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 Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett 

socialt hållbart Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2020 – en 

jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås och översänder det till 

Kommunfullmäktige. 

        

Sammanfattning  

Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av utmaningarna 
som Borås Stad står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper 
av boråsare och att dessa skillnader ökar.  

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, både globalt, 
nationellt och lokalt i Borås. De mänskliga rättigheterna riskerar att begränsas 
och skillnader mellan olika gruppers livsvillkor och hälsa riskerar att öka till följd 
av Coronapandemin. Det förstärker vikten av ett långsiktigt arbete för en god 
och jämlik hälsa.  

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för ett socialt hållbart Borås. Arbetet sträcker 

sig bakåt i tiden. Det första Välfärdsbokslutet togs fram redan år 2000. Genom 

att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i 

olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, 

genomförande och uppföljning av insatser för att minska skillnader i livsvillkor.  

 

I arbetet med att skapa en god och jämlik hälsa är Välfärdsbokslutet ett redskap. 

Precis som att Välfärdsbokslutet också är ett redskap i arbetet med ett Socialt 

hållbart Borås. Arbetet inom Socialt hållbart Borås påbörjades 2018 och är 

stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 

förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.  

 

Årets rapport innehåller flera nyheter. Det är förändringar som bland annat 

handlar om att öka användbarheten av Välfärdsbokslutet genom att skapa nya 

avsnitt med tillhörande statistik. Det handlar också om att visa på skillnader i 

livsvillkor på mindre geografiska områden än tidigare och för olika grupper av 

människor. Allt detta för att förbättra utgångsläget i arbetet med att skapa ett 

mer jämlikt Borås.  
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Rapporten är uppdelat i sex avsnitt. Samtliga avsnitt bygger på ett globalt mål 

inom den sociala dimensionen med tillhörande Mänskliga rättigheter. Avsnitten 

heter Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, Inkludering och deltagande, Hållbara 

städer och miljöer samt Utbildning. 

 

Samtliga avsnitt innehåller den sociala hållbarhetens status globalt, nationellt 

och lokalt. Statusen för Borås lyfts utifrån hälsans bestämningsfaktorer, ålder, 

kön och arv fördelat på åldrarna barn och unga, vuxna och äldre 65+. I samtliga 

avsnitt redogörs också för Coronapandemins tänkbara konsekvenser på 

folkhälsan inom aktuellt område samt exempel på pågående arbete i Borås.  

 

Det första avsnittet heter Fattigdom. Utmaningen i Sverige är att det finns stora 

ekonomiska skillnader i samhället. I Borås finns det skillnader mellan olika 

grupper och mellan olika geografiska områden.  

 

Det andra avsnittet handlar om Hälsa och välbefinnande. De nationella 

utmaningarna är att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Hälsosamma 

levnadsvanor är en viktig förutsättning för hälsa och livskvalitet, och fungerar 

samtidigt som skyddsfaktorer för en rad olika sjukdomar och dödsorsaker. Det 

finns särskilda utmaningar gällande både psykisk och fysisk hälsa i Borås, främst 

mellan personer med olika utbildningsnivå, bakgrund och mellan kön. 

 

Tredje avsnittet heter Arbete, där den stora utmaningen handlar om att minska 

skillnader och klyftor på arbetsmarknaden, inklusive skillnader i lön mellan 

kvinnor och män. De som till exempel saknar en fullständig gymnasieutbildning 

har en större risk att drabbas av långtidsarbetslöshet, oavsett bakgrund och 

andra förutsättningar. I Borås kan vi se dessa skillnader tydligt. 

 

Avsnitt fyra handlar om Inkludering och deltagande. Kontroll, inflytande och 

delaktighet utgör centrala resurser för en god och jämlik hälsa. Till exempel 

deltagande i föreningsliv, valdeltagande och tillit till andra ser olika ut beroende 

på vart man bor i Borås, vilken bakgrund man har och det finns också 

skillnader mellan kön.  

 

Femte avsnittet heter Hållbara städer och miljöer och handlar om att goda och 

jämlika livsmiljöer spelar en avgörande roll i en jämlik och sammanhållen stad. 

Framtidens utmaningar i Borås handlar om att tillgodose behovet av fler 

bostäder och att tillgodose en hållbar stadsutveckling med god trygghet. 

 

Det sista avsnittet handlar om Utbildning. Kunskaper och kompetenser utvecklas 

under alla livets olika skeenden och har ett starkt samband med människors 

förutsättningar för en god hälsa. I Borås finns det skillnader i utbildningsnivå 

mellan olika grupper, mellan olika geografiska områden och mellan män och 

kvinnor.  

 



Borås Stad 
  Sida 

3(11) 

 

 

Resultatet i Välfärdsbokslutet pekar ut tre utmaningar som tillsammans med de 
tre målområdena inom Socialt hållbart Borås (God start i livet och goda 
uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Bostäder och närmiljöer) ska ses som 
vägledande i Borås arbete med social hållbarhet. Samtliga utmaningar ska tas i 
beaktande av förvaltningar och bolag i arbetet med planering av verksamheten 
och i budgetarbetet för verksamheten. Utmaningarna utifrån resultatet av 
Välfärdsbokslutet är 1) Inkludering och deltagande för alla 2) Geografiska 
områden som är särskilt utsatta 3) Grupper att särskilt fokusera på. 
 

Sedan hösten 2019 ska samtliga nämnder och bolag i Borås Stad redovisa hur 

de använt Välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete (Dnr KS 2019-

00523 1.1.2.25). Därför innehåller Välfärdsbokslutet 2020 också en 

sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet används idag av stadens förvaltningar 

och bolag. Majoriteten av alla förvaltningar och bolag arbetar med områden 

som Välfärdsbokslutet berör, alltså med social hållbarhet.  

 

En del förvaltningar och bolag beskriver att de arbetar direkt med områden 

som bokslutet lyfter, andra arbetar indirekt med områdena som bokslutet berör 

utifrån att deras arbete påverkar områdena i Välfärdsbokslutet. Eftersom social 

hållbarhet är en fråga som kräver tvärsektoriell samverkan är det positivt att 

majoriteten av stadens nämnder och bolag ser att deras arbete berör social 

hållbarhet.  

 

Som en del av uppföljningen av hur Välfärdsbokslutet används rapporterade 

nämnder och bolag in önskemål för det fortsatta arbetet med Välfärdsbokslutet. 

Några av önskemålen har resulterat i nyheter som finns i årets rapport och i ett 

kompletterande processtöd om hur Välfärdsbokslutet kan användas.  

 

            

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Social hållbarhet är enligt Agenda 2030 en av de tre hållbarhetsdimensionerna 

tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå en hållbar 

utveckling. Stöd för att arbeta med social hållbarhet finns på både global, 

nationell och lokal nivå. På global nivå är Agenda 2030, de globala och 

prioriterade målsättningarna i arbetet för hållbar utveckling fram till 2030. 

Agenda 2030 innehåller 17 prioriterade mål och 169 delmål. Till varje Agenda 

2030 mål finns tillhörande mänskliga rättigheter. De globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 utgör förutsättningar för en god och jämlik hälsa, men målen är 

också ömsesidigt beroende av varandra samt påverkade av folkhälsan och 

folkhälsoarbetet. 

 

Nationellt och lokalt finns det stöd för att arbeta med jämlik hälsa och social 

hållbarhet i bland annat svensk lagstiftning, t ex i Regeringsformen, i 

Kommunallagen, i Socialtjänstlagen och i Plan- och bygglagen. Agenda 2030 

skapar ramarna för Sveriges nationella arbete för hållbar utveckling, men i 
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Sverige finns det förutom ett starkt lagligt stöd för social hållbarhet och jämlik 

hälsa, också den nationella folkhälsopolitiken. Den pekar ut områden att 

fokusera på i arbetet med att minska skillnader i hälsa nationellt. 

 

För att sammanfatta är stödet för att arbeta med social hållbarhet brett och väl 

förankrat globalt genom Agenda 2030 och deklarationen om de Mänskliga 

rättigheterna. Nationellt och lokalt genom svensk lagstiftning och den nationella 

folkhälsopolitiken. De globala målsättningarna utgör ramverket för arbetet på 

lokal och nationell nivå- och arbetet för ett hållbart samhälle där de mänskliga 

rättigheterna är respekterade går hand i hand med arbetet för ett jämlikt och 

socialt hållbart samhälle.  

 

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för ett socialt hållbart Borås. Arbetet sträcker 

sig bakåt i tiden. Det första Välfärdsbokslutet togs fram redan år 2000. Sedan 

dess har rapporten utvecklats i takt med att staden ändrat form, både i sitt sätt 

att organisera arbetet med att skapa jämlik hälsa, men också där kommundelar 

blivit stadsdelar och nu fackförvaltningar. Staden har också vuxit i 

befolkningsantal och avståndet till övriga världen har på många sätt minskat. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden 

och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, 

genomförande och uppföljning av insatser för att minska skillnader i livsvillkor.  

 

Folkhälsoarbetet i staden utgår från det övergripande nationella målet för 

folkhälsopolitiken, som är: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I det 

arbetet är Välfärdsbokslutet ett redskap. Precis som att Välfärdsbokslutet också 

är ett redskap i arbetet med ett Socialt hållbart Borås. Arbetet inom Socialt 

hållbart Borås påbörjades 2018 och är stadens långsiktiga arbete för att 

motverka segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och 

bättre hälsa.  

 

Socialt hållbart Borås innehåller tre prioriterade målområden: 

 

 God start i livet och goda uppväxtvillkor 

 Förutsättningar för arbete 

 Bostäder och närmiljö 

 

Vägledande för arbetet är den politiskt antagna målbilden som dels identifierar 

mål och strategier, men också skapar en gemensam riktning för framtida 

åtgärder. Målbilden förstärker förutsättningarna för verksamheterna att 

gemensamt ta ett helhetsperspektiv på frågan för att möta dess komplexa 

karaktär och tillsammans öka möjligheterna att påverka livsvillkoren och hälsan 

för medborgarna i Borås.  
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I Välfärdsbokslutet finns flera statistiska källor. Gemensamt för all statistik i 

Välfärdsbokslutet är att den gäller på gruppnivå, det går alltså inte att dra några 

slutsatser om enskilda individer. I Välfärdsbokslutet är den statistiken som visas 

utvald för att beskriva området den berör, men det finns mer statistik att tillgå. 

Statistiken är den senaste som går att få fram och hämtas från både registerdata 

(SCB Statistiska Centralbyrån) och enkätdata (LUPP Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, Hälsa på lika villkor, CAN Drogvaneundersökningen, 

Trygghetsmätningen samt Hälsoenkäten Borås Stad).  

 

 

Rapportens upplägg  

Rapporten är uppdelat i sex avsnitt. Samtliga avsnitt bygger på ett globalt mål 

inom den sociala dimensionen med tillhörande Mänskliga rättigheter. Avsnitten 

heter Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, Inkludering och deltagande, Hållbara 

städer och miljöer samt Utbildning. 

 

Samtliga avsnitt är uppbyggda på följande sätt:  

 

 Den sociala hållbarhetens status på en global, nationell och lokal-

Borås nivå 

 

 Agenda 2030 mål 5: Jämställdhet och Mål: 10 Minskad ojämlikhet. 

Målsättningarna finns med i alla områden eftersom de sträcker sig över 

övriga områden i ett socialt hållbart samhälle.  

 

 Status utifrån hälsans bestämningsfaktorer; ålder, kön och arv. 

Hälsans bestämningsfaktorer lyfts utifrån indelningen; barn och unga, 

vuxna och äldre 65+ inom varje område.  

 

 Coronapandemins påverkan. I varje avsnitt redogörs för 

Coronapandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan inom aktuellt 

område.   

 

 Pågående arbete i Borås. Varje avsnitt innehåller tolkning av de 

globala målen med tillhörande mänskliga rättigheter utifrån det 

kommunala ansvaret samt exempel på hur Borås arbetar med social 

hållbarhet utifrån området idag.  

 

Det första avsnittet heter Fattigdom. Utmaningen i Sverige är att det finns stora 

ekonomiska skillnader i samhället. Delar av Sveriges befolkning har otillräckliga 

ekonomiska resurser i jämförelse med genomsnittet. Kvinnor har i genomsnitt 

lägre lön än män och kvinnor är överrepresenterade i befattningar med lägre 

löner. Särskilt utsatta är kvinnor över 65 år, ensamstående kvinnor med barn, 

personer med funktionsnedsättning samt personer som är födda utomlands. I 

Borås finns det stora skillnader mellan olika grupper och mellan olika 

geografiska områden.  
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Det andra avsnittet handlar om Hälsa och välbefinnande. De nationella 

utmaningarna är att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Hälsosamma 

levnadsvanor är en viktig förutsättning för hälsa och livskvalitet, och fungerar 

samtidigt som skyddsfaktorer för en rad olika sjukdomar och dödsorsaker. 

