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§ 357 Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.   

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 
om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 
har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 
Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 
den 30 september 2020.                             

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder   

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stads-
revisionen. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till 
Stadsrevisionen med föreslagna ändringar, se bilaga. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att den gemensamma 
rutinen för nämndernas ärendeberedning lyfts i partiöverläggningar före den 
behandlas av Kommunstyrelsen och fastställs av Kommunfullmäktige, se 
bilaga. 
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Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Stefan 
Lindborgs (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.               

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 

om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 

har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 

Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 

den 30 september 2020.         

Kommunstyrelsens anser att tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden 

alltid utarbetas, för att öka transparensen och stärka förutsättningarna för att 

objektiva fakta presenteras.                     

Ärendet i sin helhet 

 

Ärendeberedning 

Stadsrevisionen utförde motsvarande granskning av Kommunstyrelsens 

ärendehantering förra året. Kommunstyrelsen framförde, i yttrande den 17 juni 

2019, en del invändningar mot de slutsatser som Stadsrevisionen kom fram till i 

sin granskning. I nu aktuell rapport redovisas visserligen att Kommunstyrelsen 

har haft invändningar mot slutsatserna men inga av invändningarna redovisas 

eller kommenteras på annat sätt. På sätt anges i nu aktuell rapport baseras 

denna på väsentligen samma material som den förra och slutsatserna synes vara 

desamma. Något bemötande av Kommunstyrelsens kritik återfinns inte i 

rapporten. Kommunstyrelsen vidhåller vad som angav i yttrandet den 17 juni 

2019. 

Enligt 4 kap 20 § Kommunallagen får varje ledamot i nämnden väcka ärenden i 

nämnden. Det är således upp till nämndens ledamöter att väcka de ärenden var 

och en av dessa finner lämpligt. Något krav på kvaliteten eller formen för 

ärendens väckande finns inte. Med några få undantag är det således förbehållet 

ledamöterna, d v s förtroendevalda, att bestämma vilka ärenden som alls ska 

företas till nämnden. Det är därmed också rimligt att det är de förtroendevalda 

som bestämmer omfattningen av utredningen, som ligger till grund för 

kommande beslut i nämnden. Den formen som Stadsrevisionen förordar, med 
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inledning och utredning av ärenden inklusive förslag till beslut, helt utan 

inblandning av de som har ensamrätten att sedan bestämma om ärendet alls ska 

väckas i nämnden och sedan beslutet, synes arbetskrävande.  

I Stadsrevisionens rapport slås i inledning fast att beslut i Kommunfullmäktige 

ska beredas före beslutsfattandet och att beredningen är reglerad i ”principiella 

lagar och förarbeten”. Vidare anges att beredningsprocessen ska vara 

transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka 

som har ansvaret för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet 

har beretts i olika led i organisationen. Det är korrekt att de flesta beslut i 

Kommunfullmäktige måste föregås av beredning. Det regleras i 5 kap 26 § 

Kommunallagen. Där anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 

ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 

en fullmäktigeberedning. Därtill anges i 5 kap 28 § andra stycket 

Kommunallagen att styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är 

således viktigt att Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut i 

Kommunfullmäktige, för de av Kommunstyrelsens ärenden som går dit. Vem 

som framställt yrkande i respektive nämnd och i styrelsen framgår uttryckligen 

av nämndens och styrelsens respektive protokoll. Något krav på att viss 

tjänstemannaberedning eller att det framgår vilken eller vilka tjänstepersoner 

som deltagit i beredningen inför Kommunstyrelsens förslag till 

Kommunfullmäktige finns inte.  

Trots avsaknad av lagstöd kring tjänstepersoners närvaro i Kommunstyrelsens 

beredning av ärenden slås i rapporten ändå fast att det är den anställda 

tjänstepersonen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och 

underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se 

vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av 

beslut. Såvitt kan bedömas, baseras Stadsrevisionens slutsatser i denna del på 

uttalanden från kommittén ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24, 

där kommittéuttalanden, till stöd för förslaget att ge kommundirektören ett 

uttalat ansvar för att förse styrelsen med underlag till samtliga beslut och tillse 

att besluten sedan verkställs, citeras i Stadsrevisionens rapport. Denna del av 

kommitténs förslag togs emellertid bort i propositionen och kom inte heller att 

bli en del av Riksdagens beslut om ny Kommunallag. Det förefaller något 

oegentligt att hänvisa till ”lagstiftarens intentioner” och åberopa 

kommittéuttalanden, som aldrig lett till lagstiftning, när det är Riksdagen som är 

den lagstiftande församlingen. Det är nog oomtvistat att anställda 

tjänstepersoner i olika professioner ska utföra sina uppgifter de är anställda för 

och att allt det hjälper de förtroendevalda att fatta såväl lagliga som kloka 

beslut. Något lagkrav att anställda ska få sina åsikter eller sitt underlag redovisat 

finns det dock inte. Trots detta förekommer det, när tjänstepersonen anser det 

befogat, rena tjänstemannapromemorior i vissa ärenden. 

Det finns inte heller något lagstöd för viss kvalitet på beredningen, vilket även 

Stadsrevisionen redovisar i revisionsrapporten. 
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Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Rutinen är fastställd av Stadsdirektören och gäller 

för alla förvaltningar. Detta framgår på sidan två av rutinen samt att den är 

fastställd 6 maj 2019. 

Som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport kan det enkelt uppfattas som att 

rutinen även gäller för nämnderna då det i ingressen av rutinen står ”Den 

gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag”. Detta är givetvis olyckligt och 

Kommunstyrelsen tar till sig av kritiken. Vägledningen synes visserligen i 

huvudsak ha uppfattats som just en rekommendation, på sätt framgår av 

Stadsrevisionens genomgång av de olika nämndernas ärendehantering, men den 

kommer ändå att revideras. 

Nämndernas beredning 

Nämndernas beredning ser olika ut, eftersom förutsättningar skiljer sig mellan 

nämnderna. De två nämnder som konsekvent tillämpar tjänsteskrivelser, har 

verksamhet, som i huvudsak innefattar myndighetsutövning. Stadsrevisionens 

granskning innefattar visserligen inte den typen av ärenden, enligt ingressen till 

såväl den nu aktuella granskningen som förra årets granskning av 

Kommunstyrelsen, men inte ens för denna ärendetyp finns det, enligt 

Kommunstyrelsen, något lagkrav på tjänsteskrivelse. Dock torde utrymmet för 

varierade beslut, baserad på olikartad politisk uppfattning, vara starkt begränsat 

i ärenden om myndighetsutövning, varför skillnaden mellan ren tjänsteskrivelse 

och politiskt påverkad sådan blir väldigt liten. 

Rollfördelning  

Stadsrevisionen har på flera ställen angett att otydligheten om vem som har fört 

fram visst underlag till beslut gör deras arbete med att bedöma 

ansvarsutkrävandet otydlig. Kommunstyrelsen har svårt att se det problemet, 

eftersom det alltid är nämnden som har ansvaret för de beslut som fattas och 

att underlaget för beslutet är tillräckligt. För att förklara rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i skrivelsemallen som används kan följande 

fastlås.   

Handläggare: Handläggaren är den som skriver fram ärendet, namnet på 

handläggaren står med för att kunna lämna upplysningar i ärendet. 

Förvaltningschef: Förvaltningschefen står med som verkställande av det fattade 

beslutet för sin förvaltning. 

Ordförande: Den som lägger förslaget till nämnden och som är ansvarig 

tillsammans med nämnden för beslutet. 

Borås Stads modell liknar i mångt och mycket en traditionell modell med 

tjänsteskrivelser men det är nämnden som bär ansvaret. 
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Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen och Arkivregler för Borås Stad 

Stadsrevisionen framför kritik mot att nämnderna bryter mot 

tryckfrihetsförordningen och arkivregler för Borås Stad. I rapporten hävdar 

Stadsrevisionen att nämnderna expedierar handlingar utan att dessa diarieförs 

eller anser dem som upprättade genom att publicera dem på Borås Stads 

webbplats. 

Stadsrevisionen hävdar att förhållandet strider mot tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade. 

En skrivelse som ska till nämnden är ett politiskt förslag från ansvarig politiker. 

Datum för upprättande av en skrivelse är alltid satt till sammanträdesdagen. 

Innan det fattas beslut i nämnden är det ett yrkande, som kan återtas eller 

ändras av initiativtagaren (ansvarigt politiker). Formellt är det ett politiskt 

förslag, som får sin slutliga utformning först när beslut har fattats i nämnden. 

Det framgår av 5 kap. 67 § Kommunallagen. Protokoll ska för varje ärende 

redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka. I 

detta fall är det politiska förslag som kan tas tillbaka eller ändras under perioden 

de återfinns på Borås Stads webbplats fram tills att mötet har hållits, varför de 

inte diarieförs. 

För att öka transparensen och möjligheten för kommuninvånarna att följa 

sammanträdena publiceras handlingar till Kommunstyrelsen innan 

sammanträdena på Borås Stads webbplats. Såväl yrkande som beslut kan 

emellertid ändras fram till dess nämnden tar beslut, varför upprättandedatum 

sätts till sammanträdesdagen  

Det förhållandet att beslutsförslag med tillhörande underlag sänds till 

nämndens ledamöter inför sammanträdet innebär inte att handlingarna anses 

upprättade i Tryckfrihetsförordningens mening. Stadsrevisionens åsikt, att 

motsvarande handlingars publicering på kommunens webbplats medför att de 

kan anses expedierade och därmed upprättade, har dock visst fog för sig. 

Kommunstyrelsen anser dock att det, med stöd av Kommunallagens regler om 

vad som ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns 

sakligt fog att inte diarieföra förslag och yrkanden, som ännu inte fått sin 

slutliga utformning. 

Ärendehandbok, arbetsrutiner och processbeskrivningar 

Stadsrevisionen hävdar att avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning 

för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn.  

Borås Stad har under 2017/2018 genomfört ett omfattande projekt inom den 

nämndadministrativa processen med byte av system och i samband med det sett 

över hanteringen av ärenden till samtliga nämnder. Det finns nu 

väldokumenterat hur detta ska genomföras genom rutiner, mallar, instruktioner 

och filmer. En stor utbildningsinsats har även genomförts i systemets 

handläggning och information genom nämndbesök. 
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Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsen har uppfattningen att den beredning som idag finns inför 

beslut i nämnderna väl följer de regler som finns i Kommunallagen. Det är 

enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i Kommunstyrelsen som väcker 

ärendena i styrelsen. Något lagstadgat kvalitetskrav på beredningen, som ligger 

till grund för besluten, finns inte. Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att 

de förtroendevalda är delaktiga redan i ärendets inledning för att om möjligt 

undvika onödig administration. Därtill konstaterar Kommunstyrelsen att 

förvaltningen nyttjas väl för att ta fram underlag till beslut och att den av 

Stadsrevisionen uppmålade motsättningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner inte finns. Tvärtom nyttjas tjänstepersonernas profession för att 

få fram så fullödiga beslutsunderlag som möjligt. Det är dock alltid nämnden 

som har ansvar för de beslut som fattas och att det finns tillräckligt och korrekt 

beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har därför väldigt svårt att förstå 

Stadsrevisionens farhåga för att det blir otydligt från vem ansvar kan utkrävas. 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Kommunstyrelsen ambition är att revidera 

rutinen och sedan föreslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet kommer 

även ingå att slå fast rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen. 

Transparensen i ärendeberedningen och ett tydliggörande kring 

rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner krävs i 

ärendeskrivelserna. Där betraktaren kan känna sig säker att underlagen är 

sakliga, opartiska och baserade på en professionell sakkunskap med en allsidig 

belysning av de aktuella områdena. 

Dagens utformning och påverkan innebär de facto att det finns en politisk 

styrning av inriktning på beredningen. Detta leder i sin tur till att den allmänna 

bilden av ärendeunderlaget uppfattas som saklig och fredad, men är i själva 

verket en högst politiserat och riktad produkt. 

Kommunstyrelsens anser att tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden 

alltid utarbetas, för att öka transparensen och stärka förutsättningarna för att 

objektiva fakta presenteras, sedan föreligger det de politiska partierna att ta 

ställning i frågan. 

För nämndernas beredning kommer detta göra att det kommer finnas en 

fastslagen process för nämnderna. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder   
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Carl Morberg 
Lars-Olof Danielsson 
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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.        

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.  

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 

om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 

har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 

Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 

den 30 september 2020.                             

Ärendet i sin helhet 

 

Ärendeberedning 

Stadsrevisionen utförde motsvarande granskning av Kommunstyrelsens 

ärendehantering förra året. Kommunstyrelsen framförde, i yttrande den 17 juni 

2019, en del invändningar mot de slutsatser som Stadsrevisionen kom fram till i 

sin granskning. I nu aktuell rapport redovisas visserligen att Kommunstyrelsen 

har haft invändningar mot slutsatserna men inga av invändningarna redovisas 

eller kommenteras på annat sätt. På sätt anges i nu aktuell rapport baseras 

denna på väsentligen samma material som den förra och slutsatserna synes vara 

desamma. Något bemötande av Kommunstyrelsens kritik återfinns inte i 

rapporten. Kommunstyrelsen vidhåller vad som angav i yttrandet den 17 juni 

2019. 

Enligt 4 kap 20 § Kommunallagen får varje ledamot i nämnden väcka ärenden i 

nämnden. Det är således upp till nämndens ledamöter att väcka de ärenden var 

och en av dessa finner lämpligt. Något krav på kvaliteten eller formen för 

ärendens väckande finns inte. Med några få undantag är det således förbehållet 

ledamöterna, d v s förtroendevalda, att bestämma vilka ärenden som alls ska 

företas till nämnden. Det är därmed också rimligt att det är de förtroendevalda 
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som bestämmer omfattningen av utredningen, som ligger till grund för 

kommande beslut i nämnden. Den formen som Stadsrevisionen förordar, med 

inledning och utredning av ärenden inklusive förslag till beslut, helt utan 

inblandning av de som har ensamrätten att sedan bestämma om ärendet alls ska 

väckas i nämnden och sedan beslutet, synes arbetskrävande.  

I Stadsrevisionens rapport slås i inledning fast att beslut i Kommunfullmäktige 

ska beredas före beslutsfattandet och att beredningen är reglerad i ”principiella 

lagar och förarbeten”. Vidare anges att beredningsprocessen ska vara 

transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka 

som har ansvaret för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet 

har beretts i olika led i organisationen. Det är korrekt att de flesta beslut i 

Kommunfullmäktige måste föregås av beredning. Det regleras i 5 kap 26 § 

Kommunallagen. Där anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 

ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 

en fullmäktigeberedning. Därtill anges i 5 kap 28 § andra stycket 

Kommunallagen att styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är 

således viktigt att Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut i 

Kommunfullmäktige, för de av Kommunstyrelsens ärenden som går dit. Vem 

som framställt yrkande i respektive nämnd och i styrelsen framgår uttryckligen 

av nämndens och styrelsens respektive protokoll. Något krav på att viss 

tjänstemannaberedning eller att det framgår vilken eller vilka tjänstepersoner 

som deltagit i beredningen inför Kommunstyrelsens förslag till 

Kommunfullmäktige finns inte.  

