksonvallen (2017/FF0090  821). 
 

7. Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Överenskommelse om deltagande i 
upphandling av Boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamheten 
(2017/FF0091  808). 
 

8. Länsstyrelsen: Anmälan av beslut 2017-04-19 avseende Ansökan om bidrag för lokala na-
turvårdsprojekt (LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på Kransmossens frilufts- 
och rekreationsområde (2016/FF0194  823). 
 

9. Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-27 § 41 avseende Verk-
samhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Borås Stad 2016 2017/FF0065  
012). 
 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Kommunstyrelsen: Anmälan av Avtal gällande bort-
tagande av gångväg, Stora Dalsjön (2015/FF0328  823). 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av framställan 2017-03-30 avseende Träff-
punkt Simonsland (2017/FF0081  282). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Anmälan om deltagande i insatser mot 
langning 2017 (2017/FF0085  761). 
 

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos 
för Fritids- och folkhälsonämnden, mars 2017 (2017/FF0053  041). 
 

14. Brottsförebyggande rådet: Anmälan av Undertecknad Avsiktsförklaring avseende projekt 
för utveckling av effektivt brottsförebyggande arbete (2017/FF0038  701). 
 

 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-04-04 

 
 

1. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detalj-
plan Hässleholmen 3:1 m.fl., Marklandsparken, Borås Stad (2016/FF0180  214). 
 

2. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detalj-
plan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 – 11, Borås Stad (2016/FF0173  214). 
 

3. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detalj-
plan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad (2016/FF0152  214). 
 

4. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detalj-
plan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad (2016/FF0215  
214). 
 

5. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Alkalema förening 
(2017/FF0082  805). 
 

6. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Iqra förening 
(2017/FF0073  805). 
 

7. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; Borås Taekwon-do klubb (ID481). 
 

8. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; Borås Skateförening (ID453). 
 

9. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; Viskafors Idrottsförening (ID195). 
 

10. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; FC Kabel Åttio (ID214). 
 

11. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; Borås Minigolfklubb (ID370). 
 

12. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års 
verksamhet; Borås Miniracingklubb (ID450). 
 

13. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i motocross 29-30 
april 2017; FMCK Borås (2017/FF0032  805). 
 

14. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för renovering av 
klubbstuga; Sandareds Scoutkår (2017/FF0061  805). 
 

15. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för O-EVENT 10-12 
november 2017; Hestra IF, Borås GIF och IK Ymer (2017/FF0071  805). 
                                                                                                                                        



16. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor; 
Hestra IF (2017/FF0072  805). 
 

17. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag till Brämhults Kvinnogille 
(2017/FF0092  805). 
 

18. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för examensfirande i 
Caroli församling 3 juli 2017; ISTK Center (2017/FF0088  805). 
 

19. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för Vikingahoppet och 
Rikshoppet 22-23 april 2017; Athena IK (2017/FF0079  805). 
 

20. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-03-30. 
 

21. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-04-27. 
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