Förebyggande insatser i hälsa gynnar samhällets utveckling i stort och skapar 

förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. Det 

finns särskilda utmaningar gällande både psykisk och fysisk hälsa i Borås, främst 

mellan personer med olika utbildningsnivå, bakgrund och mellan kön. 

 

Tredje avsnittet heter Arbete, där den stora utmaningen handlar om att minska 

skillnader och klyftor på arbetsmarknaden, inklusive skillnader i lön mellan 

kvinnor och män. Personer med en funktionsnedsättning, nyanlända, 

utomeuropeiskt födda samt vissa äldre och unga har i större utsträckning än 

andra svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De som saknar en 

fullständig gymnasieutbildning har också en större risk att drabbas av 

långtidsarbetslöshet, oavsett bakgrund och andra förutsättningar. I Borås kan vi 

se dessa skillnader tydligt. 

 

Avsnitt fyra handlar om Inkludering och deltagande. Lika tillgång till inflytande över 

beslutsfattande handlar om att säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Kontroll, 

inflytande och delaktighet utgör också centrala resurser för en god och jämlik 

hälsa. Till exempel deltagande i föreningsliv, valdeltagande och tillit till andra 

ser olika ut beroende på vart man bor i Borås, vilken bakgrund man har och det 

finns också skillnader mellan kön.  

 

Femte avsnittet heter Hållbara städer och miljöer och handlar om att goda och 

jämlika livsmiljöer spelar en avgörande roll i en jämlik och sammanhållen stad. 

Stadens utformning påverkar människors liv på ett påtagligt sätt. En trygg 

boendemiljö främjar hälsa på både individ-, områdes- och befolkningsnivå. Den 

miljö där man växer upp skapar förutsättningar för till exempel hälsa och tillit. 

Inte minst är goda och trygga livsmiljöer viktiga förutsättningar för att ge 

barnen en god start i livet. Framtidens utmaningar i Borås handlar om att 

tillgodose behovet av fler bostäder och att tillgodose en hållbar stadsutveckling 

med god trygghet. 

 

Det sista avsnittet handlar om Utbildning. Rätten till en god utbildning handlar 

om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 

att främja livslångt lärande för alla, oberoende könsbaserade skillnader eller 

funktionsnedsättning. Kunskaper och kompetenser utvecklas under alla livets 

olika skeenden och har ett starkt samband med människors förutsättningar för 

en god hälsa. I Borås finns det skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper, 

mellan olika geografiska områden och mellan män och kvinnor.  
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Status social hållbarhet i Borås 

I Välfärdsbokslutets sex avsnitt visas hur inkomster skiljer sig åt, hur hälsan är 

ojämlikt fördelad, att ett arbete inte är en självklarhet för alla och att alla inte är 

inkluderade eller känner tillit till andra. Det visas också att upplevelsen av 

trygghet varierar, att bo trångt är ett faktum för en del och att samband mellan 

utbildningsnivå och till exempel arbete, inkomst och valdeltagande finns. Allt 

detta är utmaningar som staden har. Om människor inte har likvärdiga 

uppväxtvillkor, utbildningschanser, livsmiljöer, tillgång till det offentliga 

rummet och bostäder, arbetsmöjligheter är inte livsvillkoren jämlika. Särskilt 

inte om det finns en systematik i ojämlikheter mellan, och diskriminering av, 

olika grupper.  

 

Utifrån resultatet i Välfärdsbokslutet 2020 har tre stycken utmaningar 
identifierats. Tillsammans med de redan beslutade målområdena inom arbetet 
med Socialt hållbart Borås (God start i livet och goda uppväxtvillkor, 
Förutsättningar för arbete samt Bostäder och närmiljö) ska utmaningarna ses 
som vägledande i arbetet med social hållbarhet. Samtliga utmaningar ska tas i 
beaktande av förvaltningar och bolag i arbetet med planering av verksamheten 
och i budgetarbetet för verksamheten.  
 

Dessa tre identifierade utmaningarna i Välfärdsbokslutet är: 

 

1. Inkludering och ökat deltagande för alla 

Det finns skillnader i vilka som deltar i samhället, vilket utmanar det faktiska 
jämlika deltagande på alla nivåer. Att arbeta med att förbättra livsvillkoren för 
alla i befolkningen är därför viktigt ur ett delaktighetsperspektiv.  
 
För att möjliggöra ett jämlikt deltagande behöver staden:  
 

 Utveckla delaktigheten i mötet med kommunens verksamheter 

 Stärka tjänstepersonernas bemötande för att skapa tillit 

 Skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande 

 

2. Geografiska områden som är särskilt utsatta 

Med hjälp av tillgång till ny statistik på fler geografiska områden kan Borås Stad 

nu tydligt se vilka områden som är mer utsatta och därför behöver extra fokus. 

I rapporten lyfts 15 geografiska områden fram. I dessa områden bor de med 

lägst utbildningsnivå, med lägst inkomster, lägsta andelen i arbete, högsta 

andelen långtidsarbetslösa, högsta andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

och de som har minst boyta. I vissa utav dessa områden känner man sig 

dessutom i högre grad otrygg. Samtliga 15 geografiska områden har flera utav 

dessa utmaningar, men alla områden är inte utsatta i samtliga indikatorer. 

 

3. Grupper att särskilt fokusera på 
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I Borås finns det grupper som på olika sätt har sämre livsvillkor och sämre 

förutsättningar för en god hälsa. Dels handlar det om socioekonomiskt utsatta 

grupper, som i detta fall uppmärksammas redan i Utmaning 2. Geografiska områden 

som är särskilt utsatta.  

Men det handlar också om följande utsatta grupper: Kvinnor, Ensamstående, 

Ensamstående med barn, HBTQI-personer, Personer med 

funktionsnedsättningar, Utrikes födda, Nationella minoriteter och Urfolk.  

 

 

Hur används Välfärdsbokslutet? 

Sedan hösten 2019 ska samtliga nämnder och bolag i Borås Stad redovisa hur 

de använt Välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete (Dnr KS 2019-

00523 1.1.2.25).  

 

Därför innehåller Välfärdsbokslutet 2020 också en sammanfattning av hur 

Välfärdsbokslutet används idag av stadens förvaltningar och bolag. Majoriteten 

av alla förvaltningar och bolag arbetar med områden som Välfärdsbokslutet 

berör, alltså med social hållbarhet. En del förvaltningar och bolag beskriver att 

de arbetar direkt med områden som bokslutet lyfter, andra arbetar indirekt med 

områdena som bokslutet berör utifrån att deras arbete påverkar områdena i 

Välfärdsbokslutet. Eftersom social hållbarhet är en fråga som kräver 

tvärsektoriell samverkan är det positivt att majoriteten av stadens nämnder och 

bolag ser att deras arbete berör social hållbarhet.  

 

Som en del av uppföljningen av hur Välfärdsbokslutet används rapporterade 

nämnder och bolag in önskemål för det fortsatta arbetet med Välfärdsbokslutet. 

Några av önskemålen har resulterat i nyheter som finns i årets rapport och i ett 

kompletterande processtöd om hur Välfärdsbokslutet kan användas.  

 

Önskemål och svar på önskemål:  

 Förvaltningarna och bolagen önskade ett tydliggörande kring vilka 

områden i bokslutet som berör vilka förvaltningar och bolag. Avsnittet 

med exempel på hur Borås arbetar med de olika områdena i bokslutet 

har därför lagts till.  

 Det fanns också ett önskemål om att bokslutet avslutas med slutsatser 

och rekommendationer för fortsatt arbete. Avsnittet ”Sammanfattad 

statusbild” har därför lagts till i bokslutet.  

 En utmaning för användandet av Välfärdsbokslutet som har nämnts är 

att det saknas arbetssätt för hur och när Välfärdsbokslutet kan 

användas. Det finns också ett önskemål om presentationer med manus 

för att tjänstepersoner på bolagen och förvaltningarna själva ska kunna 

sprida kunskapen som Välfärdsbokslutet innehåller. För att underlätta 

för förvaltningarna och bolagen i användandet av Välfärdsbokslutet har 

ett processtöd i hur man använder Välfärdsbokslutet tagits fram.  
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Förvaltningens överväganden 

 

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 

samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 

socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 

utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa 

kostar är också lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlikheten 

mellan exempelvis olika utbildningsgrupper representerar handlar inte enbart 

om mänskligt lidande och förlorade levnadsår utan även om direkta kostnader 

kopplade till ohälsan i form av produktions- 

bortfall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de kostnader som är 

förknippade med ohälsans sociala bestämningsfaktorer, exempelvis för 

arbetslöshetsersättning.  

 

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 

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, t. ex i budgetarbetet.  

 

Forskning visar tydligt att jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika. Stora 

ojämlika skillnader i livsvillkor bidrar till sämre hälsa, ökad social oro, sämre 

sammanhållning och sämre trygghet i hela samhället. Det betyder att även de 

som redan har goda livsvillkor ”tjänar” på en mer jämlik stad. Att arbeta för 

likvärdiga livsvillkor för alla är dessutom en samhällsinvestering, rent 

ekonomiskt. Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för 

samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Arbetet för 

likvärdiga livsvillkor är alltså ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma 

resurser. 

 

 

I arbetet med Socialt hållbart Borås tas flera av de utmaningar som framgår i 

Välfärdsbokslutet upp. Detta är utmaningar som går att finna inom avsnitten 

Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, Hållbara städer och miljöer och Utbildning. 

Utifrån Välfärdsbokslutets resultat presenteras därutöver tre utmaningar som 

behöver läggas fokus på för att nå målsättningen om att skapa en mer jämlik 

och socialt hållbar stad.  

Arbetet för social hållbarhet kräver tvärsektoriell samverkan. Det finns en stor 

utmaning för förvaltningar och bolag att hantera tvärsektoriella frågor som 

social hållbarhet. Frågorna bemöts dels av konkurrens av ordinarie verksamhet 

och dels av konkurrens av andra tvärsektoriella frågor, då de ställer krav på att 

tillämparen kan beakta flera olika perspektiv. Det gör att frågorna är beroende 

av flera olika politikområden för att genomföra sin politik. Samordning mellan 
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olika politikområden ställer krav på gemensam horisontell styrning och nätverk. 

En nyckel för ett framgångsrikt arbete är därmed att det finns samverkan 

gällande tvärsektoriella frågor och att frågorna är en del av kärnverksamheten 

och inte något som görs vid sidan om. Med denna kunskap som grund är 

därmed samverkan en grundläggande förutsättning för framgång i arbetet för 

ett socialt hållbart Borås.  

 

För att underlätta för förvaltningar och bolag att kunna använda sig av 

Välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete har ett processtöd byggts 

upp.  

 

Detta stöd innehåller tre delar: 

 

1. Kunskap: I denna del hittas bakgrundskunskap om social hållbarhet samt 

presentationer av varje statusområde i bokslutet. Användaren kan lyssna på 

presentationerna eller själv hålla i presentationerna med hjälp av ett talarmanus.  

 

2. Identifiera: Frågor för att identifiera hur man idag arbetar med social 

hållbarhet: Med hjälp av frågorna kan det bli tydligare vilka av områdena i 

Välfärdsbokslutet som berör aktuell förvaltning/bolag. Det finns också 

exempel och inspiration på hur man kan arbeta med social hållbarhet utifrån 

frågeställningarna.  

 

3. Utveckla: Frågor för att utveckla arbetet med social hållbarhet. 

Frågeställningarna syftar till att kunna identifiera utvecklingsområden inom 

förvaltningens/bolagets nuvarande arbete med social hållbarhet. Här finns 

också inspiration och exempel att ta hjälp av.  

 

Processtödet skulle med fördel också kunna användas utanför den kommunala 

organisationen, i samverkan med till exempel civilsamhället.  

 

Beslutsunderlag 

1. Välfärdsbokslutet 2020 – en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Förord
Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av utmaningarna som Borås Stad står 
inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av boråsare och att dessa skillnader ökar. 

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, både globalt, nationellt och lokalt 
i Borås. De mänskliga rättigheterna riskerar att begränsas och skillnader mellan olika gruppers livs-
villkor och hälsa riskerar att öka till följd av Coronapandemin. Det förstärker vikten av ett långsiktigt 
arbete för en god och jämlik hälsa.