Trots avsaknad av lagstöd kring tjänstepersoners närvaro i Kommunstyrelsens 

beredning av ärenden slås i rapporten ändå fast att det är den anställda 

tjänstepersonen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och 

underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se 

vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av 

beslut. Såvitt kan bedömas, baseras Stadsrevisionens slutsatser i denna del på 

uttalanden från kommittén ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24, 

där kommittéuttalanden, till stöd för förslaget att ge kommundirektören ett 

uttalat ansvar för att förse styrelsen med underlag till samtliga beslut och tillse 

att besluten sedan verkställs, citeras i Stadsrevisionens rapport. Denna del av 

kommitténs förslag togs emellertid bort i propositionen och kom inte heller att 

bli en del av Riksdagens beslut om ny Kommunallag. Det förefaller något 

oegentligt att hänvisa till ”lagstiftarens intentioner” och åberopa 

kommittéuttalanden, som aldrig lett till lagstiftning, när det är Riksdagen som är 

den lagstiftande församlingen. Det är nog oomtvistat att anställda 

tjänstepersoner i olika professioner ska utföra sina uppgifter de är anställda för 

och att allt det hjälper de förtroendevalda att fatta såväl lagliga som kloka 

beslut. Något lagkrav att anställda ska få sina åsikter eller sitt underlag redovisat 

finns det dock inte. Trots detta förekommer det, när tjänstepersonen anser det 

befogat, rena tjänstemannapromemorior i vissa ärenden. 
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Det finns inte heller något lagstöd för viss kvalitet på beredningen, vilket även 

Stadsrevisionen redovisar i revisionsrapporten. 

 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Rutinen är fastställd av Stadsdirektören och gäller 

för alla förvaltningar. Detta framgår på sidan två av rutinen samt att den är 

fastställd 6 maj 2019. 

Som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport kan det enkelt uppfattas som att 

rutinen även gäller för nämnderna då det i ingressen av rutinen står ”Den 

gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag”. Detta är givetvis olyckligt och 

Kommunstyrelsen tar till sig av kritiken. Vägledningen synes visserligen i 

huvudsak ha uppfattats som just en rekommendation, på sätt framgår av 

Stadsrevisionens genomgång av de olika nämndernas ärendehantering, men den 

kommer ändå att revideras. 

Nämndernas beredning 

Nämndernas beredning ser olika ut, eftersom förutsättningar skiljer sig mellan 

nämnderna. De två nämnder som konsekvent tillämpar tjänsteskrivelser, har 

verksamhet, som i huvudsak innefattar myndighetsutövning. Stadsrevisionens 

granskning innefattar visserligen inte den typen av ärenden, enligt ingressen till 

såväl den nu aktuella granskningen som förra årets granskning av 

Kommunstyrelsen, men inte ens för denna ärendetyp finns det, enligt 

Kommunstyrelsen, något lagkrav på tjänsteskrivelse. Dock torde utrymmet för 

varierade beslut, baserad på olikartad politisk uppfattning, vara starkt begränsat 

i ärenden om myndighetsutövning, varför skillnaden mellan ren tjänsteskrivelse 

och politiskt påverkad sådan blir väldigt liten. 

Rollfördelning  

Stadsrevisionen har på flera ställen angett att otydligheten om vem som har fört 

fram visst underlag till beslut gör deras arbete med att bedöma 

ansvarsutkrävandet otydlig. Kommunstyrelsen har svårt att se det problemet, 

eftersom det alltid är nämnden som har ansvaret för de beslut som fattas och 

att underlaget för beslutet är tillräckligt. För att förklara rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i skrivelsemallen som används kan följande 

fastlås.   

Handläggare: Handläggaren är den som skriver fram ärendet, namnet på 

handläggaren står med för att kunna lämna upplysningar i ärendet. 

Förvaltningschef: Förvaltningschefen står med som verkställande av det fattade 

beslutet för sin förvaltning. 

Ordförande: Den som lägger förslaget till nämnden och som är ansvarig 

tillsammans med nämnden för beslutet. 
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Borås Stads modell liknar i mångt och mycket en traditionell modell med 

tjänsteskrivelser men det är nämnden som bär ansvaret. 

Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen och Arkivregler för Borås Stad 

Stadsrevisionen framför kritik mot att nämnderna bryter mot 

tryckfrihetsförordningen och arkivregler för Borås Stad. I rapporten hävdar 

Stadsrevisionen att nämnderna expedierar handlingar utan att dessa diarieförs 

eller anser dem som upprättade genom att publicera dem på Borås Stads 

webbplats. 

Stadsrevisionen hävdar att förhållandet strider mot tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade. 

En skrivelse som ska till nämnden är ett politiskt förslag från ansvarig politiker. 

Datum för upprättande av en skrivelse är alltid satt till sammanträdesdagen. 

Innan det fattas beslut i nämnden är det ett yrkande, som kan återtas eller 

ändras av initiativtagaren (ansvarigt politiker). Formellt är det ett politiskt 

förslag, som får sin slutliga utformning först när beslut har fattats i nämnden. 

Det framgår av 5 kap. 67 § Kommunallagen. Protokoll ska för varje ärende 

redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka. I 

detta fall är det politiska förslag som kan tas tillbaka eller ändras under perioden 

de återfinns på Borås Stads webbplats fram tills att mötet har hållits, varför de 

inte diarieförs. 

För att öka transparensen och möjligheten för kommuninvånarna att följa 

sammanträdena publiceras handlingar till Kommunstyrelsen innan 

sammanträdena på Borås Stads webbplats. Såväl yrkande som beslut kan 

emellertid ändras fram till dess nämnden tar beslut, varför upprättandedatum 

sätts till sammanträdesdagen  

Det förhållandet att beslutsförslag med tillhörande underlag sänds till 

nämndens ledamöter inför sammanträdet innebär inte att handlingarna anses 

upprättade i Tryckfrihetsförordningens mening. Stadsrevisionens åsikt, att 

motsvarande handlingars publicering på kommunens webbplats medför att de 

kan anses expedierade och därmed upprättade, har dock visst fog för sig. 

Kommunstyrelsen anser dock att det, med stöd av Kommunallagens regler om 

vad som ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns 

sakligt fog att inte diarieföra förslag och yrkanden, som ännu inte fått sin 

slutliga utformning. 

Ärendehandbok, arbetsrutiner och processbeskrivningar 

Stadsrevisionen hävdar att avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning 

för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn.  

Borås Stad har under 2017/2018 genomfört ett omfattande projekt inom den 

nämndadministrativa processen med byte av system och i samband med det sett 

över hanteringen av ärenden till samtliga nämnder. Det finns nu 

väldokumenterat hur detta ska genomföras genom rutiner, mallar, instruktioner 
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och filmer. En stor utbildningsinsats har även genomförts i systemets 

handläggning och information genom nämndbesök. 

Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsen har uppfattningen att den beredning som idag finns inför 

beslut i nämnderna väl följer de regler som finns i Kommunallagen. Det är 

enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i Kommunstyrelsen som väcker 

ärendena i styrelsen. Något lagstadgat kvalitetskrav på beredningen, som ligger 

till grund för besluten, finns inte. Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att 

de förtroendevalda är delaktiga redan i ärendets inledning för att om möjligt 

undvika onödig administration. Därtill konstaterar Kommunstyrelsen att 

förvaltningen nyttjas väl för att ta fram underlag till beslut och att den av 

Stadsrevisionen uppmålade motsättningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner inte finns. Tvärtom nyttjas tjänstepersonernas profession för att 

få fram så fullödiga beslutsunderlag som möjligt. Det är dock alltid nämnden 

som har ansvar för de beslut som fattas och att det finns tillräckligt och korrekt 

beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har därför väldigt svårt att förstå 

Stadsrevisionens farhåga för att det blir otydligt från vem ansvar kan utkrävas. 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Kommunstyrelsen ambition är att revidera 

rutinen och sedan föreslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet kommer 

även ingå att slå fast rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen. 

För nämndernas beredning kommer detta göra att det kommer finnas en 

fastslagen process för nämnderna. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



KC4 Tilläggsförslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-21 

Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

 

Vänsterpartiet ställer sig i sak bakom svaret på revisionsrapporten om ärendeberedningen i 

stadens nämnder. Vi uppskattar att styret har tagit till sig Vänsterpartiets förslag, då 

kommunstyrelsen 2019-06-17 behandlade svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens 

ärendeberedning, om att fastställa gemensamma rutiner för ärendeberedningen i stadens 

nämnder. En skillnad mellan vårt förslag då och styrets förslag idag är att vårt förslag innebar 

att frågan skulle lyftas i partiöverläggningarna inför nästkommande mandatperiod. Vi tycker 

fortfarande att detta är en viktig del av förslaget och väljer därför att ta fasta på den delen 

också här. Hur ärendeberedningen ska se ut behöver ha en bred förankring hos 

kommunfullmäktiges samtliga partier. Detta för att rutiner för hur ärenden bereds ska vara 

beständigt över tid och inte ändras med förändrade maktförhållanden i fullmäktige. 

 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet 

 

Att den gemensamma rutinen för nämndernas ärendeberedning lyfts i partiöverläggningar 

före den behandlas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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§ 373 Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att 
bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3. 

Sammanfattning av ärendet 

I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 
att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 
tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 
all mark. 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. 
Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 
utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 
och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Att bilda ett 
naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika 
ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna 
bevaras. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, två ladugårdar, tre 
uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Denna sammanhängande 
gårdsmiljö är värdefull att bevara.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 
bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Fastigheten omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat kring 
gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 
angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

LONA-bidrag (Statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala naturvårds-
projekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr har beviljats för restaurering 
och reservatsbildning av Gåshult.  Borås Stads naturvårdsfond har beslutat om 
bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr vilket utgör större delen av kom-
munens egenfinansiering i LONA-projektet. Att många åtgärder kan göras 
inom LONA-projektet innebär att mer kan vara färdigställt när reservatet 
formellt bildas.     

Inom naturvårdsgruppen har en arbetsgrupp för Gåshult bildats under våren 
2020. LONA-projektet administreras av miljöförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

1. Karta, Gåshult 3:3 

2. Översiktskarta Gåshult 3:3 
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3. Förrättningskarta Gåshult 3 3 

4. Markförvärv, beslut, 2019-00911    

 

 

 

 





Gåshult 3:1, del av

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

Gåshult 3:3
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Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att 

bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3 

Ärendet i sin helhet 

I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 

att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 

tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 

all mark. 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 

artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. 

Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 

utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 

och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Att bilda ett 

naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika 

ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna 

bevaras. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, två ladugårdar, tre 

uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Denna sammanhängande 

gårdsmiljö är värdefull att bevara.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 

bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Fastigheten omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat kring 

gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 

angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

LONA-bidrag (Statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala 

naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr har beviljats för 

restaurering och reservatsbildning av Gåshult.  Borås Stads naturvårdsfond har 

beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr vilket utgör större 

delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet. Att många åtgärder 

kan göras inom LONA-projektet innebär att mer kan vara färdigställt när 

reservatet formellt bildas.     

Inom naturvårdsgruppen har en arbetsgrupp för Gåshult bildats under våren 

2020. LONA-projektet administreras av miljöförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

1. Karta, Gåshult 3:3 

2. Översiktskarta Gåshult 3:3 

3. Förrättningskarta Gåshult 3 3 

4. Markförvärv, beslut, 2019-00911    

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 

3. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 

4. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 













Översiktskarta: Gåshult 3:1, del
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Copyright Borås Stad
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§ 119 Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

Digital strategi 2020 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 78, sid B 2462) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Anta digital strategi 2020.            
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Eva Eriksson (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 301 

Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Anta digital strategi 2020.    

Reservation 

Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå digital strategi 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 
framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 
av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 
samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  
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Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version   
 

Yrkande 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja bevarad. 
 



• Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Digitala strategi 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav



Borås Stad  |  Digital strategi            3

Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
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– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
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– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
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En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta digital strategi 2020      

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 

framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 

av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 

samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Ärendet i sin helhet 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument som vägledning i det 

framtidande digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. 

Merparten av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har 

tagit samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Nedan framgår samtliga förvaltningars svar 
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Avstår från yttrande 

Revisionskontoret 

Borås Stadshus AB 

Valnämnden 

 

 

Tillstyrker remissen 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

BoråsBorås TME 

Akademiplatsen AB 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Vård- och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Elnät AB 

AB bostäder i Borås 

Servicenämnden 

Industribyggnader i Borås AB 

 

Tillstyrker med synpunkter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 
verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet.  

 Definition av strategiska vägval och motivering till dessa.  

 Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och bolag 
samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.  

 

Kulturnämnden 

Föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv verksamhet – Arbete 
bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som avses är rutinarbete, inte arbete 
i vid mening. Tanken är ju, som framgår av innehållet i strategin, att digitalisering ska 
frigöra tid som kan användas för förbättrad och utökad personlig service. 

 
 
 

Förskolenämnden  
 

 Prioriterade områden och mål för digitalisering och verksamhetsutveckling 
tydliggörs.  
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 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  

 

Grundskolenämnden 

 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 
Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 

 

 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
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 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 

missförstånd runt om i organisationen. 

 
Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan som tas fram 

tillsammans med nämnderna. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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§ 114 Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 
asfalterad aktivitetsyta 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 73, sid B 2383) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för 
asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda 
myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två 
år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.  
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 294 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för 
asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda 
myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två 
år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.      

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 
ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 
Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 
snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 
ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 
aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 
föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 
idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 
Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 
mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 
vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 
utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 
första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 
anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 
till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 
uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 
upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. 
Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 
själva mestadels står för drift och skötsel.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 

3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF 

 

Yrkande 
Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 

asfalterad aktivitetsyta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kr för asfaltering 

av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning 

att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 

föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig efter 

beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.  

       

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 

föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 

Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 

ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 

som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 

gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 

att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 

anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 

budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 

november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 

beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 

snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 

ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 

aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 

föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 

föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 

idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 

Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 

mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 
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vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 

utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 

första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 

anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 

till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 

uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 

av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 

upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. Inriktningen är att 

beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. 

Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 

sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 

kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 

får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 

driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 

själva mestadels står för drift och skötsel. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 

3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Borås GIF 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

Hantering av inköpskostnader med anledning av 
Coronapandemin 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 75, sid B 2408) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 296 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.      

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på 
skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. 
Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att 
sköta inköp och logistik av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning 
har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för innevarande år. Utgifterna 
är betydande och uppgår till 90-100 mnkr för 2020, men det finns möjlighet att 
ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader avseende bl.a. 
skyddsutrustning vilket gör det svårt att bedöma hur stora nettokostnaderna för 
året kommer att bli. Genom att hantera inköp/inköpskostnader och 
bidragsansökning centralt, fås en tydlighet och effektivitet i hanteringen av 
inköp och distribution av skyddsutrustning till stadens verksamheter.  
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hantering av inköpskostnader med anledning av 

coronapandemin 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 

hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.            

Sammanfattning  

Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på 

skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. 

Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att 

sköta inköp och logistik av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning 

har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för innevarande år. Utgifterna 

är betydande och uppgår till 90-100 mnkr för 2020, men det finns möjlighet att 

ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader avseende bl.a. 

skyddsutrustning vilket gör det svårt att bedöma hur stora nettokostnaderna för 

året kommer att bli. Genom att hantera inköp/inköpskostnader och 

bidragsansökning centralt, fås en tydlighet och effektivitet i hanteringen av 

inköp och distribution av skyddsutrustning till stadens verksamheter.           

