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Öppna jämförelser Folkhälsa
SKL, Sveriges Landsting och Kommuner, genomför en undersökning ”Öppna
jämförelser” där man jämför kvalitet, resultat och kostnader inom olika
verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Som invånare har du full
insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får
för pengarna.
Borås stad gör många satsningar för att öka kvalitén till invånarna och arbetar
målmedvetet. Målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom
en generation.
Satsningarna inom folkhälsoområdet är långsiktiga och vissa ger utslag först efter tiotals
år. Sen den senaste ”Öppna jämförelser” 2014 ser vi små förändringar men det syns både
en positiv och negativ trend inom flera områden. Se nedan i tabellen.
Boråsarna är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur där staden
fortsätter sina gjort satsningar på friluftsliv och rekreation i närområdet. Några exempel är
kommunens badplatser, en översyn av spår och leder samt att planering av ännu fler
aktivitetsplatser. Här har Borås Stad mycket goda resultat jämfört med flera andra större
städer.
Borås stad gör ett Välfärdsbokslut vartannat år som sammanfattar befolkningens
livsvillkor och levnadsförhållanden och beskriver utvecklingen inom områden som
påverkar hälsan. Välfärdsbokslutet redovisar hur Borås Stad förhåller sig till det nationella
folkhälsomålet. I det senaste Välfärdsbokslutet syns skillnader i hälsa mellan olika
geografisk områden, kön, åldrar och olika befolkningsgrupper. Läs mer Välfärdsbokslut
Hälsan i befolkningen blir allt bättre. 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 levnadsvanor. 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.
Vad gör Borås Stad för att förbättra resultatet?
Som kommun kan vi arbete med de faktorer vi styr över själva, i övrigt är det Västra
götalandsregionen eller nationella riktlinjer som avgör vad vi ska arbeta med. Vi arbetar vi
med insatser inom områdena föräldraskapsstöd, drogförebyggande, skadeförebyggande,
trygghetsskapande med mera.
Tandhälsa – är en markör att det finns ojämlika förhållanden i hälsa. Vi arbetar med en
särskild satsning på Hässleholmen med bland annat att borsta tänder på förskolebarnen.
Satsningen görs tillsammans med Folktandvården och förskolan.
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Nedsatt psykiskt välbefinnande 16-84
Trots att de flesta unga uppskattar att deras hälsa är god rapporteras allt oftare
psykosomatiska problem. I Borås är andelen elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet
som upplever psykosomatiska besvär så som nedstämdhet, oro, magont och huvudvärk
hög. Flickorna rapporterar i högre utsträckning psykosomatiska besvär och är mer
stressade av skolarbetet än pojkarna. För att möta behoven har vi nätverk för barn och
unga 10-16 år där vi arbetar tillsammans för att förebygga och främja ungas hälsa.
Fallskador 65+ har arbetat vi med många insatser inom ”Säker och trygg kommun”.
Borås Stad är certifierad för fjärde gången för vårt trygghets- och skadeförebyggande
arbete. I arbetet ingår att arbeta i alla situationer alla miljöer, för båda könen och alla
åldersgrupper.
Borås stads resultat och analys

indikator

Borås
2009

Borås
2015

Borås Trend Riket
2018

Insjuknande hjärtinfarkt 20-79 år/100
000 invånare
Barn 1-5 inskrivna i förskola (%)

336

263

211

288

81,6
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85

83

79,0

82,0

78,2

8,7

8,6

-

10,2

40,6

30,8

31,8

26,1

-

8,1

8,0

7,9

Invånare 16-84 som röker dagligen

15

14

7

8

Invånare 16-84 med riskabla
alkoholvanor

18

16

15

15

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

74,2

77,3

80,1

80,1

Invånare 25-64 år med eftergymnasial
utbildning

32,8

35,6

37,8

32,8

75

70

74

19

15

14

3 529

3 419

3 129

Gymnasielever med
examen/studiebevis inom 4 år,
hemkommun
Invånare som varken studerar eller
arbetar, 17-24 år (%) (2016)
Vuxna biståndstagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd (%)
Grönområden, parker och natur
(medel)

Invånare 16-84 med bra självskattad
tandhälsa
Invånare 16-84 med nedsatt psykiskt
välbefinnande
Fallskador bland personer 65+ år/100
000 invånare
Resultatet i sin helhet
Hela resultatet kan läsas på www.oppnajamforelser.se