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa och för social hållbarhet. Välfärdsbokslutet 
har gjorts sedan år 2000 och mäter den sociala hållbarheten i Borås. Genom att uthålligt mäta förän-
dringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt 
underlag för planering, genomförande och uppföljning av insatser för att minska skillnader i livsvillkor. 

När våra livsvillkor är likvärdiga får alla möjlighet till en god uppväxt,  
en passande bostad, bra sjukvård, utbildning, försörjning och arbete

En del av Borås arbete för social hållbarhet sker sedan år 2018 under namnet Socialt hållbart Borås. 
Inom ramen för arbetet med Socialt hållbart Borås är Välfärdsbokslutet ett viktigt kunskapsunderlag. 
Analyser av det statistiska materialet kan bidra till en samlad bild och förståelse för de utmaningar som 
finns i staden. Underlaget ger också möjlighet att prioritera bland dessa utmaningar.

Årets rapport innehåller flera nyheter. Det är förändringar som bland annat handlar om att öka använd-
barheten av Välfärdsbokslutet genom att skapa nya avsnitt med tillhörande statistik. Det handlar också 
om att visa på skillnader i livsvillkor på mindre geografiska områden än tidigare och för olika grupper 
av människor. Allt detta för att förbättra vårt utgångsläge i arbetet med att skapa ett mer jämlikt Borås. 

Välfärdsbokslutet riktar sig till Borås Stads politiker och till hela stadens arbete med mänskliga rät-
tigheter och social hållbarhet. Arbetet med social hållbarhet är ett gemensamt ansvar. Insatser från 
både det offentliga, privata, ideella organisationer och individerna själva kan påverka och främja jäm-
lika livsvillkor och en god och jämlik hälsa i Borås. En bred samverkan är därmed en grundläggande 
förutsättning för att vi tillsammans ska kunna kraftsamla för att nå resultat i arbetet för ett socialt 
hållbart Borås.

Ulf Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Definitioner och sammanhang
I detta avsnitt redogörs för återkommande begrepp och bakgrundskunskap som är bra att ha med sig i 
det fortsatta läsandet av Välfärdsbokslutet. 

Vad är social hållbarhet? 
Det finns olika definitioner av social hållbarhet, men gemensamt för de flesta definitioner är att de innefattar 
en riktning mot en möjlig framtid. Med det innebär att begreppets betydelse påverkas av ett samhälles 
utveckling, normer och värderingar. 

Inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndighetens gemensamma arena 
”Mötesplats social hållbarhet”, har det tagits fram en bred och vedertagen beskrivning av ett socialt 
hållbart samhälle:

• Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan  
orättfärdiga skillnader.

• Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde och rättigheter står i centrum, vilket 
kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsut-
vecklingen.

Utifrån denna beskrivning kan den samlade befolkningens hälsa, det vill säga folkhälsoläget, ses som ett 
uttryck för en socialt hållbar samhällsutveckling. Orsaken till att den sociala hållbarhetens koppling till 
hälsa är så tydlig är att kunskapsläget visar att det inte går att uppnå hållbarhet om hälsan är ojämlikt 
fördelad i ett samhälle1. En god folkhälsa innebär både att så många som möjligt har en bra psykisk och 
fysisk hälsa och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället2.

Social hållbarhet innebär också att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov 
och att de mänskliga rättigheterna säkerställs och skyddas. Här är social välfärd, rättvisa och jämlika 
livsvillkor centrala byggstenar som kan konkretiseras genom mått på tillit, delaktighet, utbildning och 
försörjningsmöjligheter3. 

Hur kommer vi dit?
För att nå ett socialt hållbart samhälle krävs en samsyn kring vad välfärdssamhället ska erbjuda4. I prak-
tiken handlar det om hur väl vi lyckas fördela dagens ekonomiska och materiella resurser, socialt kapital 
och kvalitet på välfärdstjänster mellan olika grupper i samhället och hur vi lyckas överföra det till näst-
kommande generationer5. 

Fokus på likvärdiga livsvillkor- men det betyder inte lika för alla 
Livsvillkor är de villkor och möjligheter människor lever under. Det kan handla om en god uppväxt, en 
bra utbildning, ett gott arbete, försörjningsmöjligheter och ett bra boende- värden som definieras som 
grundläggande mänskliga rättigheter. 

Den sociala hållbarheten kan stärkas genom att tillgodose grundläggande värden som säkerhet, trygghet 
och rättvisa, men framförallt genom att livsvillkoren är jämlikt fördelade i befolkningen6. 

Insatser för social hållbarhet och jämlikhet behöver vara riktade till hela befolkningen, men det behövs 
också insatser som riktar sig till grupper eller områden i Borås som är utsatta för en eller flera riskfaktorer 
gällande skillnader i livsvillkor. Med det sagt behöver vi arbeta för att skapa likvärdiga livsvillkor, men 
det behöver inte betyda att hela Borås är i behov av likvärdiga insatser. 

1,3, 4 https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637

5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html 
6 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. (2015). Skillnadernas Stockholm. Stockholm: Stockholms stad. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html
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I ett socialt hållbart Borås är inte alla lika, men alla har  
likvärdiga förutsättningar

När jämlikhet mäts med hjälp av hälsa är den sociala positionen central. Grupper med en hög social 
position har tillgång till mer resurser, exempelvis inflytande och pengar samt bättre boenden. Forskning 
visar att en grupps sociala position i relation till andra grupper i ett samhälle har stor betydelse för hälsan 
och förväntad livslängd. Mönstret är att hälsan förbättras med stigande social position, oavsett vilken 
socioekonomisk grupp i samhället man tillhör. 

Den sociala positionen påverkas av gruppens 1) socioekonomiska status och i vilken grad gruppen 2) 
är särskilt socialt utsatt, marginaliserad eller diskriminerad. När ojämlikhet i hälsa mellan grupper i 
befolkningen mäts utgår man normalt från en socioekonomisk situation i form av utbildning, inkomst 
och arbete eller diskrimineringsgrunder såsom ålder, kön, födelseland eller sexuell läggning.

Vissa grupper i samhället räknas som särskilt utsatta, det är grupper som statistiskt kännetecknas av att 
befinna sig i en sårbar, marginaliserad eller diskriminerad situation. Hur hälsan utvecklas beror på en 
rad förutsättningar och en person kan tillhöra flera grupper samtidigt. Det kan därmed finnas skillnader 
i livsvillkor och hälsa mellan utsatta grupper och den övriga befolkningen, men också skillnader inom 
grupperna7.

Förståelse för hälsans bestämningsfaktorer
De livsvillkor som krävs för att uppnå en god och jämlik hälsa kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer8. 
Hälsans fördelning i en befolkning bestäms till en övervägande del av sociala bestämningsfaktorer. För 
att kunna åtgärda ojämlikheter i hälsa måste man därmed åtgärda de ojämlikheter som primärt ligger i 
hälsans bestämningsfaktorer9. 

Bilden förklarar hälsans bestämningsfaktorer. Det som påverkar hälsan primärt är kön, arv och ålder. De 
två kommande lagren ”mellanmänskligt”, även kallat sociala och samhälleliga nätverk, och ”levnadsva-
nor” går i hög grad att påverka som enskild individ. Men dessa på  verkas också av de andra mer politiskt 
styrda lagren runt om. Nästa lager består av levnads- och arbetsvillkor. 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, det som den enskilda människan har svårt att påverka. För att sammanfatta 
bestäms folkhälsan av samhälleliga förutsättningar, individers livsvillkor, levnadsförhållanden, sociala 
nätverk och levnadsvanor, men primärt av faktorer som individen bär på i form av ålder, kön och arv10.

7 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES
8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-

ihop/ 
9 https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf 
10 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-

ihop/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
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Ett långsiktigt arbete med insatser på olika nivåer
Det går att påverka folkhälsan och dess bestämningsfaktorer genom allt från politiska beslut till den 
enskilda individens livsval. För att nå en god och jämlik folkhälsa krävs ett långsiktigt och tålmodigt 
arbete med att förbättra förutsättningar för hälsa. Det behöver ske i kombination med mer kortsiktiga 
insatser för att påverka de ojämlika förutsättningarna för hälsan som finns idag. 

Insatser för att förbättra folkhälsan behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar. 
Begreppet proportionell universalism används allt oftare och innebär att generella insatser kan öka i 
intensitet där behoven är större11. 

Insatser som vi gör för att förbättra folkhälsan behöver ta hänsyn till att  
personer har olika förutsättningar

I ett förebyggande (preventivt) arbete, så som i arbetet för social hållbarhet och jämlik hälsa, bör major-
iteten av insatserna göras på en universell nivå, det vill säga insatser som riktar sig till hela befolkningen. 
En del av insatserna bör vara selektiva, det vill säga rikta sig till riskgrupper som ännu inte har en kon-
staterad problematik. Den sista nivån är den indikerade preventionen som vänder sig till personer där det 
finns en konstaterad problematik, till exempel psykisk ohälsa, erfarenheter av grovt våld eller missbruk. 

De indikerade insatserna är mest konkreta och ger stor effekt för den enskilda individen. Det är därför lätt 
att tro att den indikerade preventionen har störst effekt i det förebyggande arbetet. Men den universella 
preventionen har en positiv effekt på alla tre nivåer och minskar behovet av de två andra nivåerna. Den 
är också minst resurskrävande. Om samhället hade haft mer medvetenhet om effekten av universell pre-
vention hade det varit möjligt att spara mycket pengar, men framför allt hade mycket mänskligt lidande 
kunnat förebyggas12.

För att kunna arbeta mot minskade skillnader i livsvillkor behöver vi hjälpas åt. Som hittills beskrivits 
i rapporten handlar social hållbarhet om många, stora och komplexa frågor som sträcker sig över olika 
verksamhetsområden. En bred samverkan är därmed en grundläggande förutsättning för att alla tillsam-
mans ska kunna kraftsamla för att nå resultat i arbetet för ett socialt hållbart Borås13. 

Arbetet tar tid, men tillsammans kan vi göra skillnad för fler

En bred samverkan är av stor vikt då arbetet för social hållbarhet kräver tvärsektoriell samverkan14. Det 
finns en stor utmaning för förvaltningarna att hantera tvärsektoriella frågor som social hållbarhet. Frågorna 
bemöts dels av konkurrens av ordinarie verksamhet15 och dels av konkurrens av andra tvärsektoriella frågor, 
då de ställer krav på att tillämparen kan beakta flera olika perspektiv16. Det gör att frågorna är beroende av 
flera olika politikområden för att genomföra sin politik. Samordning mellan olika politikområden ställer 
krav på gemensam horisontell styrning och nätverk. En nyckel för ett framgångsrikt arbete är därmed att 
det finns samverkan gällande tvärsektoriella frågor och att frågorna är en del av kärnverksamheten och inte 
något som görs vid sidan om17. Med denna kunskap som grund är därmed samverkan en grundläggande 
förutsättning för framgång i arbetet för ett socialt hållbart Borås.

11 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-

ihop/ 
12 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-

jamlik-halsa/ 
13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html 
14 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES 
15 Stensöta Olofsdotter, H. (2014). Genus och etik i förvaltningens processer.  I Politik som organisation. Red. Bo Rothstein. (5 uppl.) Lund: 

Studentlitteratur AB
16 Englundh E. (2008). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande?. (Doktorsavhandling från Pedagogiska 

institutionen 143). Stockholms Universitet.
17 Peters, B. G. (1998). Managing horizontal government: The politics of co‐ordination. Public administration, 76(2), 295-311.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES
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Social hållbarhet, Mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och  
Folk hälso arbetet- hand i hand
Social hållbarhet är enligt Agenda 2030 en av de tre hållbarhetsdimensionerna tillsammans med ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet för att uppnå en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en process för att stärka 
samhällets utveckling och den kräver en helhetssyn som de tre hållbarhetsdimensionerna tillför. Stöd för 
att arbeta med social hållbarhet finns på både global, nationell och lokal nivå. 

På global nivå är Agenda 2030, de globala och prioriterade målsättningarna i arbetet för hållbar utveck-
ling fram till 2030. Agenda 2030 innehåller 17 prioriterade mål och 169 delmål. Till varje Agenda 2030 
mål finns tillhörande mänskliga rättigheter. Rätten till en god levnadsstandard, arbete, bostad, hälsa och 
utbildning är alla grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna för klaring. De globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör förutsättningar för en god och jämlik hälsa, men målen är också 
ömsesidigt beroende av varandra samt påverkade av folkhälsan och folkhälsoarbetet18. De mänskliga rät-
tigheterna bidrar till förverkligande av ett (socialt) hållbart samhälle och Agendans mål kan bidra till 
förverkligandet av de mänskliga rättigheterna19. 