Ärendet i sin helhet 

Den pågående coronapandemin ställde inledningsvis stora krav på snabbt 

agerande för att säkra tillgången på skyddsutrustning för stadens verksamheter, 

t.ex. inom äldreomsorgen. Med skyddsutrustning avses exempelvis munskydd, 

visir, skyddshandskar och handdesinfektion. Syftet med att snabbt få fram 

skyddsutrustning var att skydda medarbetare och brukare från att bli smittade 

av coronavirus och att på så sätt hålla ner antalet drabbade av covid-19. 

Borås Stads Krisledningsstab gav Koncerninköp och Servicekontoret i uppdrag 

att hantera och samordna inköpen av skyddsutrustning. Tillgången på 

skyddsutrustning har varit god i verksamheterna, trots svårigheter att finna 

utrustning att köpa in. Nu finns det lager för minst tre månaders förbrukning 

och bedömt behov av inköpsvolymer för resten av året är säkrade. 

Servicekontoret sköter logistik och distribution av skyddsutrustning till 

verksamheterna.  

Utgifterna för inköp av skyddsutrustning är betydande och beräknas uppgå till 

mellan 90-100 mnkr för 2020, vilket är avsevärt högre än ett normalår. Orsaken 
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till att utgifterna stigit så mycket är naturligtvis en kraftigt ökad förbrukning av 

skyddsutrustning, men också att priserna har stigit mångdubbelt. Vissa artiklar 

har blivit ca 10 gånger dyrare än före coronapandemin. 

Det råder en osäkerhet om hur stora årets nettokostnader för skyddsutrustning 

kommer att bli. En del av utrustningen kommer att lagerbokföras och kan 

användas även nästa år. Riksdagen har fattat beslut om ”Förordning (2020:193) 

om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 

sjukdomen covid-19”. I förordningen står det att ”Statsbidrag får inom ramen 

för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader… 

personlig skyddsutrustning”. Regeringen har avsatt en miljard kronor och 

aviserat om ytterligare fyra miljarder kronor, d.v.s. totalt fem miljarder kronor 

för merkostnader som regioner och kommuner har haft till följd av sjukdomen 

covid-19 under perioden 1 februari - 30 november 2020.  

Stadsledningskansliet kommer att samordna ansökningen av medel enligt 

förordning 2020:193 från Socialstyrelsen för hela stadens merkostnader till följd 

av sjukdomen covid-19, vilket även kan inkludera andra kostnader än 

skyddsutrustning. 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00091 3.5.4.0 
 

  

 

Anslagsframställan Nya Fristadhallen  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna anslagsframställan på Nya 

Fristadhallen som Lokalförsörjningsnämnden föreslår.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-

nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 

Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 

samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 

för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 

musiksal i byggnaden.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 och 

tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29 och Grundskole-

nämnden 2020-01-28 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2020-03-02.   

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 38 540 000 kr.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna anslagsframställan på Nya 

Fristadhallen som Lokalförsörjningsnämnden beslutat.      

Projektets handläggning 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-

nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 

Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 

samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 

för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 

musiksal i byggnaden.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 och 

tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29 och Grundskole-

nämnden 2020-01-28, samt beslutades i Kommunstyrelsen 2020-03-02. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 38 540 000 kr. 
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Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Föreningen Fristad GOIF har lyft sina behov till Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen att de har behov av utökade lokaler för sin 

innebandyverksamhet i Fristad och utökade publikplatser. Det finns möjlighet 

att ansluta en ny idrottshall till den befintliga och på så sätt samutnyttja lokaler.  

Fristadskolan och Gula skolan har idag ett behov av en musiksal med 

tillhörande grupprum och lärarrum till musik och idrottslärare vilket tillskapas i 

den nya byggnaden. Fristadskolan och Gula skolan har behov av att använda 

den nya hallen i sin idrottsundervisning då elevflödena ökar på de båda 

skolorna och att nyttja vid större samlingar tex olika traditionella sammanhang 

eller andra evenemang. 

Mål 

Projekteringen tar vid med den idrottshall (fullstora spelmått) som förstudien 

har tagit fram med tillhörande läktare med en kapacitet om ca.500 sittplatser. 

Idrottshallen utrustas med idrottsutrustning för att passa skolans behov för sin 

idrottsundervisning. Idrottshallen får erforderlig mängd omklädning och 

toaletter. På plan 2 byggs det en cafeteria som kan användas av 

idrottsföreningen Fristad GOIF.  

En musiksal med tillhörande grupprum samt lärararbetsrum skapas. Total BRA 

area för nybyggnationen är 2844 ²m varav 150 m² är avsedda för 

Grundskoleförvaltningen. Hela byggnaden skall uppnå nivå grön i Västra 

Götalands riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer. Då ytorna runt 

idrottshallen är begränsade så är möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser 

liten. Mellan byggnaderna kommer en mindre teorisal kombinerat som en 

dans/rörelserum byggas för skolans behov samt för uthyrning på eftermiddagar 

och kvällar. Tidplan 

Byggstart preliminärt jan 2021 med preliminär inflyttning jan 2022. 

Ekonomi 

Grundskolenämndens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra Fritid- och 

folkhälsonämnden    1 879 065 kr  

Ny schablonhyra Grundskolenämnden 1 733 526 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 
Fritid- och folkhälsonämnden 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 
Grundskolenämnden 0 kr  

Total hyra Grundskolenämnden och 
Fritid- och folkhälsonämnden 3 612 591 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden: Anslagsframställan på Nya Fristadhallen  

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen. 

2. Fritid- och folkhälsonämnden. 

3. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Bidra till nulägesbild-  

Hur arbetar vi med välfärdsbokslutet? 

 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de 

områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet är därför en kunskapsbas och ett 

bra underlag som ska användas i nämnders och bolags prioriteringar i arbetet för ett 

socialt hållbart Borås. 

Utifrån beslut i Fullmäktige Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 : 

”Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers 

arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- 

och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings 

och budgetarbetet”. 

Beslut i Kommunfullmäktige 29 september 2019 

 

Våra erfarenheter blir grund för att stärka arbetet med 

Välfärdsbokslutet  

Med beslutet som grund önskar Fritids- och folkhälsonämnden att varje förvaltning 

och bolag besvarar ett antal frågor utifrån er verksamhet om hur ni använder er av 

välfärdsbokslutet idag. Frågorna kan besvaras genom att ni skickar in svar på 

frågorna eller genom dialog med ansvarig tjänsteperson Kristina Nyberg Smahel.  

Vi önskar att även förvaltningar och bolag som inte använder Välfärdsbokslutet aktivt 

i sitt arbete svarar på frågorna, vi tror att vi kan lära oss lika mycket av de svaren. 

Observera att detta inte en kontroll över vilka aktiviteter eller insatser som 

gjorts utan fokus är på hur underlaget har använts i er planering av 

verksamheten.  

Med hjälp av svaren kan vi utveckla välfärdsbokslutet tillsammans och skapa ett 

kunskapsunderlag, där Välfärdsbokslutet blir ett redskap i verksamhetsplanering och 

uppföljningsarbete.  

 

Om Välfärdsbokslutet  

Flera förändringar i det senaste Välfärdsbokslutet (Välfärdsbokslut 2018) har gjorts, 

som att exempelvis presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 

Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att 



tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form av 

Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella 

folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. Rapporten i sin helhet är bifogad 

tillsammans med denna skrivelse. 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna ut 

skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa 

mellan kön, mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett 

statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, i till exempel 

budgetarbetet.  

 

Frågor som ska besvaras: 

Frågorna kan besvaras skriftligt eller genom dialog med Kristina. 

 

1. Vilka områden/indikatorer i Välfärdsbokslutet berör er nämnd/bolag? 

Utgå från avsnitten i välfärdsbokslutet. 

 

2. Vilka i er förvaltning/ert bolag använder Välfärdsbokslutet? 

Enskilda tjänstemän, enheter, ledningsgrupp eller liknande? 

 

3. På vilket sätt använder ni Välfärdsbokslutet? 

Exempel för utveckling, analys, prioritering med mera. Om det inte används, 

beskriv varför. 

  

4. Hur tar ni tillvara på befintlig kunskap som finns i Välfärdsbokslutet och 

omsätter den i praktiken?  

Har ni en tydlig process där välfärdsbokslutet ingår som en del? 

 

5. Vilka möjligheter finns att påverka och prioritera i verksamheten utifrån 

kunskapen? 

Om möjligheter saknas, vad är det som krävs för att ni ska ha möjlighet att 

använda det? 

 

6. Finns det konkreta exempel på prioriteringar baserat på kunskapen i 

Välfärdsbokslutet? 

Exempel prioriteringar i budget. 

 

7. Vilka svårigheter eller möjligheter finns med att använda 

Välfärdsbokslutet i ert arbete med prioriteringar? 

Beskriv. 

 

8. När i tid är det relevant för er att få underlag/statistik för att ni ska kunna 

använda det för planering av verksamheten? 

Beskriv. 



 

9. Har ni några medskick till Fritids- och folkhälsoförvaltning gällande 

deras arbete med Välfärdsbokslutet? 

Exempel behov av annan statistik, behov av stöd i analysarbete eller liknande.  

 

Stort tack för er hjälp med att skapa en nulägesbild av hur Välfärdsbokslutet används 

i staden. Våra erfarenheter kommer att användas för att skapa:  

- En sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet har använts, kommer att utgöra 

ett avsnitt i Välfärdsbokslut 2020 (kommer 2:a halvåret 2021). 

- Som ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Välfärdsbokslutet.  

- Som ett underlag till vilket stöd som efterfrågas i arbetet med 

Välfärdsbokslutet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar senast den 27 november 2020. Vid 

önskemål om dialog eller om ni har frågor, kontakta Kristina Nyberg Smahel, 

ansvarig tjänsteperson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

Kontakt: 

kristina.nyberg.smahel@boras.se 

033-35 80 47 

 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson (C)    Tommy Jingfors 

Ordförande     Förvaltningschef 

Fritids- och folkhälsonämnden  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jäm-

ställt samhälle där människor lever ett gott liv med 

god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors 

lika värde står i centrum vilket kräver tillit, för-

troende och att människor känner sig delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är 

av avgörande betydelse för det demokratiska sam-

hället och är helt nödvändig ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart 

samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärds-

samhälle ska erbjuda. Det innebär också att det 

som erbjuds tillgodoser alla människors grundläg-

gande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs och skyddas. 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala håll-

barheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står 

inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 

befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mel-

lan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för 

planering, genomförande och uppföljning t. ex 

i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället 

anpassas och utformas utifrån de grupper som har 

störst behov. Arbetet för en ökad social hållbar-

het kan inte längre fokusera på ”lika för alla” utan 

måste istället fokusera på att göra skillnad, att se 

människors behov och förutsättningar. Generella 

insatser är viktiga men dessa måste anpassas så att 

de bättre motsvarar de olika behov som finns i vår 

stad. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de 

områden som påverkar hälsan och redovisar hur 

Borås Stad förhåller sig till det nationella folkhälso-

målet. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de 

åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet 

och de sju målområdena i Borås Stads Vision 2025.

Målet för folkhälsopolitiken är att skapa sam- 

hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

i hela befolkningen och sluta de påverkansbara  

hälsoklyftorna inom en generation. Borås Stads ar-

bete för en god och jämlik hälsa ska ha ett fortsatt 

stort fokus och därmed bidra till ett mer socialt 

hållbart samhälle.

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 skillna-

derna mellan olika grupper i samhället ökar. Den 

sociala gradienten, det vill säga utbildning och socio-

ekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som 

har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall 

en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa kostar är också 

lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlik-

heten mellan exempelvis olika utbildningsgrupper re-

presenterar handlar inte enbart om mänskligt lidande 

och förlorade levnadsår utan även om direkta kostna-

der kopplade till ohälsan i form av produktionsbort-

fall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de 

kostnader som är förknippade med ohälsans sociala 

bestämningsfaktorer, exempelvis för arbetslöshetser-

sättning.

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås 

följer samma utveckling. Precis som för folkhälsoar-

betet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna 

ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att ut-

hålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan 

geografiska områden och i olika åldersgrupper får 

staden ett statistiskt underlag för planering, genom-

förande och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att 

exempelvis där det är möjligt presentera statistik på 

mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten 

har också tagit ett nytt grepp kring den sociala håll-

barheten genom att tydligare kopplas samman med 

det globala, nationella och det lokala arbetet i form 

av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målom-

rådena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås 

Stads Vision 2025. 

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med 

ett särskilt fokus. Det första avsnittet handlar om del-

aktighet, inflytande och tillit. Det visar vikten av att 

kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 

utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet hand-

lar om goda uppväxtvillkor. För att uppnå en jämlik 

hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt 

i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden 

som förutsättningarna för resten av livet skapas. Tred-

je avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen upp 

till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsför-

hållanden och vilka möjligheter individer har för att 

leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra handlar 

om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte 

och sista avsnittet handlar om det hälsosamma åld-

randet och varför det är viktigt att diskussionen om 

äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser 

istället för att fokusera på kostnader. 

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. 

Då valdistrikten ändrats sedan valet 2014 kan inga 

jämförelser över tid på geografiska områden göras. 

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. 

Tilliten till andra i samhället ligger kvar på samma 

nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäl-

ler den unga befolkningen är andelen som har tillit 

betydligt lägre. Här kan inga jämförelse göras över tid 

då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 

deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga 

nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar 

med stigande ålder. 

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex  

visar sig när man jämför andelen barn som växer upp 

i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större an-

del av barnen med utländsk bakgrund lever i ekono-

miskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. 

Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 

nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxt-

villkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller 

till exempel andelen som har någon vuxen att prata 

öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt 

höga talen för psykosomatiska besvär så som sömn-

svårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt 

kan man se att några av nyckeltalen har förändrats 

i negativ riktning. Andelen som är medlem i en  

förening minskar och andelen som uppger att de bli-

vit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram ökar något, det är flickorna 

som står för ökningen. Det är fortsatt stora skillnader 

mellan skolorna. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, 

särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen ligger 

kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 

mellan könen och mellan geografiska områden. Ung-

domsarbetslösheten har under flera år minskat men 

under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden sta-

bil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför 

olika geografiska områden. Det geografiska området 

med högst medelinkomst tjänar mer än dubbelt så 

mycket jämfört med området med lägst medelin-

komst. Andelen vuxna som avstår att gå ut ensamma 

ökar över tid och är högre i Borås än för riket. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt 

aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga mins-

kar andelen som tränar ofta på sin fritid bland poj-

karna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre 

andel flickor än pojkar som tränar ofta på sin fritid. 

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. När det gäller 

andelen unga som provat narkotika kan man inte se 

några skillnader över tid. Däremot finns skillnader 

mellan olika geografiska områden. I den vuxna be-

folkningen minskar andelen dagligrökare över tid. 

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala delta-

gandet lägre än i de yngre åldersgrupperna. Trenden 

över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 

där finns stora skillnader mellan könen och mellan 

geografiska områden. Skador genom olycksfall är 

fortsatt högre i Borås jämfört med riket. Tendensen 

är att skadorna bland män ökar och att de minskar 

något bland kvinnorna. 

SAMMANFATTNING
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Sedan 2001 har Borås tagit fram Välfärdsbokslut. 

Från början innehöll Välfärdsbokslutet indika-

torer som handlade om barn och unga. För varje 

år som gått har rapporten utvecklats vidare till att 

inrymma alla åldrar, fler geografiska områden och 

fler indikatorer som beskriver hälsans fördelning i 

befolkningen. Under det senaste året har det skett 

en större spridning av Välfärdsbokslutet och på 

fler nivåer, vilket skapat nya förutsättningar för 

utveckling. Årets rapport kommer ha ett tydligt 

fokus på den sociala hållbarheten och den kom-

mer också vara kopplad till globala, nationella och 

lokala mål. Detta för att tydligare visa de sociala 

utmaningar som finns och skapa förutsättningar 

för prioriteringar. 

DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett 

samhälle där alla individer får sina rättigheter res-

pekterade. Alla, oavsett behov och förutsättningar, 

ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan 

utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förut-

sättningar för en god hälsa.  

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL –  
AGENDA 2030
FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre di-

mensionerna av hållbar utveckling: den ekonomis-

ka, den sociala och den miljömässiga.

Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för 

hållbar utveckling förbinder sig FN:s alla nationer 

att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojäm-

likheter, tillhandahålla god utbildning samt uppnå 

bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig håll-

barhet. Målen fokuserar också på att främja fred, 

säkerhet och internationella partnerskap. Agenda 

2030 innehåller 169 delmål som ska vara uppfyllda 

till år 2030.

Nyckel till hållbarhetsarbetet är att se de tre dimen-

sionerna av hållbar utveckling som sammanlänka-

de. För att lyckas med det krävs ett helhetsgrepp 

och ett engagemang från alla nivåer i samhället. 

Hälsans roll för en hållbar utveckling har genom 

Agenda 2030 blivit tydligare. Främjande och fö-

rebyggande insatser för en god och jämlik hälsa 

måste därmed ses som en integrerad del i agendans 

SOCIAL HÅLLBARHET –  
GLOBALT,  NATIONELLT OCH LOKALT

alla delar. Det behöver också ses som en grundläg-

gande förutsättning för en hållbar samhällsutveck-

ling, såväl socialt, som ekonomiskt och miljömäs-

sigt. En god och jämlik hälsa är därför avgörande 

för att samtliga globala mål ska kunna uppnås.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-

tigheterna innehåller 30 artiklar om friheter och 

rättigheter som tillhör oss alla. Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De 

mänskliga rättigheterna samverkar och är odelbara, 

vilket innebär att ingen rättighet är viktigare än nå-

gon annan och de utger alla delar av samma helhet. 

De mänskliga rättigheterna och den sociala håll-

barheten är tydligt sammanlänkade och var och en 

av de indikatorer som mäts i Borås Stads Välfärds-

bokslut kan kopplas till en eller flera av artiklarna. 

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att 

tillgodose och skydda rättigheter utan också om 

hur man gör det. En kommuns kärnuppdrag 

omfattar i många fall arbete med mänskliga rät-

tigheter. För att arbeta rättighetsbaserat kan man 

utgå ifrån några rättighetsprinciper. Det handlar 

om icke-diskriminering och jämlikhet, delaktig-

het och inkludering samt transparens och ansvar. 

Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas 

som grunden för det strategiska arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Med hjälp av ett rättig-

hetsbaserat arbetssätt kan kommunen bli bättre på 

att göra människorna delaktiga, fatta bättre beslut 

och möjliggöra ökad livskvalitet. Kommunen kan 

också öka tilliten, mellan människor och till det 

demokratiska systemet, genom att ett rättighetsba-

serat arbetssätt bidrar med tydlighet och hjälper till 

att uppnå bättre kvalitet. 

DET NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ARBETET
I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripan-

de mål och en ny målstruktur för det nationella 

folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsper-

spektivet i det övergripande målet samt att renodla 

antalet målområden, är syftet att minska hälsoskill-

naderna i befolkningen. 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påver-

kansbara hälsoklyftorna inom en generation”. De 

åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka be-

stämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå 

det övergripande målet. 

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjuk- 

    vård 

HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika 

nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans be-

stämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår 

hälsa är kön, arv och ålder. De två innersta lagren, 

sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att 

påverka som enskild människa. Men dessa påverkas 

också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om. 

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållan-

den vi lever i. De påverkas till viss del av egna be-

slut men kanske främst av politiska beslut på lokal, 

regional och nationell nivå. Överst finns samhällets 

strukturer på global nivå där det som enskild män-

niska är svårt att påverka. 

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas 
hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår hälsa är kön, arv och ålder. De 
två innersta lagren, sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att påverka som enskild 
människa. Men dessa påverkas också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om.  

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna 
beslut men kanske främst av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Överst finns 
samhällets strukturer på global nivå där det som enskild människa är svårt att påverka. 

 

 

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991) 

 

 

Borås Stads vision 2025 

Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således 
inte om att lösa de problem som finns här och nu utan om att kunna se flera steg längre. Den 
fördjupas i sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som 
konkretiserar hur vi tillsammans ska nå visionen.   

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & 
Whitehead (1991)
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BORÅS STADS VISION 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Vi-

sionen bygger på hållbarhet och handlar således 

inte om att lösa de problem som finns här och nu 

utan om att kunna se flera steg längre. Den fördju-

pas i sju strategiska målområden och till varje mål-

område hör ett antal strategier som konkretiserar 

hur vi tillsammans ska nå visionen. 

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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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 gjort 

utifrån ett flerårigt perspektiv. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har några av indikatorer-

na i vissa avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre 

geografiska områdena Hässleholmen, Norrby stads- 

del, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg lyfts ur. 

Värt att notera är att dessa fem områden fortfa-

rande ingår i de fem större geografiska områdenas 

siffror (f.d. kommundelarna). 

LÄSANVISNING                  
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster 

(artikel 21.2)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till att överallt erkännas som en person i 

lagens mening (artikel 6)

De nationella målområdena för 
folkhälsa
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås 

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara 

delaktig i utvecklingen av samhället är ett grund-

läggande behov hos individer och grupper. Det 

motsatta innebär att man känner maktlöshet, utan- 

förskap kan uppstå och tilliten minskar. Rätten 

till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 

etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller ålder. 

I Borås 2025 betonas vikten av mänskliga möten, 

där grunden läggs för delaktighet och inflytande 

över Borås utveckling. Borås ska vara staden där 

social, etnisk och kulturell mångfald driver utveck-

lingen framåt. 

VALDELTAGANDE
Känslan av att kunna påverka och känslan av tillhö-

righet påverkar i allra högsta grad valdeltagandet. Att 

mäta valdeltagandet ger därför en god bild av hur 

delaktiga och inflytelserika invånarna känner sig.

Valdeltagandet ökade drygt en procentenhet jäm-

fört med föregående val. På geografiska områden 

kan inga statistiskt säkra jämförelser göras då valdi-

strikten ändrats sedan valet 2014. Värt att notera är 

att Borås satsning på ökat valdeltagande i områden 

med lägst valdeltagande i valet 2014 verkar gett 

önskad effekt. På Sjöbo, Hässleholmen och fram-

förallt Norrby ökade valdeltagandet 2018 medan 

det minskade något på Hulta och Kristineberg.

DELAKTIGHET,  
INFLYTANDE  
OCH TILLIT

Högst valdeltagande hade Tämta-Vänga med 94,6 

procent jämfört med Hässleholmen Södra, som 

hade lägsta valdeltagandet med 52,7 procent. Jäm-

fört med riket (84,1%) ligger Borås lägre.

INFLYTANDE FÖR UNGA I SKOLAN 
OCH I SAMHÄLLET
Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla 

från 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet 

och en ökad möjlighet för myndigheter och dom-

stolar att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barn-

konventionen blir lag innebär inga nya rättigheter 

för barn men barnens rättigheter får högre status och 

kommer ha samma status som andra svenska lagar. 

Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättig-

het för barn och unga att känna delaktighet och infly-

tande över sitt eget liv och i samhället. I hälsoenkäten 

som genomförs i Borås mäts ungas inflytande med 

några frågor. De handlar om huruvida man upplever 

sig ha inflytande i skolan och också om man känner 

att man har möjlighet att påverka i samhället.

Det går inte att utläsa någon förändring över tid när 

det gäller andelen elever som upplever att de får vara 

med och påverka hur lektionstiden används. Varken 

när det gäller elever i årskurs 8 eller i årskurs 1 på 

gymnasiet. Det går heller inte att utläsa några skill-

nader mellan flickor och pojkar om man inte också 

tittar på områdesnivå. Där är dock osäkerheten i re-

sultatet stor på grund av att grupperna blir små och 

slumpens inverkan större. 

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. I årskurs 1 på 

gymnasiet ökar flickornas andel över tid.

TILLIT
Tillit till andra människor brukar liknas vid kittet 

som håller samhället samman. Forskare har kun-

nat påvisa ett samband mellan tillit och livslängd. 

Sambandet försvagas om man tar hänsyn till genus, 

könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots 

detta indikerar flera studier att generell tillit till an-

dra människor är en undervärderad faktor och bör 

behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor. 

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per område i Borås, andel i procent.
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Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per 
område i Borås, andel i procent. 

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

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 31 33 30 28 33 33

   Gy åk 1 42 47 44 46 45 46

Tabell 2. Mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, 
andel i procent.

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickorr

  Åk 8 29 26 28 22 24 22

  Gy åk 1 26 17 29 21 28 23

Valdeltagande kommunalval 2018
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I Borås svarar drygt 30 procent av männen och 

kvinnorna att de saknar tillit till andra människor. 

Jämförelser över tid visar en stabil trend. 

Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av 

pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till an-

dra i sin närhet. I årskurs 1 på gymnasiet är siffror-

na ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63 pro-

cent av flickorna. Här kan inga jämförelser över tid 

göras då frågan ställdes för första gången i Hälso- 

enkäten 2017. Däremot kan skillnader urskiljas 

om man jämför geografiska områden med varan-

dra.

SOCIALT OCH KULTURELLT  
DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det 

som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala re-

lationer och nätverk påverkar kollektiv handling. För 

en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 

relationer en stor roll. Människor med sämre eko-

nomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och 

samhälleligt deltagande. 

I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

mäts befolkningens sociala deltagande. Lågt socialt 

deltagande innebär att man som mest har deltagit 

i en social aktivitet under det senaste året. I Borås 

minskar andelen som rapporterar lågt socialt delta-

gande något, både när det gäller männen och kvin-

norna.
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För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läg-

gas på tidiga insatser tidigt i barnens liv. Det är un-

der barn- och ungdomstiden som förutsättningar-

na för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda 

föräldrar som förmår ge barnet en god fostran är 

ett barns främsta skyddsfaktor. 

Därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 

ges förutsättningar för att vara barnets främsta re-

surs. För att stimulera barns utveckling är förskola, 

skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola 

och en meningsfull fritid kan kompensera för det 

som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår. 

I Borås 2025 är ett av målområdena att stadens 

vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att 

barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. 

ANDEL BARN 0-5 ÅR I FÖRSKOLA
Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns 

lärande och utveckling. Studier har kunnat påvisa 

att förskolan har socioekonomiskt utjämnande ef-

fekter genom att barn från resursfattiga familjer 

drar störst nytta av att vistas i förskolan. För att 

nå en jämlik hälsa behöver fokus läggas på tidiga 

insatser i barnens liv. 

Därför är en väl fungerande förskola, där barn får 

möjlighet att vara aktiva, delaktiga och engagerade 

i samspel med vuxna och andra barn, en av de mest 

stimulerande lärandemiljöerna. 

GODA UPPVÄXTVILLKOR
Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (artikel 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till mat (artikel 25.1)

• Rätt till social trygghet (artikel 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(artikel 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena  
för folkhälsa
• De tidiga livets villkor

• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

• Boende och närmiljö

• Levnadsvanor

• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i för-

skolan över tid. Högst andel inskrivna barn har 

Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har 

Sjöbo med 66,5 procent 2018. För Borås var siff-

ran 78,9 procent 2018. 

ANDEL BARN 0-19 ÅR I EKONOMISKT 
UTSATTA HUSHÅLL
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna 

delta i aktiviteter och känna oro är faktorer som 

en familjs ekonomi påverkar barnet på. Barn som 

växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större 

risk för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen

infinner sig också ofta en känsla av skam och utan-

förskap, vilket leder till dålig självkänsla och en 

sämre prestation i skolan och på fritiden. 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 i Borås som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har minskat under de senaste åren 

och den fortsätter att minska. År 2017 var andelen 

8,1 procent. I Sverige var siffran 9,2 procent. För 

att ytterligare visa skillnaderna i hälsa mäts också 

vilken bakgrund barnen har och där syns stora 

skillnader beroende på om barnet har utländsk 

bakgrund eller svensk bakgrund. 

Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta 

hushåll minskar både för barn med utländsk bak-

grund och för barn med svensk bakgrund. Gapet 

mellan dessa grupper är dock stort.

BARN OCH KULTUR
FN:s konvention om barns rättigheter slår fast alla 

barns rätt till kultur. Det handlar om att ge alla 

barn och unga goda förutsättningar att utvecklas 

till självständiga individer genom att ge dem till-

gång till olika kulturella uttrycksformer samt kun-

skap och resurser för eget skapande. 

Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läs-

ning av lite längre texter lär oss tänka snabbare 

och bli mer analytiska. Det handlar också om att 

få förståelse för att människor är olika, integration 

mellan olika grupper i samhället och demokrati. 

Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kon-

troll över livet. 

I Borås är trenden över tid negativ när det gäller 

antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala 

bibliotek. Jämfört med övriga kommuner i Sverige 

ligger Borås högt med 17,6 barnbokslån per barn. 

Även när man jämför Borås med kommuner av 

samma storlek eller med kommuner med liknande 

socioekonomi har Borås ett högt värde. 

 

Andelen elever 7-15 år som deltar i musik- eller 

kulturskola minskar över tid, 19 procent 2017 

jämfört med 22 procent 2015. 

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god 

eller mycket god. Trenden över tid är dock nega-

tiv för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet. Mellan geografiska områden varierar 

det en hel del. Högst andel elever i årskurs 8 som 

uppskattar att deras hälsa är god finns i Centrum 

med 91 procent. Lägst i Norrby med 82 procent. 

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har Sand-

hult högst andel med 89 procent. Fristad har lägst 

andel med 78 procent.

PSYKOSOMATISKA BESVÄR
I motsats till att de flesta unga uppskattar att deras 

hälsa är god, upplever en fortsatt hög andel olika 

typer av psykosomatiska besvär. Fler flickor än poj-

kar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att 

de har svårt att somna. Jämförelser bakåt i tiden 

visar att trenden är stabil.

Tabell 3. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll

  Andel barn med Andel barn med

  utländsk bakgrund svensk bakgrund

  2014 26,7 3,4

  2015 26,0 3,0

  2016 22,8 2,5
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I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 

Högst andel som var medlem i en förening i års-

kurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst 

andel i Norrby med 43 procent. Norrbys andel har 

minskat från 75 procent 2014 till 43 procent 2017.

Den nationella undersökningen LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs re-

gelbundet i Borås. Den senaste undersökningen 

gjordes 2017 och vänder sig till elever i årskurs 8 

och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger 

kommunen 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. 

För båda åldersgrupperna var att vara ute i naturen 

och att läsa böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 

liknande det som man i störst utsträckning gjorde 

på sin fritid. Gå på konsert, teater, musikal, dans-

uppvisning, museum och utställningar var det som 

lägst andel gjorde. 

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Det finns ett tydligt samband mellan utbildnings-

nivå och hälsa. Ett exempel på det är sambandet 

mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de 

största skillnaderna i medellivslängd finns mellan 

de som har förgymnasial utbildning och de som 

har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas ut-

bildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven 

lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt sä-

kerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till 

kön och födelseland.

