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A. Utveckla mötena 
 

Fritids- och folkhälsonämnden har två huvuduppdrag:  

 att ansvara för kommunens folkhälsoarbete och  

 främja fritidsverksamheten. 

 

 

 

1. Vilka ämnen tycker ni skulle vara angelägna att lyfta, ur ett äldre- och 

funktionsrättsperspektiv? 

- Större evenemang 

- Digitalisering 

- Kontanthantering 

- Att jobba tillsammans pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar 

- Hämta inspiration och material från nätet och vidareutveckla det 

- Använda begreppet Människovänlig stad i st f äldrevänlig stad 

- Utgå från invånarnas behov. Utnyttja det material som redan finns i Borås Stad 

- Använda förbundens idéer 

- Alkohol och droger ur ett vidare åldersperspektiv, kopplat till offentliga platser 

- Tillgänglighet i ett hela stadenperspektiv 

 

 

2. Vilka arbetsformer vill vi ha på mötena framöver?  

Work shops, diskussioner i grupp, bikupor, föreläsningar med frågestund efteråt … 

 

- Dagordning behövs 

- Informationsinslag 

- Högt i tak vid diskussioner och respektera för varandras åsikter 

- Gruppdiskussioner efter inledande information 

- Föreläsningar med frågestund 

- Studiebesök med hemläxa och redovisning, t ex på mässor 

- Blandat innehåll med föreläsningar, frågor och lyfta fram det som är aktuella problem i 

kommunen 

 

 

3. Hur ska dagordningen se ut så att det blir ett meningsfullt innehåll för alla? 

- Bra möte idag 

- Rapporter från studiebesök och andra aktiviteter. Gruppdiskussioner 

- Föreläsningar med frågestund 

- Synpunkter från deltagare 

- Aktuell information från förvaltningen, det som är på gång 

- Vara med inför beslutsfattande (bromsa politikerna) 

- Punkten övriga frågor – något som vi kan ta upp på nästa möte 

- Bra exempel från de olika råden  



 

 

4. Hur skulle du (och den förening du representerar) kunna bidra med innehåll på 

mötena? 

- Intressanta föreläsare kan lyftas fram 

- Rapportera positiva händelser i föreningar och verksamhet 

- Ta fram positiva hälsoeffekter som kan drivas vidare 

- Stående punkt för föreningar med aktuell information, ska anmälas två veckor innan 

mötet 

- Funktionshinderkonsulenten kan bidra med aktuell information anpassad till vårt råd 

 

 

B. Äldrevänlig stad 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har två huvuduppdrag:  

 att ansvara för kommunens folkhälsoarbete och  

 främja fritidsverksamheten. 

 

 

1. Hur kan Borås bli bättre att bli äldre i, ur ett fritids- och folkhälsoperspektiv? 

- Inte fokusera på speciella åldersgrupper utan ta hänsyn till alla grupper som har svårt att 

se, höra, röra på sig, tala, ta emot, bearbeta och plocka fram information 

- Närmare samverkan med kollektivtrafiken, att inte köra iväg bussen innan alla satt sig. 

Kommunen skulle kunna sätta krav i upphandlingen. 

- Vi är nöjda med utbudet i Borås. 

- Ta lärdom av andra städer. Hämta material från nätet, studiebesök och besökande 

föreläsare och för sedan över till Borås förutsättningar. 

- Ta in synpunkter från invånare när goda exempel från andra städer hämtats in. Mycket är 

bra idag, men allt kan bli bättre. 

 

 

Av de åtta fokusområdena i äldrevänliga städer lyfter vi denna gång tre: 

- Utomhusmiljöer (Fritid) 

- Socialt deltagande 

- Delaktighet i samhället 

 

 

Hur skulle ni vilja se utvecklingen inom dessa tre områden, ur ett fritids- och 

folkhälsoperspektiv? 

 

2. Utomhusmiljöer (Fritid) 

- Värna om grönområden 

- Sätta krav på att tillgänglighetsanpassade bryggor sätts i sjön samtidigt som andra bryggor 

- Ta bort höga trottoarkanter 

- Fler tillgänglighetsanpassade parkeringar och bussfiler 

- Trygga miljöer 

- Fler bänkar, ramper och volontärer som följer med ut 



 

3. Socialt deltagande 

- Hur mår hemmasittande äldre och personer med funktionsnedsättningar? Uppsökande 

verksamhet, tätare samarbete med Hälso- och sjukvården för att fånga upp dem som 

riskerar att hamna mellan stolarna 

- Volontärer som följer med ut och underlättar deltagandet 

- Hembesök av frivilliga 

- Bussar som hämtar de som vill åka till mötesplatser 

 

 

4. Delaktighet i samhället 

- Hänger ihop med punkten om att fånga upp hemmasittare 

- Utveckla föreningslivet. Här hade vi ett resonemang om föreningsenheten som resurs (Susannes 

anmärkning) 

- Delaktighetsresor för äldre 

 