Agenda 2030 bidrar till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.  
På samma sätt som de mänskliga rättigheterna bidrar till förverkligandet  

       av Agenda 2030

Nationellt och lokalt finns det stöd för att arbeta med jämlik hälsa och social hållbarhet i bland annat 
svensk lagstiftning, t ex i Regeringsformen, i kommunallagen, i Socialtjänstlagen och i Plan- och bygglagen. 
Agenda 2030 skapar ramarna för Sveriges nationella arbete för hållbar utveckling, men i Sverige finns det 
förutom ett starkt lagligt stöd för social hållbarhet och jämlik hälsa, också den nationella folkhälsopolitiken. 
Den pekar ut områden att fokusera på i arbetet med att minska skillnader i hälsa nationellt20. 

18 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 
19 https://www.globalamalen.se/manskliga-rattigheter/ 
20 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
https://www.globalamalen.se/manskliga-rattigheter/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/Jämlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES
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Forskning visar tydligt att jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika. Stora ojämlika skillnader i 
livsvillkor bidrar till sämre hälsa, ökad social oro, sämre sammanhållning och sämre trygghet i hela sam-
hället. Det betyder att även de som redan har goda livsvillkor tjänar på en mer jämlik stad. Att arbeta för 
likvärdiga livsvillkor för alla är dessutom en samhällsinvestering, rent ekonomiskt. Förutom att människor 
får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. 
Arbetet för likvärdiga livsvillkor är alltså ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser21. 

Forskningen är överens. Jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika

För att sammanfatta är stödet för att arbeta med social hållbarhet brett och väl förankrat globalt genom 
Agenda 2030 och deklarationen om de Mänskliga rättigheterna. Nationellt och lokalt genom svensk 
lagstiftning och den nationella folkhälsopolitiken. De globala målsättningarna utgör ramverket för arbe-
tet på lokal och nationell nivå- och arbetet för ett hållbart samhälle där de mänskliga rättigheterna är 
respekterade går hand i hand med arbetet för ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. 

Social hållbarhet, Mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och Folkhälsoarbetet  
är medel för varandras framgång och utveckling

Arbetet för ett socialt hållbart Borås 
I Borås pågår ett långsiktigt arbete för ett socialt hållbart Borås. Arbetet sträcker sig bakåt i tiden. Det 
första Välfärdsbokslutet togs fram redan år 2000. Sedan dess har rapporten utvecklats i takt med att staden 
ändrat form, både i sitt sätt att organisera arbetet med att skapa jämlik hälsa, men också där kommundelar 
blivit stadsdelar och nu fackförvaltningar. Staden har också vuxit i befolkningsantal och avståndet till 
övriga världen har på många sätt minskat. 

Folkhälsoarbetet i staden utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken, som är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverk-
bara hälsoklyftorna inom en generation22. I det arbetet är Välfärdsbokslutet ett redskap. Precis som att 
Välfärdsbokslutet också är ett redskap i arbetet med ett Socialt hållbart Borås. 

Arbetet inom Socialt hållbart Borås påbörjades 2018 och är stadens långsiktiga arbete för att motverka 
segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. 

Socialt hållbart Borås innehåller tre prioriterade målområden:

• God start i livet och goda uppväxtvillkor

• Förutsättningar för arbete

• Bostäder och närmiljö

Vägledande för arbetet är den politiskt antagna målbilden som dels identifierar mål och strategier, men 
också skapar en gemensam riktning för framtida åtgärder. Målbilden förstärker förutsättningarna för 
verksamheterna att gemensamt ta ett helhetsperspektiv på frågan för att möta dess komplexa karaktär och 
tillsammans öka möjligheterna att påverka livsvillkoren och hälsan för medborgarna i Borås.

21 http://kommissionjamlikhalsa.se/wp-content/uploads/2017/05/sou_2017_47.pdf
22 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/

nationella-mal-och-malomraden/
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Coronapandemins påverkan 
Covid-19 pandemin har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, både globalt, nationellt och 
lokalt i Borås. Förutom pandemins påverkan på sjuklighet och dödlighet påverkar pandemin och smittsky-
ddsåtgärderna flera av samhällets funktioner, vilket kan få både direkta och indirekta hälsokonsekvenser. 

De negativa konsekvenserna kommer att drabba olika grupper olika hårt, eftersom grupper som lever 
under utsatta sociala ekonomiska förhållanden löper högre hälsorisker än andra. Skillnader mellan olika 
gruppers livsvillkor och hälsa riskerar därför att öka till följd av Coronapandemin.

Samhällets välfärdssystem och riktade insatser kan bidra till att lindra negativa konsekvenser för folkhäl-
san. Det kan även individuella förutsättningar som en god hälsa, tillgång till sociala nätverk och förmågan 
att hantera utmaningar göra. Vissa har bättre förutsättningar att anpassa sina liv under och efter pandemin 
utan större konsekvenser, medan andra kan drabbas av psykisk ohälsa, skador, sjukdom eller förtidig död23. 

Ungas svar om Coronapandemins påverkan
I 2020 års enkät Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har frågor kopplat till Covid-19 lagts 
till. Ungdomarna skulle tänka tillbaka på hur det var före och efter pandemins start och värdera på en 
femgradig skala hur olika aspekter av deras liv påverkats. 

Områden det frågades om var relationen till familjen, fritiden, umgänget med kompisar, skolsituationen, 
fysisk hälsa, psykisk hälsa, möjligheten till extrajobb och sommarjobb, familjens ekonomi och livet som 
helhet. Utifrån svaren finns positiva och negativa aspekter av de flesta områden. 

Generellt har årskurs 8 inte påverkats i lika stor utsträckning av Covid-19 som gymnasiet. Nedan visas 
de områden som toppar listan vad gäller om aspekten blivit sämre (röd), oförändrad (blå) eller till det 
bättre (grön). 

FIGUR 1. Hur har ditt liv påverkats av Covid-19?

23 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Borås gymnasieungdomar har under lång tid påverkats genom både distansundervisning och begräsnin-
gar av den organiserade idrottsverksamheten. Svaren visar, återigen, att det finns positiva och negativa 
aspekter av de flesta områden.

FIGUR 2. Hur har ditt liv påverkats av Covid-19?

Särskolorna har inte stängt ner under pandemin, men ändå svarar sex av tio att de påverkats av pandemin. 
I enkäten som var anpassad till särskolorna fick ungdomarna svara i fritext och där var det sju av 23 kom-
mentarer som handlade om Covid-19 negativa påverkan på fritiden.

Det dem flesta säger är:

• Fritidsaktiviteter/resor blivit inställda

• Inte träffa människor/hålla avstånd/ inte ta i hand

• Inta ta mat själva

• Rädsla för smitta

• Inget sommarjobb

Vid analys av svaren utifrån bakgrundsfaktorer kan man se att tjejer generellt svarar mer i ett negativt 
spektra och killar i det positiva. Tjejerna svarar mer negativt kring sin fritid, skola och arbete. Killarna 
uppger att det inte har förändrats så mycket och upplever sin fysiska hälsa som något bättre. Elever som 
har en funktionsnedsättning uppger i större utsträckning att skolsituationen blivit sämre. 
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Så här läser du Välfärdsbokslutet 
I avsnittet hittas information om Välfärdsbokslutets innehåll, struktur och avgränsningar samt information 
om den statistik som rapporten innehåller. 

Syftet med rapporten 
Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika grupper får 
staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning i exempelvis budgetarbetet. 

Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag i arbetet med att skapa ett mer jämlikt samhälle och öka 
den sociala hållbarheten i Borås.

Rapportens innehåll och avgränsningar
I Välfärdsbokslutet beskrivs den sociala hållbarhetens status i Borås. I rapporten antas en bred och allmän 
definition av social hållbarhet (Vad är Social hållbarhet?). Den sociala hållbarhetens status presenteras i 
rapporten utifrån de globala målen i Agenda 2030 som tillhör den sociala dimensionen. 

De sociala målsättningarna i Agenda 2030 har varit vägledande för att så långt det är möjligt beskriva 
och mäta den sociala hållbarheten i Borås utifrån redan vedertagna definitioner av social hållbarhet. 
Med det innebär att de sociala målen i Agenda 2030 varit vägledande i urvalet och kategoriseringen av 
de indikatorer som ska mäta den sociala hållbarheten, tillsammans med andra rapporter och skrivningar 
från både internationella, nationella och lokala aktörer. 

Varje avsnitt i Välfärdsbokslutet bygger på ett eller flera globala mål inom den sociala dimensionen med 
tillhörande Mänskliga rättigheter. I nästkommande avsnitt i rapporten presenteras därmed status rörande 
den sociala hållbarheten i Borås utifrån följande områden: 

AVSNITT 1.  FATTIGDOM (1, 5, 10)

AVSNITT 2.  HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE (2, 3, 5, 10)

AVSNITT 3.  ARBETE (5, 8, 10)

AVSNITT 4.   INKLUDERING OCH DELTAGANDE (5, 10, 16)

AVSNITT 5.   HÅLLBARA STÄDER OCH MILJÖER (5, 10, 11, 16)

AVSNITT 6.  UTBILDNING (4, 5, 10)
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Inom samtliga områden finns följande delar med: 

• Den sociala hållbarhetens status på en global, nationell och lokal-Borås nivå. I varje avsnitt 
redogörs för den sociala hållbarhetens status globalt, nationellt och lokalt, med fokus på lokalt i 
Borås. 

• Agenda 2030 mål 5: Jämställdhet och Mål: 10 Minskad ojämlikhet. Målsättningarna finns 
med i alla avsnitt eftersom de sträcker sig över övriga områden i ett socialt hållbart samhälle. 

• Status utifrån hälsans bestämningsfaktorer; ålder, kön och arv. Som tidigare nämnt bestäms 
hälsans fördelning i en befolkning till övervägande del av hälsans bestämningsfaktorer. Hälsans 
bestämningsfaktorer kommer lyftas utifrån indelningen; barn och unga, vuxna och äldre 65+ 
inom varje avsnitt. 

• Coronapandemins påverkan. I varje avsnitt redogörs för Coronapandemins tänkbara konse-
kvenser på folkhälsan inom aktuellt område. 

• Pågående arbete i Borås. Varje avsnitt innehåller tolkning av de globala målen med tillhörande 
mänskliga rättigheter utifrån det kommunala ansvaret samt exempel på hur Borås arbetar med 
social hållbarhet utifrån området idag. Det ska poängteras att det är exempel på hur Borås Stad 
arbetar inom området och inte en fullständig redogörelse för arbetet i staden.
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Avgränsningar
Rapporten fokuserar på de strukturellt påverkbara livsvillkoren och deras fördelning. Med det innebär 
att indikatorer som hälsa och tillit används för att visa på större mönster och ge en bild av den sociala 
hållbarheten i Borås. Det betyder dock inte att indikatorerna ensamma är synonyma för social hållbarhet 
eller att det inte finns fler sätt för att redogöra för social hållbarhet, men de indikatorer som används är 
som tidigare nämnt valda utifrån att vara allmänna och vedertagna. 

Eftersom rapporten beskriver förbättringsområden i arbetet med social hållbarhet och skillnader i livs-
villkor kommer olika inkomst- och utbildningsgrupper att belysas genomgående. I rapporten kommer 
också vissa geografiska områden att lyftas för att visa på skillnader mellan Borås mest resurssvaga och 
resursstarka områden. Det är viktigt att nämna att områdenas geografiska placering inte är intressant i 
sig, utan områdena lyfts för att visa statusen gällande den sociala hållbarheten i Borås. 

Statistiskt urval- mer statistik än tidigare
Statistiken som finns med i rapporten är hämtade från olika källor. Gemensamt för all statistik i 
Välfärdsbokslutet är att den gäller på gruppnivå, det går alltså inte att dra några slutsatser om enskilda 
individer. I denna rapport är den statistiken som visas utvald för att beskriva området den berör, men det 
finns mer statistik att tillgå.

• Status för DeSo-områden: En del av statistiken i Välfärdsbokslutet kommer från Statistiska 
Centralbyrån (SCB). I dessa fall är statistiken redovisad på Demografiska statistikområden 
(DeSo), vilka är 77 stycken för Borås. Karta 1 sida 23. Karta 2 sida 67. 

Statistik för DeSO-områden är nytt för årets Välfärdsbokslut. Eftersom denna statistik är reg-
isterdata, det vill säga att samtliga individer som bor i området finns med i underlaget, är den 
statistiska säkerheten i materialet mycket stor. Statistiken från SCB är den senaste som går att få 
fram vid tiden för denna rapport. 