I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent 

av flickorna behöriga till yrkesprogram 2018. Det 

är något lägre än andelen för riket. En femtedel 

av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 indivi-

der, klarade alltså inte av behörighetskraven för att 

komma in på gymnasiet. Skolan har huvudansva-

ret för att skapa goda studieresultat men en miss-

lyckad skolgång är en komplex problematik där 

flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa 

bättre förutsättningar för barn och unga att full-

följa grund- och gymnasieutbildning. 

Något som har en koppling till upplevelsen av psy-

kosomatiska besvär är om en individ blir eller har 

blivit utsatt för mobbning. I hälsoenkäten ställs 

frågan om man har blivit utsatt för mobbning i 

skolan under de senaste månaderna. Trenden har 

varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som 

uppger att de varit utsatta en eller flera gånger. De 

senaste två mätningarna, 2015 och 2017, visar att 

allt fler rapporterar att de har utsatts. I t ex. Viska-

fors uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de 

nio nätverken för barn och unga 10-16 år vittnar 

rektorer och enhetschefer om att trakasserier och 

kränkningar på framför allt sociala medier ökat i 

deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något 

som behöver tas på största allvar.  

NÅGON VUXEN ATT PRATA ÖPPET 
OCH FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända 

sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och 

ungas utveckling. Andelen elever i årskurs 8 som 

har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har 

tidigare minskat över tid, nu verkar minskningen 

ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel 

som har ökat sedan föregående mätning, vilket 

bidrar till att den negativa trend som sågs mellan 

åren 2013-2015 nu har stannat av.

För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har man 

tidigare inte kunnat se någon trend över tid. Nu 

verkar trenden vara negativ när det gäller pojkarna. 

Om det är en tillfällighet eller inte får tiden utvisa. 

Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 

1 på gymnasiet finns det skillnader mellan olika 

geografiska områden.

MEDLEMSKAP I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande 

på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati, 

ett starkare socialt nätverk samt att föreningslivet 

erbjuder stimulerande och utvecklade aktiviteter 

där man kan agera tillsammans för att uppnå ge-

mensamma mål.

Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav 

att de var medlemmar i en förening 2017. För 

eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen drygt 

50 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar  

har ökat något i årskurs 8 medan den har minskat 

bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet. 

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 

  2013 92 87 89

  2014 87 85 85

  2015 85 84 84

  2017 90 85 88

 

Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 66 61 53 42

  2014 69 62 55 48

  2015 63 62 54 47

  2017 63 57 49 46 

Tabell 6. Andel elever som gör följande saker minst en gång i veckan eller oftare på sin fritid, i procent.

   Åk 8 Åk 2 gy 

  Spelar teater, skapar musik eller dansar 25 20

  Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 27 22

  Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 49 49

  Besöker bibliotek 8 14

  Är ute i naturen 58 47

  Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 21 11

  Går på konsert 1 1

  Går på teater, musikal eller dansuppvisning 1 2

  Går på museum eller utställning 1 1

  Går på match eller annat idrottsevenemang 24 12

Socialt stöd

Pojkar Flickor Totalt
2013 92 87 89
2014 87 85 85
2015 85 84 84
2017 90 85 88
Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, i procent.

Medlem i förening

Åk 8 Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 66 61 53 42
2014 69 62 55 48
2015 63 62 54 47
2017 63 57 49 46
Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, i procent.
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Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, i procent. Obs! Samtliga huvudmän
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Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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TRYGG I SKOLAN
Att känna sig trygg i skolan borde vara lika själv-

klart som att vuxna känner sig trygga på sin arbets-

plats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs 

8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet otrygg i 

skolan. Över tid är tryggheten oförändrad gällande 

pojkarna i årskurs 8 medan tryggheten minskar nå-

got för flickorna i årskurs 8 och för båda könen i 

årskurs 1 på gymnasiet. 
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

Att alla människor ska ha möjligheter till en god 

hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-

heterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I 

verkligheten har dock inte alla människor i Sverige 

samma möjligheter till detta. Människor med olika 

lång utbildning, olika yrken eller olika stora in-

komster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk 

och i livslängd.

I Borås 2025 står det att allas kompetens oavsett 

den enskildes förutsättningar ska tas tillvara. Socialt 

ansvarstagande ska genomsyra arbetsgivarskapet i 

alla sektorer och Borås Stad ska vara ett föredöme. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har flera av indikatorerna 

i detta avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de min-

dre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby 

stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg 

lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden 

fortfarande ingår i de fem större geografiska områ-

denas siffror (f.d. kommundelarna). 

UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 

2011 påvisat att hälsa påverkar utbildningsnivån 

LIVSVILLKOR 
OCH LEVNADS-  
FÖRHÅLLANDEN

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till utbildning (art. 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (art. 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

• Rätt till att delta i sitt lands styre (art. 21.1)

• Rätt att äga egendom (art. 17.1)

• Rätt till arbete och tillfredsställande arbetsför- 

hållanden (art. 23.1)

• Rätt till lika lön för lika arbete (art. 23.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

och utbildningsnivån påverkar hälsan. Utbild-

ningsnivån (högst avklarade utbildning) påverkar 

positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 

de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsätt-

ningarna.

Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås 

fortsätter att öka någon procentenhet varje år. 

Kvinnornas andel ökar snabbare än männens. Mel-

lan åren 2005-2017 ökade andelen i åldersgruppen 

25-34 år med eftergymnasial utbildning med 12 

procentenheter bland kvinnorna och fem procent-

enheter bland männen. År 2017 hade 49 procent 

av kvinnorna och 35 procent av männen en efter-

gymnasial utbildning. Det är något lägre än riket.

Förhållandet är detsamma i åldersgruppen 35-54 

år. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild-

ning, 44 procent av kvinnorna och 35 procent av 

männen 2017. Det finns skillnader mellan områ-

dena i staden gällande eftergymnasial utbildning, 

där Sandhult hade den högsta andelen med 47 

procent och Norrby stadsdel den lägsta med 22 

procent 2017. 

FÖRVÄRVSFREKVENS
Att ha ett arbete är av central betydelse då det 

handlar om att jämföra olika socioekonomiska 

grupper. Arbetslösa är i nästan alla hälsoavseenden 

förfördelade jämfört med dem som har arbete. Ar-

betslösheten är på detta sätt kopplat till ojämlik-

het och kan också vara mer bekymmersam för vissa 

grupper än andra. 

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 skat-

tetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Ar-

betslöshet medför sämre ekonomiska förutsättning-

ar för individen samt en förlust av det sociala stöd 

och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.

Under 2016 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. Högst andel förvärvsak-

tiva fanns i Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med 

92 respektive 93 procent och lägst andel i Norrby 

stadsdel och Hässleholmen, med 53 respektive 65 

procent. 

I åldersgruppen 55-64 år var andelen lägre, 75 

procent. Både för männen och för kvinnorna har 

det varit en positiv ökning de senaste åren. För 

åldersgruppen 55-64 år fanns den högsta andelen 

förvärvsaktiva i Sandhult med 85 procent och den 

lägsta andelen i Norrby stadsdel med 48 procent. 

ÖPPET ARBETSLÖSA UNGA
Andelen arbetslösa unga har sedan 2016 legat rela-

tivt stabilt. I mars 2018 var 3,1 procent av unga i 

åldern 18-24 år öppet arbetslösa i Borås. Det finns 

stora skillnader mellan områdena, med högst andel 

arbetslösa i Norrby stadsdel med drygt sex procent 

och lägst andel i Dalsjöfors med två procent. Här 

utmärker sig Hultas kvinnor med åtta procent öp-

pet arbetslösa.

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, 
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eftergymnasial utbildning och som är sammanbo-

ende, är drygt 25 år. För en ensamstående man 

med förgymnasial utbildning är återstående medel-

livslängd 15 år. 

I Borås är medellivslängden 84,4 år för kvinnor och 

80,4 år för män. Trenden över tid är stabil. Siffran 

för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget 

inte att få ut på varken geografiska områden, ut-

bildningsnivå eller hushållstyp. Men utifrån att 

Borås ofta ligger i nivå med rikets siffror kan man 

anta att medellivslängden även i Borås påverkas av 

huruvida man har en högre eller lägre utbildnings-

nivå och är sammanboende eller ensamstående.INKOMST
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar 

är viktiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för 

individers och familjers möjligheter att kontrollera 

och medvetet styra sina livsvillkor. Ensamstående 

med barn har oftare en sämre ekonomisk situation 

än sammanboende med barn, även personer med 

utländsk bakgrund har oftare lägre inkomster än 

svenskfödda.

Medelinkomsten för Borås år 2016 var 280 800 kr. 

Det finns skillnader mellan områdena där Norrby 

stadsdel har lägst medelinkomst med 158 100 kr 

och Sandhult högst med 340 000 kr.

EKONOMISKT BISTÅND
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda in-

dividen större möjlighet till frihet och utveckling. 

Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhan-

dahållet av samhället men ska endast ses och använ-

das som en tillfällig lösning. När en individ lämnar 

utanförskap och går från bidragsberoende till egen 

försörjning gynnar det inte bara den enskilda in-

dividen och dennes familj, utan också samhället. I 

Borås är skillnaderna mellan geografiska områden 

stor när det gäller andelen personer 20 år och äldre 

som har ekonomiskt bistånd. 

TRYGGHET
Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar 

bland annat om faktorer som tillit till samhället och 

till andra människor, om individers egen känsla av 

kontroll och tro på sin egen och andras förmåga att 

förhindra brott. Trygghet är en sammansatt före-

teelse som avspeglar en individs upplevelse av sin 

egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar, 

erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska 

rummets utformning. Det är svårt att avgöra vil-

ken faktor som är viktigast för att känna trygghet 

och de olika faktorerna är beroende av varandra. 

I Borås anger 28 procent av den vuxna befolkningen 

(16-84 år) att de avstår från att gå ut ensamma. 

Siffran kommer från den nationella enkäten Hälsa 

på lika villkor och gäller för 2018. Trenden över 

tid är negativ och Borås andel är högre än rikets.

 

Över tid minskar antalet anmälda brott. Under 

2018 anmäldes 1 124 brott per 10 000 invånare. 

När det gäller antalet anmälda våldsbrott är tren-

den stabil, dock en liten ökning mellan 2017 och 

2018. 

MEDELLIVSLÄNGD
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den 

återstående medellivslängden vid 30 års ålder har 

ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbild-

ning mellan åren 2012 och 2017. Ökningen är 

något mindre för de med en gymnasieutbildning 

och minst för de med en förgymnasial utbildning. 

Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader mel-

lan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer 

sex år i återstående medellivslängd mellan de som 

har eftergymnasial utbildning och de som har för-

gymnasial utbildning. 

På senare år har det blivit möjligt att göra livs-

längdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående 

medellivslängd vid 65 års ålder för en kvinna med 

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.
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andel i procent.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

LEVNADSVANOR

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö

• Levnadvanor

Borås Stads Vision 2025
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Livskraftig stadskärna

Utvecklingen när det gäller levnadsvanorna i Sverige 

har flera oroväckande tendenser. Bland annat ökar 

den psykiska ohälsan och där lyfts ofta svårighe-

terna med att hålla en balans livet som en orsak. 

Andra tendenser som ses är ett ökat stillasittande 

som kan leda till smärtproblem, övervikt, sömn-

problem och nedstämdhet. Men levnadsvanorna 

blir inte bara sämre. Några delar har blivit bättre 

i Borås över tid. 

I Borås 2025 betonas vikten av platser för rekrea-

tion och upplevelser. Borås ska också vara en stad 

där det är lätt att förflytta sig mellan olika delar till 

fots eller med cykel. 

ENERGIBALANS
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och 

hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma 

anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdo-

mar så som diabetes eller hjärtsjukdomar. Genom 

att ändra barnets matvanor kan viktutvecklingen 

ändras. 

Övervikt och fetma bland barn är idag ett växande 

problem globalt. På 40 år har antalet barn i Sverige 

med övervikt nästan fördubblats. I Sverige upp-

skattas 22 till 25 procent av barnen vara övervik-

tiga och tre procent feta. 

Andelen barn med högt BMI (fetma) i Borås har 

inte ändrats nämnvärt under de senaste åren. Ni- 

vån är i stort sett densamma sedan 2001. När det 

gäller andelen barn med övervikt ligger den totala 

andelen stabilt på 20 procent. Däremot skiljer det 

en del mellan olika geografiska områden. 

Hälften av kvinnorna och drygt 40 procent av 

männen i Borås är normalviktiga. Bland kvinnorna 

är trenden negativ över tid. Andelen kvinnor med 

fetma i Borås ökar över tid medan männens andel 

minskar, 16 procent av kvinnorna och 14 procent 

av männen lider av fetma.

FYSISK AKTIVITET
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar 

i kroppen. Man sover bättre, kan hantera stress 

bättre och blir gladare. Det blir också lättare att 

hålla vikten. Fysisk aktivitet minskar också ris-

ken för fall, benbrott och för tidig död. Hjärnans 

funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 

aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och 

minne, inlärning och koncentrationsförmåga för-

bättras. 

Den nordiska rekommendationen för barn och 

unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per 

dag, både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna 

kan delas upp på kortare intervaller under dagen 

och vara av olika slag. I hälsoenkäten ställs frågan 

hur ofta eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gym-

nasiet tränar på sin fritid.

När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet skiljer det något mellan åren och också 

mellan könen. Största skillnaden över tid kan ses 

bland pojkar i årskurs 1 på gymnasiet, där ande-

len som tränade ofta och regelbundet på sin fritid 

minskat från drygt 45 procent 2014 till 38 procent 

2017.

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den 

rekommendation som togs fram år 2000 gällande 

vuxna. Under 2011 reviderades rekommendatio-

nen till att en vuxen ska röra sig minst 150 minuter 

per vecka, gärna mer. Fortfarande använder man 

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. 

ALKOHOL
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form 

av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkon-

sumtion eller riskbruk. Det är en vanlig missupp-

fattning att små mängder alkohol varje dag inte 

bara är ofarligt utan också hälsosamt. Dock saknas 

vetenskapliga bevis för detta. Alkoholen når alla 

organ och påverkar både in- och utsidan. 

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.

Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet 

minskar andelen som druckit alkohol över tid.

Område
Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, 
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Barn 10 år som inte har övervikt

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka 
på sin fritid, i procent. 

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 51 30 44 21

  2014 46 31 45 26

  2015 39 30 39 20

  2017 44 30 38 23 
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procent av flickorna att de inte spelat om pengar.  

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet är ande-

len lägre bland pojkarna, 78 procent anger att de 

inte spelat om pengar. För flickorna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen 95 procent. De vanligaste 

spelformerna för unga är lotterier, spelautomater 

och sportspel. 

DATA- OCH TV-SPEL
Över hälften av alla unga i åldern 9-18 år spelar tv 

spel eller datorspel, enligt Statens medieråd 2016. 

Unga som spelar tre timmar per dag betecknats 

som högkonsumenter. Denna beteckning kan 

komma att förändras då en stor andel av de unga 

spelar i den omfattningen idag. En hög konsum-

tion av spelande kan medföra psykisk ohälsa, som 

depression eller ångest. Det kan också påverka 

skolarbetet och sociala relationer negativt och söm-

nen blir sämre.

I Borås spelar 38 procent av pojkarna och 10 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 mer än tre timmar per 

dag på vardagar 2017. Bland eleverna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen ungefär som för årskurs 8. På 

helger ökar andelen.