I underlaget från SCB kan man också titta på samband, men i de utlästa sambanden går det inte 
att säga något om orsaken till sambanden. Det går inte heller att säga något om hur stor del av 
variationen som kan förklaras med sambandsvariabeln. För att exemplifiera finns ett samband 
mellan inkomst och utbildningsnivå, men man kan inte se i hur stor utsträckning låg inkomst 
kan förklaras av låg utbildningsnivå. 

All statistik i Välfärdsbokslutet gäller på gruppnivå, det går inte att  
dra slutsatser på individnivå

• Statistik från Lupp, Borås Stads Hälsoenkät, CAN Skolelevers drogvanor, Trygghets-
mätningen och Västra Götalandsregionens enkät Hälsa på lika villkor: 
Statistik för den unga målgruppen hämtas från tre stycken olika enkätundersök-
ningar; Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), Borås Stads Hälsoenkät och 
Drogvaneundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).  

LUPP-undersökningen genomförs vart tredje år och vänder sig till årskurs 8 och 2 på gymnasiet. 
Denna undersökning genomfördes senast år 2020 och vände sig då också till särskolan via den 
anpassade Luppen (A-luppen). 
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Borås Stads Hälsoenkät genomförs vartannat år och vänder sig till årskurs 6, årskurs 8 och årskurs 
1 på gymnasiet. Denna enkät genomfördes senast år 2019.  

Den tredje statistiska källan gällande unga är Drogvaneundersökningen som genomförs vart tredje 
år av CAN, Västra Götalandsregionen samt kommunerna tillsammans. Undersökningen vänder 
sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och genomfördes senast år 201924.. 

I samtliga tre undersökningar som vänder sig till den unga målgruppen kan inte jämförelser på 
mindre geografiska områden, likt DeSo-områden, göras. Detta eftersom antalet individer blir för 
få. Istället görs jämförelser mellan de tidigare kommundelarna, när detta är statistiskt möjligt.  

Borås Stad genomför med lite olika intervall en Trygghetsmätning. Den går ut till ett slump-
mässigt urval i åldersgruppen 16–84 år fördelat på 16 geografiska områden. Den senaste 
undersökningen gjordes år 201925. 

Västra Götalandsregionen skickar vartannat år ut enkäten Hälsa på lika villkor. Den går ut till 
70 000 invånare i Västra Götaland i åldern 16–84 år. Senaste undersökningen gjordes år 202026. 

Samtliga undersökningar är så kallad enkätdata som bygger på ett urval (årskurser eller ett visst 
antal enkäter till ett visst geografiskt område i en viss åldersgrupp), vilket gör att slumpens inver-
kan på resultatet i vissa fall är stor. Därför är det viktigt att vid analys av enkätdata vara varsam 
med att dra för stora slutsatser av resultatet.

24 https://www.vgregion.se/ov/data-och-analys/projekt-uppdrag/can-drogvaneundersokningen/
25 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/

tryggiborasdetbrottsforebyggandearbetet/trygghetsmatning. 
26 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/aktuellt-folkhalsa/halsa-pa-lika-villkor/ 
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Fattigdom 
Alla människor har rätt till en tillräcklig levnads-
standard som är tillräcklig för sin egen och sin 
familjs hälsa (Artikel 25 i MR-stadgan)27. Fattig-
dom innebär brist på frihet, makt, inflytande, 
hälsa, utbildning och fysisk säkerhet, alltså fler 
dimensioner än ekonomisk fattigdom28. 

I detta avsnitt kommer fokus dock vara på det 
ekonomiska, de övriga delarna av fattig dom lyfts 
i kommande avsnitt i rapporten. 

Status Borås
Barn och unga 
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 utanförskap, vilket leder till dålig självkänsla 
och en sämre prestation i skolan och på fritiden.

Den psykiska och fysiska hälsan bland barn är 
ojämnt fördelad redan i tidig ålder utifrån famil-
jens socioekonomiska situation. Andra faktorer 
som föräldrarnas födelseland, funktionsförmåga 
och familjesammansättning har också betydelse 
för barnets möjligheter till hälsa29. 

27 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
28 https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-

hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf 
29 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

STATUS GLOBALT: Fattigdomen i världen har 
minskat kraftigt de senaste decennierna, men 
enligt den nuvarande prognosen kommer 
målet om att utrota fattigdomen till år 2030 
inte att uppnås. Över hälften av alla fattiga 
människor i världen lever i Afrika söder om 
Sahara.

STATUS NATIONELLT: Utmaningen i Sverige 
är att det finns stora ekonomiska skillnader 
i samhället. Delar av Sveriges befolkning har 
otillräckliga ekonomiska resurser i jämförelse 
med genomsnittet. Kvinnor har i genomsnitt 
lägre lön än män och kvinnor är överrepresen-
terade i befattningar med lägre löner. Särskilt 
utsatta är kvinnor över 65 år, ensamstående 
kvinnor med barn, personer med funktion-
snedsättningar samt personer som är födda 
utomlands. 

Ekonomisk utsatthet är till viss del ett dolt 
problem då inte alla individer som lever i 
Sverige syns i statistiken. Inkomsterna mäts 
för den folkbokförda befolkningen. 

Det betyder att hemlösa som saknar folk-
bokföringsadress och papperslösa migranter 
faller utanför statistiken. Detsamma gäller 
asyl sökande som ännu inte har fått uppehåll-
stillstånd eller EU-migranter som befinner sig 
tillfälligt i Sverige. 

Nationella folkhälsopolitiska mål

1. Det tidiga livets villkor 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:

Status Social hållbarhet 
I kommande avsnitt redogörs, utifrån den bakgrund som presenterats, den sociala håll-
barhetens status i Borås utifrån områdena fattigdom, hälsa och välbefinnande, arbete, 
inkludering och deltagande, hållbara städer och miljöer samt utbildning. 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Oro över familjens ekonomi – från LUPP
Bland de unga som är oroliga för familjens ekonomi anger en högre andel än övriga att det finns hinder 
för möjligheten till fritidsaktiviteter. Det kan handla om att familjen säger nej, att man inte kan ta sig dit 
eller att det kostar för mycket. Denna grupp befinner sig också mer i offentliga rum och medlemskapet 
i föreningar är lägre. 

Andel barn 0–17 år som växer upp i hushåll med låg inkomststandard - från SCB
Andelen barn 0–17 år i Borås som växer upp i hushåll med låg inkomststandard (disponibel inkomst 
som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet30) har minskat under de senaste åren och den 
fortsätter att minska. År 2011 var andelen 11,3 procent och år 2018 var andelen 8,4 procent. 

Det är stora skillnader beroende på om barnet har utländsk bakgrund eller svensk bakgrund. Andelen 
barn med utländsk bakgrund som växer upp i hushåll med låg inkomststandard var 2018 28 procent 
medan andelen barn med svensk bakgrund var 6,1 procent. Det finns också skillnader mellan åldrar, där 
andelen i den yngre åldersgruppen 0–5 år som växer upp i hushåll med låg inkomststandard är högre än 
barnen i övriga åldrar. 

På nästa sida presenteras de fem geografiska områden med högst respektive lägst andel barn i familjer med 
låg inkomststandard. Antalet barn är alla barn som bor i det geografiska området och andelen innebär alltså 
hur många det finns av det totala antalet barn i familjer med låg inkomststandard. 

30 https://www.scb.se/contentassets/992b5ef6a28a451286cfff1672acea73/mi1303_2020a01_br_x41br2002.pdf
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Tabell 1 – Högsta respektive lägsta andel barn i familjer med låg inkomststandard 2018

5 områden med högst andel barn i familjer med låg inkomststandard Antal %

Norrby - Billdalsgatan 600 43

Norrby - Värmlandsgatan 628 34

Hässleholmen - Kapplandsgatan 553 31

Hässleholmen - Distansgatan 688 27

Hässleholmen - Bodagatan 354 25

5 områden med lägst andel barn i familjer med låg inkomststandard Antal %

Äspered 199 0

Skänstad 377 0

Kinnarumma Fagerhult Viskafors Öst 246 0

Aplared 244 0

Viskafors Östra Omland 187 1

Vuxna
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 svenskfödda31.

Andel vuxna med låg disponibel inkomst – från SCB
Andelen med låg disponibel inkomst, det vill säga andelen som har en inkomst under 60 procent av 
medianinkomsten, har ökat i Sverige. År 2018 hade 14,6 procent av Sveriges befolkning en låg ekonomisk 
standard, vilket var en fördubbling jämfört med 1995. En förklaring till utvecklingen är att personer i de 
lägre inkomstskikten har haft en svagare inkomstutveckling och att de i större utsträckning lever på olika 
typer av sociala ersättningar som justeras med prisutvecklingen eller genom politiska beslut32. 

Medelinkomsten för befolkningen i åldern 20-64 år i Borås år 2019 var 
344 700 kr. För männen var den 383 600 kr och för kvinnorna 304 400 kr

I Borås var den totala andelen med låg disponibel inkomst 14,1 procent (12 437 individer) år 2108 
och trenden är stabil om man jämför tio år bakåt i tiden. Det skiljer en del mellan kvinnor och män, 
framför allt om man tittar på de olika geografiska områdena. Högst andel vuxna med låg disponibel 
inkomst finns bland kvinnorna i Norrby – Billdalgatan med 56 procent (männen 48 procent) och lägst 
andel bland männen i Sparsör Öst med tre procent. 

Analyser visar att det finns samband mellan låg inkomst och kort utbildning. Sambandet mellan att ha 
kort utbildning och låg inkomst har ökat under de observerade åren, liksom sambandet mellan högst 
gymnasial utbildning och låg inkomst. Det finns också tydliga skillnader mellan könen. Sambandet 
mellan mäns utbildningsnivå och inkomst är svagare än motsvarande samband bland kvinnor. Det kan 
vara så att det finns fler möjligheter för män att nå högre lön än för kvinnor, trots låg utbildningsnivå.

I dessa analyser är det också viktigt att komma ihåg att det är vanligt att ha låg inkomstnivå om födelse-
landet är ett annat än Sverige. Det finns alltså en bakomliggande faktor som påverkar både utbildningsnivå 
och sannolikt även inkomst. 

31 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/lag-ekonomisk-

standard-vuxna/ 
32 https://www.scb.se/contentassets/992b5ef6a28a451286cfff1672acea73/mi1303_2020a01_br_x41br2002.pdf
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Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd – från SCB
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat stöd som man kan söka om man har problem att försörja sig 
själv och sin familj. Långvarigt ekonomiskt bistånd har en person som bor i ett hushåll som har mottagit 
ekonomiskt bistånd under minst tio månader av året. 

Andelen i åldern 20–64 år med långvarigt ekonomiskt bistånd var 0,80 procent (512 individer) år 2018. 
Under en tio-årsperiod har andelen minskat för alla grupper (män, kvinnor, olika åldrar och olika bak-
grund). Störst andel med långvarigt ekonomiskt bistånd går att hitta i gruppen utrikes födda, där andelen 
var två procent (355 individer) år 2018. 

Äldre (65- )
Precis som när det gäller den övriga befolkningen i stort är kontinuerlig inkomst och ekonomiska  tillgångar 
viktiga för hälsan även för den äldre gruppen. I jämförelse med övriga länder i Norden har Sverige en högre 
andel pensionärer med relativt låg ekonomisk standard. Men i jämförelse med övriga EU har Sverige en 
andel i nivå med genomsnittet33. 

Andel 65 år och äldre med låg disponibel inkomst – från SCB
I Sverige har nära 16 procent av befolkningen 65 år och äldre låg ekonomisk standard, det vill säga en 
inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Personer som är sammanboende har i 
mindre utsträckning än ensamstående låg ekonomisk standard, sex procent av alla sammanboende 65 år 
och äldre har låg ekonomisk standard. För sammanboende finns i princip inga skillnader mellan kvinnor 
och män, då de flesta sammanboende par består av en kvinna och en man och deras inkomster räknas 
samman till hushållets ekonomiska standard. Av alla ensamstående 65 år och äldre har 34 procent av 
kvinnorna och 24 procent av männen låg ekonomisk standard34.

År 2019 var medelinkomsten i Borås för åldersgruppen 65 år och äldre  
247 100 kr. För männen var den 294 000 kr och för kvinnorna 208 800 kr

Andelen 65 år och äldre med låg disponibel inkomst i Borås har sjunkit något sedan 2015. Då var 
andelen 21,4 procent, år 2018 var andelen 19,8 procent. Skillnaderna mellan olika geografiska områden 
är stor. I Norrby – Billdalsgatan är andelen låginkomsttagare den högsta, 58 procent medan andelen i 
Svensgärde har den lägsta, sju procent. Jämförelser kan inte här göras mellan kön eller mellan personer 
med olika bakgrund. 

Tabell 2 – Högsta andelen låginkomsttagare i åldern 65 - , 2018

10 områden med högst andel låginkomsttagare, 65- Antal %

Norrby - Billdalsgatan 144 58

Hässleholmen - Kapplandsgatan 162 53

Hässleholmen - Distansgatan 261 48

Norrby - Värmlandsgatan 314 46

Sjöbo - Huldregatan 302 43

Hulta - Hultagatan 222 42

Sjöbo Johannelund 244 41

Sjöbo - Nolhagagatan 452 40

Sjöbo - Ekängsgatan 172 38

Hässleholmen - Bodagatan 279 36

33 https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ny-rapport-aldre-med-laga-inkomster
34 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Lag-ekonomisk-standard-vanligt-for-aldre-kvinnor/
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Pågående arbete i Borås
Det är kommunerna som bäst kan identifiera människor som lever i fattigdom och satsa resurser som 
hjälper invånarna att ta sig ur fattigdom. Kommunen ska verka för att den enskilde har en skälig lev-
dandsnivå och stötta den som lever i ekonomisk utsatthet att få hjälp att ta sig ur den35. 

Borås Stad ger stöd av olika slag, både ekonomiskt och socialt, till barn och deras familjer samt vuxna 
som befinner sig i svåra och utsatta situationer. För att exemplifiera erbjuder Borås Försörjningsstöd, 
Konsument rådgivning, Hyresvägledning och budget-och skuldrådgivning. Som en del av arbetet inom 
Socialt hållbart Borås har också en gemensam KAA-enhet etablerats. KAA-enheten finns för unga mellan 
16–20 år som inte slutfört eller går i gymnasiet och erbjuder stöd och hjälp i att hitta sysselsättning.

Borås har ett lågt försörjningsstöd per invånare i jämförelse med andra kommuner. Kommunfullmäktige 
beslutade år 2010 att organisatoriskt fokusera på minskat utanförskap genom lägre försörjningsstöd och 
fler i arbete och studier. 

Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår
Covid-19 kan leda till ökade skillnader mellan socioekonomiska grupper och negativa konsekvenser 
på folkhälsan genom försämrade livsvillkor kopplat till arbete, utbildning, boende och inflytande. I 
 krissituationer är det oftast redan utsatta grupper som drabbas värst, såväl socialt som ekonomiskt.  

Coronapandemin och de smittskyddsåtgärder som genomförts kan leda till negativa hälsokonsekvenser 
för barn som lever i familjer med sämre sociala och ekonomiska förhållande. Permittering och arbetslöshet 
gör att barn har begränsad tillgång till förskola. Kontakt med mödra-och barnhälsovård och andra häl-
sofrämjande arenor kan minska. Det kan vara negativt för föräldrarnas psykiska hälsa och levnadsvanor 
under graviditeten och dessutom innebära minskat stöd i det fortsatta föräldraskapet. Föräldrar och barn 
i behov av extra stöd och insatser löper förhöjd risk att drabbas36. 

I Luppen har barn och unga fått svara hur Covid-19 påverkat i negativ, positiv eller oförändrad riktning. 
Här har barn och unga angett att de upplever familjens ekonomi som oförändrad. Upplevelsen om 
möjligheten att få ett extra jobb är dock mer negativ än innan Covid-19. 

I de kommande avsnitten finns det längre redogörelser för de tänkbara konsekvenserna utifrån Välfärds-
bokslutets olika områden, samt hur dessa påverkar fattigdomen. 

35 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html 
36 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Hälsa och välbefinnande 
God hälsa är en rättighet (Artikel 24 och 25 i 
Mänsk liga rättighetsstadgan) och grundläggande 
för utsättning för att människor ska kunna nå sin 
fulla potential och bidra till samhällets utveck-
ling. Hälsosamma levnadsvanor är en viktig 
förutsättning för hälsa och livskvalitet, och 
fungerar samtidigt som skyddsfaktorer för en rad 
olika sjukdomar och dödsorsaker. Förebyggande 
insatser i hälsa gynnar samhällets utveckling i 
stort och skapar förutsättningar för människors 
grundläggande rättigheter till välbefinnande 37.

Status Borås
Barn och unga 
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden 
läggas på insatser tidigt i barnens liv. Det är under 
barn- och ungdomstiden som förutsättningarna 
för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda 
föräldrar som förmår att ge barnet en god fostran 
är ett barns främsta skyddsfaktor. Därför är det 
viktigt att föräldrar och andra vuxna ges förutsätt-
ningar för att vara barnets främsta resurs 38. 

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. 

37  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-

halsa/ 
38  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/ 

STATUS GLOBALT: Globalt har människors 
hälsa förbättrats under de senaste decen-
nierna. Exempelvis har barnadödligheten 
minskat med 50% sedan 1990.

STATUS NATIONELLT: De nationella utmanin-
garna är att hälsan är ojämlikt fördelad i 
befolkningen. Den största riskfaktorn för 
ohälsa och tidig död i Sverige är ohälsosamma 
matvanor. Det finns också särskilda utmanin-
gar gällande både psykisk och fysisk hälsa i 
befolkningen, främst mellan personer med 
olika utbildningsnivå och beroende på kön. 
Det finns vissa skillnader i hälsa när det 
gäller dessa faktorer mellan HBTQI-personer, 
personer med funktionsnedsättningar, utrikes 
födda, nationella minoriteter och urfolk samt 
befolkningen som helhet.

Nationella folkhälsopolitiska mål:

1. Det tidiga livets villkor

6. Levnadsvanor

8. En jämlik och hälsofrämjande  
    hälso- och sjukvård

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:
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Självskattad hälsa och psykosomatiska besvär – från LUPP
Oron för utvecklingen av barns och ungas hälsa, framförallt den psykiska hälsan, sätter målgruppen 
högt på folkhälsoarbetets dagordning. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, 
sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt 
flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den 
oroande utvecklingen39.

I årskurs 8 skattar de allra flesta sin hälsa som god, ungefär nio av tio säger bra eller bättre. Ändå är det 
nästan 40 procent som anger att de flera gånger per vecka känner sig stressade, 27 procent har svårt att 
somna och var fjärde känner sig deppig eller nere flera gånger i veckan.

I årskurs 2 på gymnasiet skattar också de allra flesta sin hälsa som god, ungefär nio av tio säger bra eller 
bättre. Ändå är det nästan 50 procent som anger att de flera gånger per vecka känner sig stressade, ca 30 
procent har svårt att somna och/eller sover dåligt och något fler känner sig deppig eller nere flera gånger 
i veckan.

I svaren från A-luppen som riktar sig till elever i särskolan skattade 70 procent av de svarande att de mår 
bra och 30 procent att de mår bra ibland. Ungefär var tionde svarade att de brukar ha ont i magen och/
eller har ont i huvudet och cirka en tredjedel svarade att de har det ibland. Ungefär 25 procent svarade att 
de har svårt att sova regelbundet och ytterligare 25 procent att de har svårt att sova ibland. 

Ungefär 25 procent har svårt att sova regelbundet och  ytterligare 25 procent 
har svårt att sova ibland

39 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/
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Gällande skillnader mellan olika grupper visar resultatet att tjejer ofta skattar sitt mående lägre än killar 
och att de oftare anger att de lider av olika psykosomatiska besvär. Elever med en funktionsnedsättning 
skattar ofta sin hälsa något lägre och förekomsten av psykosomatiska besvär är också högre. Du skattar 
också din hälsa lägre om du har en annan sexuell läggning är heterosexuell. 

Någon vuxen att prata öppet och förtroligt med – från Hälsoenkäten och LUPP
Att ha någon vuxen i sin närhet att kunna vända sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och ungas 
utveckling. Andelen elever i årskurs 6 som har någon vuxen att prata med var 91 procent år 2019. Det var 
första gången som Borås Stads Hälsoenkät besvarades av målgruppen och därför kan inga jämförelser 
över tid göras. Något fler pojkar än flickor upplever att de har en vuxen att prata med. Högst andel elever 
i årskurs 6 med socialt stöd finns i Göta och lägst andel i Sjöbo. 

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 över tid, vilket 
bidrar till att den negativa trend som sågs mellan åren 2013-2015 nu har stannat av. 

Tabell 3 – Andel elever i årskurs 8 med socialt stöd

Pojkar Flickor Totalt

2013 92 87 89

2014 87 85 85

2015 85 84 84

2017 90 85 88

2019 92 86 88

Källa: Borås Stads Hälsoenkät

Resultat från Lupp-enkäten visar att i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet uppger de flesta att de vet vem 
de ska vända sig till om man blir illa behandlad eller mår dåligt, men inte alla - cirka 15 procent vet inte 
vem man ska höra av sig till. Detsamma gäller för elever som svarat på A-luppen.

Fysisk aktivitet – från LUPP
Fysisk aktivitet är kopplad till den psykiska hälsan. Ju mer fysiskt aktiva barn är, desto mer tillfreds är de 
med livet. Barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, 
nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva40. 

Alla barn och ungdomar bör röra på sig varje dag som en del av lek, spel, sport, planerade transporter, 
rekreation, idrott eller motion. Rekommendationerna från WHO säger att alla barn och ungdomar 
mellan 5–17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Intensiteten bör vara minst måttlig41.

I årkurs 8 tränar cirka 75 procent så dem blir andfådda flera gånger i veckan och killarna rör på sig något 
mer än övriga. I årskurs 2 på gymnasiet sjunker andelen som tränar så att de blir andfådda flera gånger i 
veckan till 57 procent och nästan var femte tränar långt under den rekommenderade nivån. Tjejer tränar 
i mindre utsträckning än killar och killarna tappar inte lika mycket från årskurs 8 till årskurs 2 på gym-
nasiet i andel fysiskt aktiva.

I A-luppen svarar strax över hälften att de i genomsnitt tränar så att de blir svettiga flera gånger i veckan 
och cirka en tredjedel gör det nästan aldrig. 

40 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-upplever-battre-psykisk-halsa/
41 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
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Simkunnighet – från Grundskoleförvaltningen
Simkunnighet omfattar så mycket mer än att bara kunna simma. Det omfattar också kunskap om de 
risker som finns när man vistas vid och i vatten och på isar. Kunskap i simning ger en ökad livskvalitet, 
glädje och framför allt trygghet vid och i vatten. För barn och unga är simkunnighet viktigt ur ett socialt 
perspektiv. Många fritidsaktiviteter är knutna till vatten och utan simkunnighet blir barnet utanför den 
gemenskapen. 

Simkunnighet mäts bland annat inom ramen för ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6. I Borås var 88 procent 
av flickorna och 86 procent av pojkarna simkunniga i årskurs 6 läsåret 2019/2020. I andelen är de som 
varit förhindrade att delta inte medräknade. Över tid är den totala andelen oförändrad. Om man bryter ner 
statistiken per skola blir det i flera fall för få individer för att redovisa. Det man kan säga är att skillnaderna 
mellan olika skolor är stora, där skolorna med lägre andel simkunniga i de flesta fall finns i de geografiska 
områden som är socioekonomiskt utsatta. 

Alkohol- narkotika- och tobaksbruk – från CAN
Redan små mängder alkohol gör att du får sämre tankeförmåga, sämre omdöme, sämre reaktionsförmåga 
och sämre minne. Hjärnan tar skada av alkohol och eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-års ålder 
är den känsligare hos unga42. 

Andelen alkoholkonsumenter bland elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2 är på historiskt låga nivåer. 42 
procent i årskurs 9 och 69 procent i gymnasiet år 2 har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. 
I årskurs 9 har dock den positiva trenden stannat av och visar snarare på en uppåtgående trend. 

Andelen alkoholkonsumenter bland unga är på historiskt låga nivåer

10 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiet år 2 har rökt cigaretter de senaste 12 månaderna. 
Andelen dagligrökare i gymnasiet år 2 är i genomsnitt fem procent, men i Borås är skillnaderna stora 
mellan gymnasieskolor; från tre procent på en skola till 27 procent på en annan skola. Andelen elever som 
snusar ökar. Den största ökningen har skett bland flickor, men det är fortfarande betydligt fler pojkar än 
flickor som snusar.

Av niondeklassarna i hela landet är det nio procent av pojkarna och sex procent av flickorna som uppger 
att de någon gång använt narkotika. I Borås är motsvarande siffra åtta procent för både flickor och pojkar. 
Bland gymnasieeleverna är det mer än dubbelt så vanligt att någon gång ha använt narkotika jämfört 
med niorna; 19 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna i gymnasiet år 2 har använt narkotika. 