SOCIALA MEDIER
Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ned-

stämdhet är vanligare bland tonåringar som till-

bringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar 

nya resultat från Folkhälsomyndighetens under-

sökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en 

genomgång av forskningen på att medieanvänd-

ning kan främja sociala relationer bland unga.

I Borås anger 34 procent av pojkarna och 68 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 att de ägnar tre timmar 

eller mer åt sociala medier per dag (på vardagar). 

Precis som när det gäller tv och datorspel är ande-

len ungefär densamma för årskurs 1 på gymnasiet.

2017 uppgav 86 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de inte druckit alkohol. Det är en ökning med 23 

procentenheter sedan första mätningen 2001. 

I årskurs 1 på gymnasiet uppger 52 procent att 

de inte druckit alkohol, även här ökar andelen 

över tid. I gymnasiet är det större skillnader mel-

lan geografiska områden än vad det är i årskurs 8. 

Högst andel elever i årskurs 1 på gymnasiet finns 

i Norrby och Trandared med 67 procent, jämfört 

med Centrum som har den lägsta andelen med 26 

procent som inte druckit alkohol.

Alkohol brukas av 90 procent av befolkningen. 

Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock 

betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. 11 

procent av kvinnorna och 18 procent av männen i 

Borås rapporterar riskabla alkoholvanor. Det är en 

lägre andel än för riket.

TOBAK
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. 

Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsopro-

blem och dödsfall bland barn och unga som utsatts 

för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både 

människor och miljö där den produceras. De sam-

hällskostnader som tobaken medför är omfattande.

I jämförelse med andra europeiska länder är an-

delen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än 

män röker dagligen, något som är ovanligt sett ur 

ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mel-

lan grupper med olika inkomst och utbildning är 

dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst 

och kortare utbildning. 

I den unga befolkningen har vi under en rad år sett 

en minskning av både rökning och alkoholbruk. 

Bland eleverna i årskurs 8 i Borås var det i den se-

naste mätningen 85 procent som aldrig rökt. Av de 

som rökt angav en procent att de gör det dagligen. 

I årkurs 1 på gymnasiet uppgav 58 procent att de 

aldrig rökt. Andelen som röker varje dag var något 

högre bland gymnasieeleverna, ca sex procent. 

I den vuxna befolkningen minskar andelen daglig-

rökare. Andelen män som röker dagligen har mins-

kat från 16 procent år 2007 till fem procent 2018. 

Bland kvinnorna är minskningen större, från 21 

procent 2007 till 8 procent 2018. 

Snusning är vanligare bland männen, 19 procent 

av männen i Borås snusar dagligen jämfört med två 

procent av kvinnorna 2018. 

NARKOTIKA
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit 

relativt oförändrad under 2000-talet. Det finns 

dock tecken på att användningen blivit något mera 

intensiv i den unga befolkningen. 

Bland eleverna i årskurs 8 var det fyra procent av 

pojkarna och fem procent av flickorna som uppgav 

att de någon gång använt narkotika 2017. I årkurs 

1 på gymnasiet har 12 procent av pojkarna och åtta 

procent av flickorna provat. Över tid är trenden 

stabil. Det finns dock skillnader mellan olika geo-

grafiska områden och mellan skolor. Det i särklass 

vanligaste narkotikapreparatet är cannabis (hasch 

eller marijuana).

SPEL OM PENGAR
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att för-

hindra att unga börjar att spela om pengar. Spel-

problem hänger ofta ihop med dålig ekonomi, ar-

betslöshet, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk 

ohälsa. I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för 

att spela om pengar och för det statliga kasinot 

Cosmopol är åldersgränsen 20 år. 

I Hälsoenkäten ställs frågan om eleverna har spe-

lat om pengar under de senaste 12 månaderna. 

I årkurs 8 svarar 86 procent av pojkarna och 92 

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 
2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

År 8 År 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 51 30 44 21
2014 46 31 45 26
2015 39 30 39 20
2017 44 30 38 23

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, i procent. 

Alkoholbruk

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Tabell 9: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre tim-
mar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 56 85 61 85

  2014 62 91 70 93

  2015 62 90 68 96

  2017 62 90 69 94 

Tabell 10: Är aktiv på sociala medier mindre än tre 
timmar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2014 79 49 72 44

  2015 78 47 63 33

  2017 66 32 60 32
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor 

• Kontroll, inflytande och delaktighet

• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Företagandet växer genom samverkan 

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkningen 

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 fa-

miljer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för 

samhället där många utgör en ryggrad i förenings-

liv och annat ideellt arbete. Därför är det viktigt 

att diskussionen om äldre och åldrandet betonar 

möjligheter och resurser istället för att fokusera på 

kostnader. 

Borås befolkning består till 20 procent av äldre, ca 

21 500 i åldersgruppen 65+. Av dem är drygt 6 000 

80 år eller äldre. Genom att följa hälsoutvecklingen 

bland äldre ökar medvetenheten om att äldres en-

gagemang och deltagande är en samhällsinvestering 

och en tillgång för den egna människan. 

I Borås 2025 är Borås en stad där människor möts 

över generationsgränser. Borås har en bredd av 

mötesplatser där ung möter gammal och där vår 

historia möter framtiden.

SOCIALT DELTAGANDE
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de 

utöver funktionsnedsättning och en växande sjuk-

domsbörda även löper en ökad risk att bli ensam-

ma på grund av att partnern och vänner blir sjuka 

eller går bort. Ensamhet är en riskfaktor för tidig 

död, enligt vissa studier är ensamhet en större risk 

för tidig död än både fetma eller fysisk inaktivitet.

I Hälsa på lika villkor svarar gruppen äldre på frå-

gan om socialt deltagande. Med lågt socialt delta-

gande menas de som inte deltar i någon eller endast 

en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttill-

ställning eller större släktsammankomst) per år.

I Sverige rapporterar drygt 30 procent av befolk-

ningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt 

deltagande. Jämfört med den yngre åldersgruppen 

är detta en betydligt större andel. Trenden över tid 

är stabil.

INKOMST
År 2017 var medelinkomsten i Borås för ålders-

gruppen 65 år och äldre 279 600 kronor för män 

och 199 000 kronor för kvinnor. Det finns bety-

dande skillnader mellan olika geografiska områ-

den, där Norrby stadsdel har lägst och Centrum 

högst.

OLYCKSFALL
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt 

angelägna att förebygga eftersom de kan få stora 

konsekvenser 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.

Andelen 65-74 år som dör i förtid ökar något i 

Borås. Framförallt är det männens andel som ökar. 

År 2014 var det 17 av 1 000 män jämfört med 22 

av 1 000 år 2017.

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent. 

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 13. Döda per 1 000 invånare 65-74 år, 2017, andel i procent.
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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 trettio-

tal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, in-

flytande och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög, 

år 2017 då den senast genomfördes var svarsfrek-

vensen runt 90 procent i årskurs 8 och 85 procent 

i årskurs 1 på gymnasiet. För att undvika att redo-

visa data som har lägre antal än sex personer som 

grund, vilket ibland kan inträffa om man bryter 

ner data på geografiskt område och kön, redovisas 

medianen av de senaste åren.

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
Det finns två typer av data i tabellerna. Register-

data som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrek-

vens, inkomst, betyg och enkätdata som data från 

hälsoenkäten 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 hälsoenkäten bryts på om-

råde och kön blir felmarginalen också minst fem 

procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå 

har inte lika stor felmarginal, cirka en-två procent. 

Jämförelser över tid kräver att det varit förändring-

ar 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, INFLYTANDE OCH TILLIT
VALDELTAGANDE

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten.

  2002 2006 2010 2014 2018

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten, bearbetning Folkhälsoenheten.

Obs! 2018 ändrades valdistrikten så jämförelser per geografiskt område bakåt i tiden går inte att göra.

Område 2002 2006 2010 2014 2018

Brämhult 73,6 73,8 75,9 73,3 75,6

Centrum 78,9 79,5 81,7 81,8 83,6

Dalsjöfors 85,0 84,4 86,6 86,6 88,0

Fristad 83,8 84,3 87,0 87,1 89,5

Göta 75,0 75,4 76,8 78,2 78,7

Norrby 75,3 76,8 80,2 80,2 81,5

Sandhult 85,0 85,5 87,5 87,7 89,1

Sjöbo 67,5 68,6 73,6 73,2 73,6

Trandared 78,0 78,7 80,4 81,0 80,8

Viskafors 79,4 79,2 82,1 82,5 83,5

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 4: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

   2013   2014   2015   2017 
  Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Tabell 3: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2013-2017 andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 39 35 34

Centrum 27 31 38

Dalsjöfors 20 24 22

Fristad 40 47 43

Göta 38 37 36

Norrby 37 30 35

Sandhult 23 29 25

Sjöbo 40 31 34

Trandared 34 32 32

Viskafors 34 28 31

Borås 31 33 32

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET

Brämhult 22 42 31 45 28 36 32 26 29 45 53 48

Centrum 14 17 16 31 44 38 28 31 29 26 31 27

Dalsjöfors 28 18 22 19 25 21 16 25 22 21 23 23

Fristad 56 53 54 40 41 41 38 29 33 40 52 45

Göta 37 41 38 14 43 29 39 25 33 52 33 41

Norrby 28 37 33 42 30 36 31 30 29 44 25 36

Sandhult 27 29 27 14 31 23 29 26 28 18 29 22

Sjöbo 20 42 34 39 32 33 40 30 34 42 19 35

Trandared 41 30 36 33 34 32 21 35 29 34 28 31

Viskafors 18 26 22 38 45 41 33 30 31 34 26 31

Borås 30 33 32 31 33 31 30 28 29 33 33 33

Tabell 5: Möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat stora 

eller ganska stora möjligheter, i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 på 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

2017 26 22 28 23
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TILLIT TILL ANDRA

Tabell 6: Saknar tillit till andra, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8 2017                                      Åk 1 gy 2017 
 Kille Tjej Kille Tjej  

Brämhult 55 57 62 69

Centrum 40 49 47 63

Dalsjöfors 48 71 33 48

Fristad 36 54 36 53

Göta 44 61 61 71

Norrby 42 58 64 64

Sandhult 36 51 52 42

Sjöbo 58 71 52 69

Trandared 62 55 76 74

Viskafors 43 52 52 78

Borås 46 57 56 63

Tabell 7: Saknar tillit till andra, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

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

2015-2018 28 31 28 29

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE 

Tabell 8: Lågt socialt deltagande, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

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

2015-2018 15 17 18 19

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås

GODA UPPVÄXTVILLKOR

Tabell 9: Andel barn 0-5 år inskrivna i förskolan 

Källa: Förskoleförvaltningen, bearbetning folkhälsoenheten.

Område 2016 2017 2018

Brämhult 66,3 71,9 78,9

Centrum 64,5 66,6 73,8

Dalsjöfors 83,0 83,7 83,0

Fristad 82,5 86,6 86,0

Göta 61,6 71,5 72,7

Norrby 65,9 69,6 74,3

Sandhult 87,2 88,1 87,6

Sjöbo 63,2 66,3 66,5

Trandared 77,3 76,3 82,4

Viskafors 79,4 72,5 86,1

Borås 72,3 75,3 78,9

BARN I FÖRSKOLA
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BARN OCH EKONOMI

Tabell 10: Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.

Källa: Kolada, RKA.

  Riket Borås 

2011 10,4 10,5

2012 10,3 10,0

2013 10,3 10,2

2014 10,1 10,2

2015 9,6 9,7

2016 9,0 8,4

2017 9,2 8,1

Tabell 12: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare 2017, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

Huvudvärk varje vecka  29 45 36 58

Ont i magen varje vecka  19 37 21 36

Känt sig nere varje vecka  22 50 37 57

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka 44 69 56 73

Känt sig nervös varje vecka  36 58 46 61

Haft svårt att somna varje vecka 35 45 48 54

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Tabell 11: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 95 96 91 85

2013 96 94 94 87

2014 96 92 92 88

2015 94 92 93 87

2017 91 88 86 80

Tabell 13: Inte blivit mobbad de senaste tre månaderna, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MOBBING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 83 82 89 93

2013 86 83 92 92

2014 87 84 93 92

2015 85 83 92 91

2017 78 78 88 85

Tabell 14: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SOCIALT STÖD

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 87 92 87 86

2013 92 87 86 84

2014 87 85 85 85

2015 85 84 87 84

2017 90 85 81 83

Tabell 15: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8,  

median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 85 85 85

Centrum 90 91 90

Dalsjöfors 89 89 89

Fristad 92 87 90

Göta 90 79 85

Norrby 91 79 86

Sandhult 92 87 90

Sjöbo 82 88 86

Trandared 89 82 88

Viskafors 95 90 92

Borås 89 85 87
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Tabell 16: Är medlem i en förening, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MEDLEM I FÖRENING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 68 64 51 49

2013 66 61 53 42

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47

2017 63 57 49 46

Tabell 18: Brukar aldrig skolka, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SKOLK

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 78 80 70 75

2013 79 82 76 78

2014 82 82 77 78

2015 80 81 81 79

2017 79 78 71 76

Tabell 17: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 58 59 61

Centrum 69 64 65

Dalsjöfors 71 75 75

Fristad 76 75 75

Göta 71 54 63

Norrby 69 62 66

Sandhult 73 70 73

Sjöbo 54 46 54

Trandared 58 50 57

Viskafors 59 61 59

Borås 65 62 64
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET

Tabell 19: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2018, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Område Pojkar Flickor Totalt

Bodaskolan 70 68 69

Borås kristna skola i.u i.u 100

Dalsjöskolan 78 80 79

Daltorpskolan 78 79 78

Engelbrektskolan 87 100 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 85 85 85

Fristadskolan 80 89 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 91 100 94

Särlaskolan 67 79 73

Viskaforsskolan 63 69 66

Borås kommunala 78 86 80

Borås samtliga 80 86 83

Riket kommunala 80 85 83

Riket samtliga  82 87 84
Tabell 20: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Skola 2016 2017 2018

Bodaskolan 62 62 69

Borås kristna skola 100 74 100

Dalsjöskolan 91 83 79

Daltorpskolan 80 78 78

Engelbrektskolan 73 90 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 68 80 85

Fristadskolan 91 77 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 94 100 94

Särlaskolan 65 56 73

Viskaforsskolan 80 81 66

Borås kommunala 78 78 80

Borås samtliga 82 82 83

Riket kommunala 81 81 83

Riket samtliga  83 83 84

Tabell 21: Känner sig trygg i skolan, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

TRYGG I SKOLAN

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 79 79 90 92

2013 82 82 87 93

2014 78 78 89 87

2015 77 73 86 88

2017 76 73 82 84
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Tabell 22: Känner sig trygg i skolan årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 74 82 77

Centrum 85 81 83

Dalsjöfors 81 74 77

Fristad 87 81 84

Göta 74 60 64

Norrby 80 74 77

Sandhult 85 80 84

Sjöbo 76 74 74

Trandared 70 83 78

Viskafors 82 74 77

Borås 78 76 76

UTBILDNINGSNIVÅ

Tabell 23: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent.  

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

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

2016 54 40 49 35

2017 54 40 49 35

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Tabell 24: Personer med eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.