Till skillnad från tobak och alkohol har narkotikaanvändningen bland skolelever legat på en någorlunda 
konstant nivå sedan början av 2000-talet. Konsumtionsutvecklingen bland dem som väl använt narkotika 
har visat på en viss ökning av det mer frekventa användandet (använt 21 gånger eller mer), men ökningen 
har avstannat de senaste åren. Den vanligaste narkotikasorten är cannabis.

Vuxna
Ohälsosamma levnadsvanor kopplade till mat, fysisk aktivitet, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar står för en stor del av den samlade bördan av sjuklighet och förtidig död43. Individen kan själv 
påverka sina levnadsvanor, men samhället behöver också skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande 
miljöer för att underlätta hälsofrämjande val. De val vi gör påverkas av både personliga preferenser och 
handlingsutrymme, vilka skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen.

42 https://www.iq.se/tonarsparloren/varfor-ar-alkohol-farligt-for-unga/
43 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Fysisk aktivitet – från Hälsa på lika villkor
Rekommendationerna är att alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 
150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 
minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas 
ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter44.

I Borås anger 64 procent av de som svarat på enkäten Hälsa på lika villkor 2020 att de tränar enligt 
rekommendationerna. Trenden över tid är stabil. Högst andel återfinns i åldersgruppen 30-44 år, där 72 
procent av männen och 66 procent av kvinnorna anger att de tränar enligt rekommendationerna. 

Alkohol-, tobaks- och narkotikabruk – från Hälsa på lika villkor
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkonsumtion 
eller riskbruk. Det är en vanlig missuppfattning att små mängder alkohol varje dag inte bara är ofarligt 
utan också hälsosamt. Dock saknas vetenskapliga bevis för detta45. Alkoholen når alla organ och påverkar 
både in- och utsidan. Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett brett spektrum av livet. Från 
foster skador via barns oro och ängslan för föräldrars missbruk, vilket kan påverka deras grundläggande 
tillit och skolresultat, till olyckor och våld. 

Sedan år 2004 då alkoholkonsumtionen var som högst (10,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) 
har den totala alkoholkonsumtionen minskat i Sverige. Under 2019 var den totala alkoholkonsumtionen 
8,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre46. Andelen med riskabla alkoholvanor är störst bland 
studenter och bland ensamstående. En något högre andel kan även ses bland arbetslösa47.

15 procent av de Boråsare som svarat på enkäten Hälsa på lika villkor 2020 har riskabla alkoholvanor 
(AUDIT-C klass). Det är i nivå med genomsnittet i Västra Götalandsregionen. Fler män än kvinnor anger 
att de har riskabla alkoholvanor. Över tid minskar den totala andelen med riskabla alkoholvanor något. 
Det är männen som står för minskningen medan kvinnornas andel är stabil. 

Skadorna av rökning och snusning är väl kända. Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsoproblem och 
dödsfall bland barn och unga som utsatts för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både människor 
och miljö där den produceras. De samhällskostnader som tobaken medför är omfattande48.

I jämförelse med andra europeiska länder är andelen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än män 
röker dagligen, något som är ovanligt sett ur ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mellan grupper 
med olika inkomst och utbildning är dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst och kortare 
utbildning49. 

I den vuxna befolkningen i Borås minskar andelen dagligrökare över tid. Andelen män som röker dagligen 
har minskat från 16 procent år 2007 till sex procent 2020. Bland kvinnorna är minskningen större, från 
21 procent år 2007 till åtta procent 2020. 

Snusning är vanligare bland männen, 18 procent av männen i Borås snusar dagligen jämfört med fyra 
procent av kvinnorna 2020. Över tid minskar andelen män som snusar dagligen medan kvinnornas andel 
ökar.

12 procent i åldersgruppen 16-84 år har erfarenhet av att brukat narkotika. Störst är andelen i åldersgrup-
pen 30–44 år, där 28 procent av männen och 15 procent av kvinnorna har narkotikaerfarenhet. Trenden 
över tid är stabil. 

44 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
45 https://www.beroendecentrum.se/fakta/alkohol/alkoholens-paverkan-pa-kroppen/
46 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/alkoholkonsumtion-i-

befolkningen/
47 https://app.powerbi.com/
48 https://www.can.se/fakta/tobak/
49 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/

tobaksrokning-daglig/
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I åldersgruppen 30-44 år har 28 procent av männen och 15 procent av  
kvinnorna i Borås erfarenhet av narkotika

Medellivslängd – från SCB
Medellivslängden har ökat i Sverige under en lång tid. Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder 
har ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbildning. Ökningen är något mindre för de med en 
gymnasieutbildning och minst för de med en förgymnasial utbildning. Det skiljer sex år i återstående 
medellivslängd mellan de som har eftergymnasial utbildning och de som har förgymnasial utbildning. 
Under år 2020 har ökningen av medellivslängden stannat av. Kvinnornas medellivslängd har minskat 
med 0,4 år jämfört med 2019. Samtidigt har männens medellivslängd minskat med 0,7 år.

Under år 2020 har ökningen av medellivslängden stannat av

På senare år har det blivit möjligt att göra livslängdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående medel-
livslängd vid 65 års ålder för en kvinna med eftergymnasial utbildning och som är sammanboende, är 
drygt 25 år. För en ensamstående man med förgymnasial utbildning är återstående medellivslängd 15 år50. 

I Borås är medellivslängden 84,3 år för kvinnor och 80,1 år för män år 2020. Trenden över tid är stabil. 
Siffran för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget inte att få ut på varken geografiska områden, 
utbildningsnivå 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 längre eller kortare utbildning och är 
sammanboende eller ensamstående. 

Äldre (65- )
Investeringar i hälsosamt åldrande, där insatserna inriktas på att främja och bevara hälsan, ökar tillgången 
på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid. Det finns många vetenskapliga 
belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på 
hälsan och livskvaliteten51.

Fallskador 65 år- äldre (3 års medelvärde), antal per 100 000 invånare 
– från Socialstyrelsen
Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem. Varje år behöver närmare   
70 000 personer läggas in på sjukhus för vård på grund av en skada efter en fallolycka, där merparten av 
de inlagda är 65 år eller äldre52. Risken för fall bland äldre går att förebygga, till exempel genom fysisk 
träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet samt med fallpreventiva åtgärder som snöröjning 
och sandning, bra utomhusbelysning, olika hjälpmedel samt med anpassningar i hemmet.

Över tid ökar antalet fallskador bland personer 65 år och äldre i Borås

Över tid ökar antalet fallskador bland personer 65 år och äldre i Borås. År 2016 var antalet fallskador per 
100 000 invånare 3 389 medan antalet var 3 574 år 2019. Kvinnornas antal är högre än männens, men 
både männens och kvinnornas antal ökar över tid. I Borås går det inte att göra jämförelser mellan olika 
åldrar, geografiska områden eller andra bakgrundsvariabler. Nationellt kan man konstatera att antalet 
fallolyckor är betydligt högre i den äldre målgruppen, 85 år och äldre. När det gäller utbildningsbakgrund 
är antalet högre bland de med endast förgymnasial utbildning53. 

50 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/sammanboende-lever-langre/
51 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/halsosamt-aldrande/
52 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-9-6922.pdf
53 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/fallolyckor-bland-

aldre/
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Självupplevd hälsa – från Hälsa på lika villkor
Självskattad hälsa visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. Måttet kan förutsäga en persons framtida 
hälsa. Den självskattade hälsan samvarierar med andra faktorer som till exempel livsvillkor och levnads-
vanor. En mängd faktorer påverkar hur man skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk 
status, bostadsområde, graden av socialt och emotionellt stöd och stress54. 

År 2020 uppgav 73 procent av befolkningen i Sverige 16–84 år att de har en bra eller mycket bra hälsa. 
Undersökningar pekar på att självskattat hälsotillstånd bland vuxna har utvecklats sämre för kvinnor och 
yngre än bland män och äldre. Vissa minoritetsgrupper, hbtq-personer samt personer med funktionshinder 
skattar oftare sin hälsa som dålig jämfört med befolkningen som helhet55. 

I åldersgruppen 65–84 år i Borås skattar 58 procent av kvinnorna och 59 procent av männen sin hälsa 
som bra eller mycket bra. Sju respektive nio procent skattar den som dålig eller mycket dålig. 

Psykisk hälsa – från Hälsa på lika villkor
Faktorer som främjar livskvalitet bland äldre och som förebygger fysisk och psykisk ohälsa är till exempel 
social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen. Fysisk träning 
kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.

Det finns även andra faktorer som påverkar den psykiska hälsan, varav de flesta berör alla åldersgrupper. 
För de äldre med kortare utbildning är risken för psykisk ohälsa större än för de med längre utbildning. 
Psykisk ohälsa är också vanligare bland personer med lägre socioekonomisk status, bland de som bor i soci-
oekonomiskt utsatta områden och bland de äldre som bor på särskilt boende. Ogifta och ensamboende har 
också en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa i jämförelse med de som är gifta eller sammanboende56.

Måttet för den psykiska hälsan mäts bland annat genom en fråga om ängslan, oro och ångest i enkäten 
Hälsa på lika villkor. I åldersgruppen 65–84 år har 44 procent av kvinnorna och 28 procent av männen 
förekomst av ängslan, oro eller ångest. I samma åldersgrupp anger sex procent av kvinnorna och fyra 
procent av männen att de har självmordstankar.

Pågående arbete i Borås
Kommunen ansvarar för många av de välfärdstjänster som påverkar befolkningens hälsa hela livet57. Borås 
Stads arbete för god och jämlik hälsa sker i samverkan mellan stadens förvaltningar, civilsamhället och 
Västra Götalandsregionen och inom ramen för arbetet i ett socialt hållbart Borås. 

I Borås långsiktiga arbete mot social hållbarhet är ett av målområdena en God start i livet och goda uppväxt-
villkor. Där är det fokus på tidiga insatser. Som ett led i arbetet pågår en utveckling av Föräldraskapsstödet 
i samverkan med Västra götalandsregionen för att stärka vuxna kring barnet. Arbetet handlar framförallt 
om att tillgängliggöra föräldraskapsstödet till fler familjer och att säkerställa att stödet når de familjer som 
behöver det mest58. Borås Stad satsar även på att utveckla familjecentralerna och det familjecentrerade 
arbetssättet. Syftet med ett familjecentrerat arbetssätt är att samordna samhällets resurser runt barn och 
familjer och därmed skapa en stabil grund för generella och tidiga insatser. Ett familjecentrerat arbetssätt 
innebär att insatser för barn tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. På så vis kan 
barn få en god start i livet och fortsatt goda uppväxtvillkor.

54 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/syfte-och-bakgrund-till-fragorna-i-nationella-folkhalsoenkaten-halsa-pa-

lika-villkor-ar-2020/
55 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/sjalvskattat-allmant-

halsotillstand/
56 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/aldre--psykisk-halsa/
57 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html 
58 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html 

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html
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I staden finns också tre geografiska områden som är prioriterade i folkhälsoarbetet; Norrby, Hässleholmen 
och Sjöbo. Arbetet på respektive område sker i samarbete med verksamheter och lokala aktörer från både 
offentlig och ideell sektor. För varje område finns en lokal utvecklingsplan framtagen. 

Inom ramen för folkhälsoarbetet finns också fokus på det drogförebyggande arbetet, fysisk aktivitet och 
arbetet med suicidprevention. Som en del av det drogförebyggande arbetet finns utarbetade ANDT-rutiner 
inom skola och Öppen ungdomsverksamheter. Det genomförs också kontinuerliga anti-rök kampanjer 
och informationsspridning om riskkonsumtion av alkohol till vuxna. Borås Stad bidrar till fysisk  aktivitet 
genom ett rikt utbud av friluftsområden och mötesplatser för olika åldrar samt idrottsskola för både barn- 
och unga och för seniorer. 

Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår
Stora livshändelser eller kriser som Coronapandemin leder ofta till förändrade rutiner. Det kan påverka 
levnadsvanor och i förlängningen leda till ohälsa, sjuklighet, skador och förtidig död.  Ohälsosamma 
levnadsvanor som kan leda till ohälsa är kopplade till mat, fysisk aktivitet, bruk av narkotika, doping, 
tobak och spelmissbruk. 

Våra levnadsvanor beror på förhållanden kopplade till exempelvis arbete, utbildning, boende och 
inflytande. Med det innebär att nuvarande skillnader mellan grupper utifrån socioekonomisk situa-
tion och diskrimineringsgrunder såsom kön, födelseland och sexuell läggning riskerar att bli större59. 
Coronapandemin riskerar genom försämrade livsvillkor och levnadsförhållande därmed att leda till kon-
sekvenser för folkhälsan. 