Brämhult 40 37 38 43 40 42 44 41 42

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 31 32 32

Centrum 47 40 43 48 41 45 49 41 45

Dalsjöfors 43 28 35 44 29 36 45 29 37

Fristad 42 30 36 43 31 37 46 31 38

Göta 39 33 36 42 33 37 42 36 39

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 21 40 27

Norrby 42 37 39 43 38 40 44 38 41

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 20 23 22

Sandhult 50 40 45 51 41 46 53 42 47

Sjöbo 35 26 31 36 27 31 38 28 33

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 35 24 29

Trandared 37 31 34 38 32 35 39 32 35

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 33 35 34

Viskafors 36 21 28 37 23 30 38 24 30

Borås 42 33 37 43 34 38 44 35 39

Tabell 25: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

Brämhult 74 77 76 72 72 72 77 79 78

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 62 66 64

Centrum 88 88 88 87 88 87 87 89 88

Dalsjöfors 91 94 92 90 93 92 90 93 92

Fristad 91 93 92 91 94 92 90 95 93

Göta 81 81 81 82 83 83 82 83 82

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 81 84 83

Norrby 76 78 77 75 78 77 75 80 77

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 45 60 53

Sandhult 92 95 93 91 95 93 91 95 93

Sjöbo 73 79 76 75 79 77 75 79 77

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 71 76 74

Trandared 80 87 84 80 86 83 81 87 84

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 76 84 80

Viskafors 87 88 88 87 90 89 87 90 89

Borås 83 86 85 83 86 85 84 87 85

FÖRVÄRVSFREKVENS

      2015   2016   2017 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

      2014   2015   2016 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 26: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, AMPAC.

Brämhult 64 77 76 62 63 62 66 69 67

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 53 51

Centrum 78 88 88 78 81 79 78 82 80

Dalsjöfors 80 94 92 83 81 82 82 82 82

Fristad 74 93 92 76 82 79 76 84 80

Göta 70 81 81 69 74 72 72 75 74

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 69 74 72

Norrby 67 78 77 69 72 70 72 74 73

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 47 48

Sandhult 82 95 93 82 85 84 83 86 85

Sjöbo 60 79 76 61 65 63 62 67 64

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 61 66 63

Trandared 72 87 84 72 75 73 73 74 73

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 65 71 68

Viskafors 73 88 88 74 80 77 77 82 80

Borås 72 76 75 73 76 75 74 77 76

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

Tabell 27: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, 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

2017 3,5 2,3

2018 3,7 2,5

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

Tabell 28: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

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

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u 6,2 5,4 5,9 5,6 5,7 5,6

Centrum 2,4 1,5 1,9 2,4 1,1 1,7 2,7 1,6 2,1

Dalsjöfors 3,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 3,3 0,6 2,0

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

Göta 4,9 3,5 4,2 4,3 2,1 3,1 2,9 2,2 2,5

Varav Kristineberg i.u i.u i.u 4,8 0,5 2,6 2,1 2,8 2,5

Norrby 3,7 3,2 3,5 5,8 3,6 4,7 4,7 3,6 4,1

Varav Norrby std i.u i.u i.u 8,9 4,5 6,6 6,4 5,1 5,8

Sandhult 1,2 2,5 1,8 1,5 2,2 1,8 2,6 1,5 2,1

Sjöbo 3,3 1,3 2,3 4,2 2,1 3,1 4,2 2,3 3,2

Varav Sjöbo std. i.u i.u i.u 5,1 2,3 3,8 4,6 3,3 3,9

Trandared 2,6 1,7 2,1 3,5 2,2 2,8 3,6 4,1 3,8

Varav Hulta i.u i.u i.u 4,4 4,7 4,5 2,6 8,2 5,2

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

Borås 3,6 2,5 3,0 3,5 2,3 2,9 3,7 2,5 3,1  

Tabell 29: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år och över, områden i Borås. 

Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

Område 2014 2015 2016

Brämhult 245,1 268,1 259,2

Varav Hässleholmen i.u i.u 190,4

Centrum 277,5 286,0 297,3

Dalsjöfors 284,0 292,8 302,5

Fristad 288,9 295,5 305,7

Göta 249,6 258,4 268,7

Varav Kristineberg i.u i.u 263,2

Norrby 243,8 251,2 261,2

Varav Norrby std i.u i.u 158,1

Sandhult 323,0 331,0 340,0

Sjöbo 220,2 225,8 235,2

Varav Sjöbo std i.u i.u 226,6

Trandared 251,8 257,6 267,8

Varav Hulta i.u i.u 249,5

Viskafors 265,5 273,9 285,6

Borås 263,5 270,6 280,8

INKOMSTFÖRDELNING

      2016   2017   2018 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 30: Ekonomiskt bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.

Källa: SCB, INKOPAC.

Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

Område 2012 2013 2014 2015 2016

Brämhult 9,1 8,9 8,6 5,7 7,7

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u 13,1

Centrum 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6

Dalsjöfors 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9

Fristad 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7

Göta 3,4 3,2 3,2 3,5 3,2

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u 3,8

Norrby 6,6 6,8 6,4 6,4 5,9

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u 17,9

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

Sjöbo 4,2 3,9 4,0 3,9 3,7

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u 4,3

Trandared 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u 5,2

Viskafors 2,1 2,0 2,1 2,0 1,6

Borås 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1

EKONOMISKT BISTÅND ANMÄLDA BROTT

Tabell 31: Antal anmälda brott per 10 000 inv.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Riket Borås

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

2016 1 522 1 192

2017 1 506 1 115

2018 1 524 1 124

Tabell 32: Döda per 1 000 inv 55-64 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 4 2 3 2 6 4 9 8 9 10 3 7

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

Dalsjöfors 2 1 1 2 6 4 2 4 3 0 4 2

Fristad 2 0 1 5 2 3 5 7 6 0 3 2

Göta 7 5 6 2 7 4 8 5 6 3 5 4

Norrby 5 13 9 7 4 6 3 3 3 6 2 4

Sandhult 7 4 5 2 4 3 0 2 1 2 10 6

Sjöbo 0 13 7 10 11 10 2 6 4 2 0 1

Trandared 6 5 5 3 6 5 9 6 8 2 11 6

Viskafors 3 10 6 3 10 7 0 8 4 5 11 8

Borås 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 6 4

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD
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LEVNADSVANOR

ENERGIBALANS

Tabell 33: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25 (gränsen för fetma för barn), median 2014-2017. 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 95 97 97

Centrum 99 98 98

Dalsjöfors 98 98 98

Fristad 99 100 99

Göta 95 95 94

Norrby 98 97 98

Sandhult 99 97 98

Sjöbo 99 96 98

Trandared 98 95 96

Viskafors 98 97 97

Borås 97 97 97

Tabell 34: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 20 (gränsen för övervikt för barn). 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område 2015 2016 2017

Brämhult 76 71 76

Centrum 82 79 88

Dalsjöfors 79 87 81

Fristad 92 90 90

Göta 86 79 61

Norrby 74 79 82

Sandhult 84 79 86

Sjöbo 76 67 72

Trandared 67 85 66

Viskafors 79 86 82

Borås 80 81 81

Tabell 35: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 18,4 - 24,9.

  

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

2015-2018 53 53 41 40

                                        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

2015-2018 15 16 15 14

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

Tabell 36: Fetma i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 30 eller över.

Tabell 37: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

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

2017 44 30 38 23

                                        År 8                                      År 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

FYSISK AKTIVITET
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Tabell 39: 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 38: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid i årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 46 40 33

Centrum 36 35 40

Dalsjöfors 41 36 33

Fristad 33 25 46

Göta 27 36 28

Norrby 33 42 35

Sandhult 45 33 39

Sjöbo 37 29 47

Trandared 45 37 33

Viskafors 38 33 37

Borås 39 35 38
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ALKOHOL

Tabell 40: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 90 87 89

Centrum 81 81 82

Dalsjöfors 86 85 86

Fristad 84 81 84

Göta 86 80 82

Norrby 89 83 88

Sandhult 89 82 84

Sjöbo 87 89 87

Trandared 91 86 86

Viskafors 82 74 80

Borås 85 84 84

Tabell 41: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 89 88 90

Centrum 85 78 87

Dalsjöfors 88 85 87

Fristad 77 84 84

Göta 76 82 84

Norrby 88 83 87

Sandhult 87 83 85

Sjöbo 85 91 88

Trandared 83 77 92

Viskafors 86 81 78

Borås 84 83 86

Tabell 42: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 49 56 55

Centrum 36 40 26

Dalsjöfors 43 50 50

Fristad 44 48 39

Göta 36 48 55

Norrby 48 65 67

Sandhult 44 43 47

Sjöbo 44 57 63

Trandared 41 41 67

Viskafors 41 38 43

Borås 43 49 52

Tabell 43: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  

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

2015-2018 13 11 19 18

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås
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TOBAK

Tabell 44: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 81 80 82

Centrum 75 89 82

Dalsjöfors 87 84 86

Fristad 86 87 87

Göta 79 72 75

Norrby 76 80 78

Sandhult 86 86 87

Sjöbo 74 83 79

Trandared 86 86 83

Viskafors 81 70 77

Borås 80 83 81

Tabell 45: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 79 84 84

Centrum 86 77 88

Dalsjöfors 91 86 85

Fristad 76 86 91

Göta 69 82 77

Norrby 78 78 80

Sandhult 88 86 88

Sjöbo 79 79 78

Trandared 85 79 91

Viskafors 80 79 74

Borås 81 81 85

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 60 59 61

Centrum 55 57 46

Dalsjöfors 60 63 66

Fristad 57 61 57

Göta 44 56 48

Norrby 53 52 66

Sandhult 56 55 60

Sjöbo 52 65 71

Trandared 48 58 56

Viskafors 47 49 63

Borås 52 56 58

Tabell 47: Dagligrökare, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 12 16 16 21

2011 11 12 14 15

2015 10 10 11 12

2018 7 7 5 8

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

Tabell 48: Snusar dagligen, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 19 3 22 1

2011 19 3 19 2

2015 19 4 20 3

2018 18 4 19 2

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

SNUS



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018 VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201862 63

Tabell 49: Har inte använt narkotika, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2012 95 99 88 92

2013 94 95 86 90

2014 93 97 84 89

2015 92 97 88 91

2017 96 95 88 92

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

NARKOTIKA

Tabell 50: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 85 90 80 91

2014 87 93 80 94

2015 80 93 79 95

2017 86 92 78 95

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SPEL OM PENGAR

Tabell 51: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 56 85 61 85

2014 62 91 70 93

2015 62 90 68 96

2017 62 90 69 94

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

DATA- OCH TV-SPEL

Tabell 52: Är aktiv på sociala medier mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2014 79 49 72 44

2015 78 47 63 33

2017 66 32 60 32

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SOCIALA MEDIER

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
SOCIALT DELTAGANDE

Tabell 53: 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

2018 28 34

INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 54: Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre 2017, områden i Borås.

Källa: SCB, IBIND.

Område Kvinnor Män

Brämhult 193,2 284,1

Varav Hässleholmen 164,9 227,1

Centrum 216,5 327,1

Dalsjöfors 197,6 276,6

Fristad 195,0 277,2

Göta 203,7 282,4

Varav Kristineberg 200,9 275,8

Norrby 188,8 263,0

Varav Norrby std. 138,2 142,9

Sandhult 204,2 299,5

Sjöbo 174,3 225,1

Varav Sjöbo std. 171,5 222,5

Trandared 192,8 264,7

Varav Hulta 192,8 254,9

Viskafors 203,9 259,4

Borås 199,0 279,6
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OLYCKSFALL

Tabell 55: Fallolyckor, ålder 65 år och äldre, vårdade per 100 000 invånare. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005 2972,8 2797,2 2160,8 1686,2

2006 2928,1 2993,7 2096,1 1710,8

2007 2911,8 2710,8 2099,6 2149,0

2008 2993,4 2902,6 2145,1 2087,2

2009 2959,9 2900,1 2179,8 1942,7

2010 3058,8 2968,9 2249,9 1903,6

2011 3036,6 3113,9 2305,0 1928,3

2012 3003,1 2839,6 2319,4 2345,5

2013 3029,1 3190,2 2349,7 2206,5

2014 2926,5 3154,6 2255,3 2066,6

2015 2884,9 3079,0 2263,8 2368,5

2016 2792,5 2768,0 2208,7 2333,0

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 56: Döda per 1 000 inv 65-74 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 9 17 12 6 19 12 9 25 16 17 22 19

Centrum 12 20 16 6 12 9 9 16 12 12 16 14

Dalsjöfors 10 10 10 3 15 9 8 15 11 8 25 17

Fristad 11 11 11 16 6 11 12 16 14 2 11 7

Göta 9 22 15 11 33 21 9 24 16 17 30 23

Norrby 10 24 17 5 16 10 11 11 11 6 31 18

Sandhult 0 14 7 13 20 17 5 12 8 9 16 13

Sjöbo 12 19 16 14 19 16 20 23 21 15 25 20

Trandared 11 26 18 9 10 9 7 22 14 8 15 11

Viskafors 11 9 10 13 16 15 7 16 12 18 29 24

Borås 10 17 13 9 16 13 10 18 14 11 22 16

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 57: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.

Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor)

  Män Kvinnor 

2005 53 49

2006 55 38

2007 51 56

2008 57 55

2011 54 50

2015 60 54





FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN  

POSTADRESS: 501 80 Borås
TEL: 033-35 70 00   

boras.se

”Ett samhälles utveckling, rikt eller fattigt, kan bedömas efter dess 
befolknings hälsa, efter hur jämlikt hälsan är fördelad i samhället och 
efter hur väl samhället skyddar de som drabbas av ohälsa och sjukdom”

Citat från Closing the gap in a generation, 2008

Rapporten Closing the gap in a generation är ett av de viktigaste dokumen-
ten som har skrivits på hälsoområdet under de senaste decennierna. I 
rapporten beskriver man hur den sociala rättvisan påverkar hur männ-
iskor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och dö i förtid. 

I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi 
ser samtidigt att skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknip-
pade med sociala förhållanden – hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlik-
het i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden 
under vilka människor växer upp, arbetar och åldras i. 

Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats 
över tid men framför allt de områden där det behöver förbättras för att 
kunna minska den ojämlika hälsan i staden. Att komma tillrätta med 
denna ojämlikhet är helt enkelt en fråga om social rättvisa. 

Trevlig läsning!

Borås Stad

Svanenmärkt trycksak,  3041 0234,  www.stema.nu,  2019.04Svanenmärkt trycksak, 3041 0234
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Borås Stad

Beslut om ändring av tillstånd

Datainspektionens beslut
Borås Stad (org.nr 212000-1561) beviljas ändring av tidigare utfärdat tillstånd 
till kameraövervakning (dnr 211-2924-2014 Länsstyrelsen Västra Götalands 
län) på så sätt att Borås Stad får bevaka ett utökat område på arenans läktare 
med nya kameror (kamera 9-18 och 20-21), att en ny kamera får installeras 
(kamera 43), samt att Borås Stad får bevaka tre timmar före och tre timmar 
efter fotbollsmatcher.

Ansökan om tillstånd att kamerabevaka andra evenemang och arrangemang 
än fotbollsmatcher avslås. 

Tillståndets omfattning och villkor efter ändring framgår nedan.

Tillståndets omfattning och villkor efter ändring
Tillståndshavare Borås Stad
Organisationsnummer 212000-1561
Plats för bevakningen Borås Arena

Ålgårdsvägen 23
506 30 Borås

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast och rörlig 
optik.

Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Borås Arena, kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra, upptäcka och utreda 
brott.

Tider för bevakningen Bevakning får ske i samband med 
fotbollsmatcher i Allsvenskan, Superettan, 
Svenska Cupen, Supercupen och utländska 
elitcuper. Bevakning får även ske tre timmar 

http://www.datainspektionen.se/
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innan matchstart och tre timmar efter 
matchslut.

Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/inspelning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område. 
Beslutets giltighetstid Tills vidare.

Redogörelse för ärendet
Borås Stad har sedan tidigare tillstånd till kameraövervakning med 42 
kameror för övervakning av fotbollsarenan Borås Arena i samband med 
fotbollsmatcher i de europeiska cuperna, Allsvenska fotbollsmatcher och 
fotbollsmatcher i Superettan. Av Länsstyrelsens beslut framgår att Borås Stad 
får övervaka under matcherna samt två timmar före och två timmar efter 
evenemangen. Tillståndet ger även Borås Stad rätt att behandla och bevara 
det inspelade materialet. Genom Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 28 
november 2014 utökades Borås Stads tillstånd på så sätt att 
kameraövervakning även får ske under fotbollsmatcher i Svenska Cupen och 
Supercupen, samt att vissa områden utanför fotbollsarenan får bevakas.

Borås Stad har nu ansökt om ändring av det befintliga tillståndet. Av 
ansökan och utredningen i övrigt framgår följande.

Borås Stad har i aktuell ansökan angett att åtta nya fast monterade kameror 
med fast optik (kamera 9-16) ska installeras och bevaka läktarområdet på 
arenan, samt att fem nya rörliga kameror (kamera 17, 18, 20 och 21) ska 
installeras och bevaka arenan. Dessa kameror kommer ersätta tidigare 
kameror och bevaka ett något större område på läktaren än tidigare tillstånd 
tillåter. Borås Stad har uppgett att Polismyndigheten påpekat att det finns 
ytor på läktaren som inte bevakas, trots att det finns risk för konfrontationer 
mellan grupper på dessa platser, och de nya kamerorna ska bevaka dessa 
områden. Borås Stad vill även installera en ny kamera (kamera 43) som ska 
bevaka ett område utanför arenan. Upptagningsområdet för kamera 43 ingår 
dock i det tidigare beslutet.

Borås Stad vill vidare utöka tillståndet på så sätt att bevakning ska få ske 
under andra evenemang och arrangemang och således inte endast under 
fotbollsmatcher. Borås Stad har anfört att det förekommer andra evenemang 
och arrangemang än fotbollsmatcher och att dessa haft ett bevakningsbehov 
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som begränsats av nuvarande tillstånd. Borås Stad vill ha möjlighet att 
bevaka arenan när behov finns. Borås Stad har angett att arenan i genomsnitt 
tar emot mellan 5 000–6 000 besökare vid varje evenemang.

Borås Stad vill även utöka tillståndet på så sätt att bevakning ska ske tre 
timmar före och tre timmar efter berörda evenemang. Borås Stad har angett 
att det efter matchslut tar allt längre tid att tömma arenan på besökare samt 
att journalister stannar kvar på området för att göra intervjuer och liknande. 
Matchernas spelare dröjer även kvar på arenan efter matchslut för att byta 
om, fira en seger etcetera.

Borås Stad har angett att dem i samband med idrottsarrangemang haft 
problem på arenans område i form av misshandel, skadegörelse, brott mot 
knivlagen, brott mot ordningslagen med mera.

Syftet med bevakningen är att förhindra, förebygga och utreda brott och 
störningar av allmän ordning samt tillse ordning på området. Borås Stad har 
anfört att Svenska fotbollsförbundet och UEFA (Union of European Football 
Associations) kräver att det finns specifik kamerabevakning för att arenor 
ska få arrangera allsvenska och internationella fotbollsmatcher.
Borås Stad har uppgett att Polismyndigheten påpekat att det finns ytor vid 
arenan som för närvarande inte bevakas, trots att det finns risk för 
konfrontationer mellan grupper på dessa platser.

Borås Stad har vidtagit alternativa åtgärder genom att besökare visiteras på 
ett insynsskyddat område innan arrangemangen och att det under hela 
evenemangen finns publikvärdar och ordningsvakter på plats. Borås Stad har 
angett att dem följer Polismyndighetens och Svenska Fotbollsförbundets 
krav och riktlinjer.

Kamerabevakning ska ske med bildinspelning och i realtid. Bildmaterialet 
ska sparas i sex veckor. Polismyndigheten, arrangerande företag och 
föreningar, samt berörda fotbollsklubbar ska sköta bevakningen. 
Bildmaterialet ska förvaras i ett låst och larmat utrymme med brandväggar. 
Polismyndigheten, åklagare, Borås stads säkerhetschef, arrangörens 
säkerhetschef samt areachefen kommer att ha tillgång till bildmaterialet.
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Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att 
skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten 
vid sådan bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.
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Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet och på 
en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Integritetsintresset gör sig särskilt starkt gällande vid områden och under 
pågående arrangemang där människor ägnar sig åt nöje och rekreation. Att 
Borås Stad vill bevaka andra evenemang och arrangemang, utvidga 
upptagningsområdet för flera kameror på läktarområdet, samt utöka 
bevakningen till att ske tre timmar före och tre timmar efter evenemang 
innebär ytterligare integritetsintrång. Sammantaget bedömer 
Datainspektionen att integritetsintresset på platsen väger mycket tungt.

Bevakningsintresset
Fotbollsmatcher i högre divisioner anses generellt brottsutsatta varför 
kamerabevakning under dessa matcher ofta tillåts utan särskild utredning 
(jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 23 juni 2015 i mål 3322-14). Borås 
Stad har anfört att de vill bevaka andra arrangemang och evenemang än 
endast fotbollsmatcher. Borås Stad har angett att arenan har problem med 
brottsincidenter i samband med idrottsarrangemang. Datainspektionen har 
berett Borås Stad att redogöra för de brott/incidenter som inträffat vid de 
evenemang/arrangemang som inte bevakats tidigare, men några sådana 
uppgifter har inte inkommit. Borås Stad har således inte visat att arenan har 
problem med brottslig verksamhet eller störningar vid andra 
evenemang/arrangemang än fotbollsmatcher. Mot bakgrund av detta anser 
Datainspektionen att det inte är fråga om bevakning av en brottsutsatt plats i 
kamerabevakningslagens mening när det gäller övriga evenemang och 
arrangemang. Datainspektionen bedömer att bevakningsintresset under 
andra evenemang än fotbollsmatcher väger relativt lätt.

Borås Stad har anfört att de vill bevaka arenan tre timmar efter 
evenemang/arrangemang på grund av att besökare, spelare och journalister 
dröjer sig kvar allt längre på arenan efter matchslut. Borås Stad vill vidare 
bevaka arenan tre timmar före matchstart för att arenan stänger för 
allmänheten då. Sammantaget bedömer Datainspektionen att Borås stad har 
ett berättigat intresse av att bevaka tre timmar före och tre timmar efter 
fotbollsmatcher. 
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Borås Stad har anfört att de vill bevaka ett större område på arenans läktare 
genom att byta ut flera kameror. Detta på grund av att Polismyndigheten 
påpekat att det finns ett behov av att bevaka dessa platser. Borås Stad vill 
vidare installera en ny kamera (kamera 43) som dock ska bevaka ett område 
som upptas i det tidigare tillståndet. Sammantaget bedömer 
Datainspektionen att Borås stad har ett berättigat intresset av 
kamerabevakning på dessa platser under fotbollsmatcher.

Behovs- och intresseavvägning
Det åligger Borås Stad att visa att det finns ett bevakningsbehov vad gäller 
kamerabevakning av andra evenemang och arrangemang på arenan än 
fotbollsmatcher. Datainspektionen bedömer att Borås Stad inte har visat att 
de har ett sådant behov av att kamerabevaka andra evenemang och 
arrangemang som väger tyngre än integritetsintresset. Ansökan om att få 
kamerabevaka vid andra evenemang/arrangemang utöver fotbollsmatcher 
ska därför avslås. 

Kamerabevakning får i regel ske några timmar före och efter match, 
vanligtvis mellan två till tre timmar före och efter match. Ansökan om 
ändring av tillstånd till kamerabevakning ska därför beviljas på så sätt att 
Borås Stad får kamerabevaka tre timmar före match och tre timmar efter 
match. Borås Stad ska även ges rätt att bevaka de ytor av läktarna som 
tidigare inte bevakats. 

Avslutningsvis konstateras att begreppet kameraövervakning inte längre 
används. Begreppet ska därför i tillståndet ersättas med kamerabevakning i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Astrid Ramsgård. 

Måns Lysén, 2020-10-08   (Det här är en elektronisk signatur) 
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Bilaga

1. Ritning
2. Information om kamerabevakning
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.



 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

• ser till att personuppgifterna är riktiga  

• raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

• skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 

http://www.datainspektionen.se


 

 

framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni 

in ljud måste detta anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 
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10-dagars, 2020-09  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 146 1 398 1 049 1 115 -66 -100 

Gemensam fritidsadministration 9 048 12 188 9 141 8 366 775 100 

Överenskommelsen 14 382 287 91 196 0 

Evenemang 9 431 7 727 3 012 2 372 640 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 11 246 17 663 13 264 11 315 1 949 -200 

Fritidsgårdsverksamhet 24 789 35 687 27 225 27 009 216 0 

Badresor/barnkoloni 2 707 2 725 2 523 3 091 -568 -500 

Folkhälsa 670 3 134 1 731 1 450 281 -1 273 

Träffpunkt Simonsland 6 198 8 191 5 986 5 176 810 200 

Anläggningsenheten 72 381 100 791 78 356 84 043 -5 687 -6 800 

Badenheten 28 758 28 841 22 141 29 545 -7 404 -11 000 

Buffert 0 1 573 1 180 0 1 180 1 573 

Verksamhetens nettokostnader 166 388 220 300 165 895 173 573 -7 678 -18 000 

Kommunbidrag 157 341 220 300 165 895 165 895   

Resultat jfr med kommunbidrag -9 047 0 0 -7 678  -18 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 958   1 429  2 273 

Resultat jfr med tillgängliga medel -7 089   -6 249  -15 727 

Föreningsbidrag 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 2 361 3 455 2 626 2 625 1 -20 

Föreningsbidrag 24 956 32 020 24 642 25 008 -366 500 

Bidrag till invandrarföreningar 1 653 2 000 1 900 1 765 135 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 863 2 800 2 800 3 103 -303 -250 

Bidrag till funktionshinderföreningar 1 466 1 275 1 032 1 136 -104 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 919 2 100 2 100 2 096 4 0 

Verksamhetens nettokostnader 35 218 43 650 35 100 35 733 -633 230 

Kommunbidrag 35 300 43 650 35 100 35 100   

Resultat jfr med kommunbidrag 82 0 0 -633  230 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 82   -633  230 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal besökare Stadsparksbadet 107 289 240 000 72 731 83 785 

Antal besökare Borås Simarena 115 889 170 000 56 590 71 256 

Antal besökare Sandaredsbadet 50 584 65 000 30 826 37 784 

Antal besökare Dalsjöbadet 34 032 38 000 18 716 22 590 



 

10-dagars, 2020-09  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Kommentarer 

Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är -7 678 tkr. 
 
För perioden har det bokförts kostnader som kallas godkända "öronmärkta projekt". Dessa kostnader 
justeras vid årets slut men påverkar uppföljningen negativt. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = -535 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = -1 429 tkr. 

Totalt: -1 429 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, nettosumman är  2 591 tkr för perioden. Externa 
bidrag är exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, LONA -bidrag, Prio-pengar, 
SM-veckan vinter m.m. Kvarstående medel återbetalas eller flyttas till nästkommande budgetår. 
 
En justerad budgetavvikelse, med hänsyn till ovan, landar på - 8 840 tkr för perioden. Denna avvikelse 
fördelas på ca -13 000 tkr för intäkterna i jämförelse med budget och ca + 4 200 tkr för kostnaderna i 
jämförelse med budget. 
 
Prognos vid årets slut 
Bokförd prognosavvikelse landar på -18 000 tkr. Med hänsyn till godkända öronmärkta projekt (2 273 
tkr) så blir en justerad prognos ett underskott motsvarande 15 727 tkr. 
 

 Nämnd, - 100 tkr. Bland annat dubbla kostnader för nämndadministration. 
 Gemensam fritidsadministration, 100 tkr. Främst mindre personalkostnader än budgeterat. 
 Mötesplatser/förebyggande, -200 tkr. Avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri 

från våld". Projektet avslutades 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). 
Enheten har dock fått godkänt att använda kvarstående medel även 2020 som beräknas till -1 
000 tkr. Kvarstår in 2021 beräknas därmed 577 tkr. Vid en jämförelse med budget ser den 
ordinarie verksamhetsbudgeten ut att landa på ett överskott, på uppskattningsvis 800 tkr. 
Främst lägre personalkostnader än budgeterat.  

 Badresor/barnkoloni, -500 tkr. Till största delen ökade kostnader som en konsekvens av 
Corona. 

 Folkhälsa,  -1 273 tkr avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total budget 
för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). Prognosavvikelsen avser kvarstående medel. 

 Träffpunkt Simonsland, +200 tkr. Mindre intäkter än budgeterat som en konsekvens av 
Corona beräknas till ca 1 000 tkr. Ej tillsatta vakanta tjänster och fördelade lönekostnader till 
externa projektmedel bidrar till en positiv prognostiserad avvikelse. 

 Badenheten, -11 000 tkr . Främst mindre intäkter än budgeterat. Ca 9 000 avser konsekvenser 
utifrån Corona. 

 Anläggningsenheten, - 6 800 tkr. Främst mindre intäkter än budgeterat. Varav ca 4 600 tkr 
avser konsekvenser utifrån Corona.    

 Buffert, + 1 573 tkr. Används i sin helhet för att täcka underskott inom fritidsramen. 
 
Övriga verksamhetsområden antas ha en budget i balans vid årets slut. 
 
 



 

10-dagars, 2020-09  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Upplupna lönekostnader 
Avtalen inom flera avtalsområden för nya löner är ännu ej färdigställda. Inga nya löner är därför 
utbetalda från april. En uppskattad beräkning har gjorts och upplupna lönekostnader har avsatts på ett 
balanskonto. Summan för perioden april till sep uppgår till ca 1 200 tkr. 
 
Coronapandemin 
Konsekvenserna av Corona påverkar intäktsbudgeten negativt. Främst påverkas Badenheten men också 
Anläggningsenheten då dessa verksamheter till stor del är intäktsfinansierade. Av det prognostiserade 
underskottet beräknas ca 15 300 tkr bero på konsekvenser utifrån Corona. 
 
Övrigt 
Har ännu inte fått slutligt besked om återföring av moms från Skatteverket. Momsen på 
Stadsparksbadet har utifrån beslut ändrats från och med 2019 från 25 % till 0 %. Återföring av inbetald 
moms har begärts för delar bakåt i tiden. Totalt ca 1 600 tkr. 
  

Bidragsramen 
 
Prognos vid årets slut 
Pandemins påverkan på ungdomsverksamheten är svårbedömd. Totalt sett har föreningslivet klarat 
pandemin bra, med några undantag självklart. Föreningsenheten kommer under hösten försöka att 
kartlägga pandemins påverkan. 
 
Föreningsbidragen förväntas lämna ett överskott på ca 500 tkr, dels beroende på pandemin, dels 
beroende på de nya bidragsreglerna. Därutöver prognostiseras bidragen till sociala föreningar bli högre 
än budgeterat och beror på bland annat fler lokaler och ökade hyror, ca 250 tkr. Mindre avvikelse för de 
administrativa kostnaderna beräknas till -20 tkr. 
 
Prognostiserat utfall blir därmed 230 tkr. 
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