Barn och unga uppger via Luppen att de upplever sin fritid som mer negativ än innan Corona, men att 
känslan kring livet som helhet är oförändrad och att deras fysiska hälsa är bättre. 

59 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Arbete
Rätten till arbete och tillfredsställande arbets-
förhållanden handlar om allas rätt till anständiga 
arbetsvillkor och skapandet av anständiga arbet-
stillfällen (Artikel 23-Mänskliga rättighetsstad-
gan60). En väl fungerande arbetsmarknad betyder 
hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Det bety-
der också att människors kunskaper och förmågor 
används på ett produktivt sätt. Genom att säk-
erställa anständiga arbetsvillkor och skapa goda 
förutsättningar för innovation och entreprenör-
skap gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som 
inkluderar hela samhället61.

Sambandet mellan arbete, arbetslöshet och hälsa 
är tydligt. I detta område lyfts status gällande 
andel arbetstagande i Borås och arbetets påverkan 
på olika faktorer. 

Status Borås
Barn och unga
För unga präglas ofta den första tiden på arbets-
marknaden av anställningar som varvas med 
studier eller av kortare perioder av arbetslöshet. 
Ändrade förutsättningar och högre krav på 
arbetsmarknaden har gjort att åldern då de flesta 
unga arbetar har stigit från 20 år till 30-årsåldern 
sedan 199062.

60 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
61 https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-

hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf 
62 https://www.mucf.se/unga-pa-arbetsmarknaden 

STATUS GLOBALT: Mer än hälften av världens 
arbetstagare har osäkra anställningar, ofta 
med dålig lön och begränsad tillgång till 
utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller 
i högre utsträckning kvinnor än män. Under 
de kommande 20 åren förväntas den globala 
arbetskraften öka, vilket kräver ansträngnin-
gar för att skapa nya anständiga jobb som är 
hållbara för människor och miljön.

STATUS NATIONELLT: Den stora nationella 
utmaningen handlar om att minska skillnader 
och klyftor på arbetsmarknaden, inklusive 
skillnader i lön mellan kvinnor och män. 
Personer med en funktionsnedsättning, 
nyanlända, utomeuropeiskt födda samt vissa 
äldre och unga har i större utsträckning 
än andra svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. De som saknar en fullstän-
dig gymnasieutbildning har också en större 
risk att drabbas av långtidsarbetslöshet, oav-
sett bakgrund och andra förutsättningar.

Nationella folkhälsopolitiska mål: 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:

https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
https://www.mucf.se/unga-pa-arbetsmarknaden
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Unga med extrajobb och sommarjobb – Från LUPP
Att ha möjligheten till praktik-lärlings-och feriearbete ger unga möjligheter att pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge vägledning till framtida yrkesval63. 

I årskurs 8 svarade mindre än var tionde elev att dem har ett extra jobb just nu och mer än sex av tio vill 
ha ett. En tiondel hade ett sommarjobb under 2020 och ytterligare en tiondel sökte, men lyckades inte 
få. De allra flesta lyckades att få ett jobb genom någon i den egna familjen (53 procent), få jobbet genom 
en släkting eller en person de kände eller genom att själv kontakta en arbetsplats. 

En större andel i årskurs 2 på gymnasiet har ett extrajobb, en tredjedel, och nästan hälften skulle vilja ha 
ett. Mer än sex av tio hade ett sommarjobb 2020 och där fick nästan hälften av dem ett via kommunen 
(47 procent), övriga fick det genom att själv kontakta en arbetsplats eller genom kontakter till den egna 
familjen. 

Hälften av de unga i årskurs 2 på gymnasiet som hade ett sommarjobb under 
2020 fick sommarjobbet via kommunen

I A-luppen som riktar sig till särskolan säger en tiondel att de har ett extra jobb och sju av tio önskar att 
de hade ett. Fyra av tio säger att de hade ett sommarjobb under 2020 och efter studenten vill sju av tio 
börja jobba. Här säger också nästan var femte att de inte vet vad de vill göra.

Det finns en lägre andel i gruppen utlandsfödda som har ett extrajobb, men det finns också en större vilja 
att ha ett, i jämförelse med den grupp som är född i Sverige. Det var också fler utlandsfödda som sökte 
ett sommarjobb än som inte fick ett. 

Ungas framtidstro och framtidsplaner – från LUPP
I årkurs 8 vill de flesta gå en gymnasieutbildning (antingen där man bor eller i en annan kommun) efter 
grundskolan. En hel del tror också att de kommer börja gymnasiet på något sätt, men 15 procent vet inte 
och bara två procent säger säkert nej. 

63 Borås Stads Ungdomspolitiska program
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I årkurs 2 på gymnasiet tror sex av tio att de kommer läsa vidare på något sätt efter studenten (antingen 
direkt eller senare), var femte vet inte och 15 procent säger att de inte kommer läsa vidare nu eller senare. 
I framtiden kan sex av tio tänka sig att starta företag och endast 13 procent svarar helt nej. Tre av tio i 
årskurs 8 tror sig flytta ifrån sin kommun i framtiden och för årskurs 2 är den siffran tre av fyra. Om man 
flyttar tror man oftast att det beror på att man vill ha närmare till en större stad.

Unga med en funktionsnedsättning har en mer negativ framtidstro

Unga med en funktionsnedsättning har en mer negativ framtidstro och nästan var femte vet inte vad de 
vill göra i framtiden. Detsamma gäller för gruppen med en annan sexuell läggning än heterosexuell. Det 
finns också en tydlig könsuppdelning där killar oftare svarar att de i framtiden vill i riktning till arbete- 
och företagande, medan tjejer svarar mer mot resor och studier. Fler killar anger också att de inte tänker 
studera och fler tjejer än killar vill flytta från Borås. 

Andel UVAS – unga som varken arbetar eller studerar 16–24 år – från SCB
I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar64. Unga som varken arbetar eller 
studerar är en heterogen grupp som möter ett flertal utmaningar på väg mot självständighet och eta-
blering i arbetslivet. Ett bristande helhetsperspektiv, en bristande samordning/samverkan och en oklar 
ansvarsfördelning i välfärdssystemet har lyfts fram som några av de främsta hindren för ungas etablering. 
Detta kan betraktas som en övergripande grundproblematik som kopplar an till hur samhällets stöd är 
organiserat kring unga som är i behov av flera insatser65.

I Borås var andelen UVAS 7,1 procent år 2018 (868 individer). Andelen sjunker något över tid och är 
förhållandevis jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Andelen UVAS som har utländsk bakgrund är 
högst bland de geografiska områdena som benämns som stadens serviceorter, till exempel i Viskafors 
med omnejd. Medan den högsta andelen UVAS med svensk bakgrund går att finna i områdena Norrby, 
Hässleholmen och Sjöbo.

Tittar man på fördelningen mellan geografiska områden skiljer det sig en del. Nedan tabell visar de fem 
områden med högst respektive lägst andel UVAS.

Tabell 4 – Områden med högst respektive lägst andel UVAS, 2018

5 områden med högst andel UVAS Antal %

Svaneholm 98 17

Sjöbo Johannelund 128 16

Hässleholmen - Kapplandsgatan 276 15

Hässleholmen - Distansgatan 286  14

Skalle 102 13

5 områden med lägst andel UVAS Antal %

Ryssbyvägen 161 1

Sparsör öst 74 1

Fristad Omland 55 2

Brämhult - Dammkullevägen 131 2

Dalsjöfors - Hjortryd 104 3

Källa: SCB,  DeSo-områden Borås 2018

64 https://www.mucf.se/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
65 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/uvas-lagesbild.pdf
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Vuxna
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. Arbetslösheten 
är på detta sätt kopplat till ojämlikhet och kan också vara mer bekymmersam för vissa grupper än andra. 

På individnivå betyder ett arbete bättre ekonomiska förutsättningar och en vardag som bidrar till delak-
tighet och meningsfullhet. För samhället i stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skattetryck som 
kan finansiera välfärdstjänsterna. Arbetslöshet medför sämre ekonomiska förutsättningar för individen 
samt en förlust av det sociala stöd och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder66.

Andel förvärvsarbetande – från SCB
Under 2018 hade 72,1 procent av boråsarna i åldersgruppen 20-25 år ett arbete. Detta är en ökning över 
tid, från 56,8 procent år 2009. För åldersgruppen 26–44 år var andelen 83,1 procent år 2018 och andelen 
förvärvsaktiva i åldersgruppen 45-64 år var samma år 81,6 procent. Även för dessa båda grupper är trenden 
positiv över tid, även om andelen ökar i långsammare takt än för den yngre gruppen. Här kan vi anta att 
Covid-19 pandemin kommer att påverka siffrorna framöver då arbetslösheten steg kraftigt under 2020. 

Nedan visas en tabell över lägsta respektive högsta andelen förvärvsaktiva i åldersgruppen 16 år och äldre 
fördelat på geografiska områden. 

Tabell 5 – Områden med lägst respektive högst andel förvärvsaktiva, 16 år -

5 områden med lägst andel förvärvsaktiva 16 år - Antal %

Norrby - Billdalsgatan 997 47

Hässleholmen - Distansgatan 1 427 49

Hässleholmen - Kapplandsgatan 1 234 50

Hulta - Hultagatan 883 51

Norrby - Värmlandsgatan 1 730 52

5 områden med högst andel förvärvsaktiva 16 år - Antal %

Äspered 655 80

Sjömarken - Källeberg 1 030 79

Bergdalen - Norrmalm - Linnégatan 919 79

Bredared 908 78

Borås Centrum - Femte villagatan 1 109 78

Källa: SCB,  DeSo-områden Borås 2018

Precis som sambandet mellan inkomst och utbildningsnivå är också sambandet mellan andel med kort 
utbildning och andel arbetslösa tydligare för kvinnor och har ökat över tid. Detta gäller det som avses med 
kort utbildning, det vill säga invånare utan gymnasial utbildning. Här kan diskuteras om segregationen har 
ökat över tid, det vill säga att de individer som har kort utbildning och i högre utsträckning är arbetslösa 
över tid oftare bor i vissa områden. Sambandet mellan andel arbetslösa och andel med högst gymnasial 
utbildning är för män lågt, högre för kvinnor och har inte förändrats över tid. 

Andel inskrivna arbetslösa – från SCB
Det finns två allmänt förekommande mått på arbetslöshet. Dels den officiella arbetslösheten som mäts 
av SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och dels Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över 
inskrivna arbetslösa67. Statistiken som presenteras i denna rapport är från SCB. 

66 http://kommissionjamlikhalsa.se/wp-content/uploads/2016/11/2.-arbete-arbetsloeshet-och-jaemlik-haelsa_en-kunskapsoeversikt.pdf
67 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/arbetslos--inte-samma-sak-hos-scb-och-arbetsformedlingen/
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Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Hur 
många personer som är arbetslösa i Sverige påverkas av det ekonomiska läget både i Sverige och i världen. 
Den globala finanskrisen under 2008 och 2009 är den händelse som påverkat arbetslösheten i Sverige 
mest sedan år 200068. 

För Borås har andelen 20–64 år som är inskrivna arbetslösa minskat sedan år 2009 då siffran var 14,5 
procent. År 2018 var andelen 13,2 procent (8 456 individer). Minskningen har framför allt männen stått 
för. Den åldersgrupp som har högst andel inskrivna arbetslösa är gruppen 20–25 år med 17,1 procent 2018. 
Andelen inskrivna arbetslösa med svensk bakgrund var år 2018 7,7 procent, att jämföra med andelen med 
utländsk bakgrund som var 27,7 procent.

Andel långvarigt arbetslösa – från SCB
Enligt Arbetsförmedlingen kommer långtidsarbetslösheten fortsätta att stiga och det är därför den största 
utmaningen när det gäller människors rätt till arbete. Utvecklingen förklaras av svagare efterfrågan på 
arbetskraft, ökad strukturomvandling, arbetslöshetens sammansättning och av färre subventionerade jobb. 

Tre av fyra arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden

Bland de arbetslösa med längre tid utan arbete syns en stor ökning även bland de med längst tider (mer 
än två år). Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Tre 
av fyra arbetssökande bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden69.

För Borås har andelen långvarigt arbetslösa ökat sedan år 2013. Andelen var då 0,9 procent medan 
 andelen var 1,9 procent (1 214 individer) år 2018. Något fler kvinnor än män är långvarigt arbetslösa. 
Största ökningen kan man se i åldersgruppen 26–44 år, där andelen år 2013 var en procent och år 2018 
var andelen 2,5 procent. Det är en högre andel utrikesfödda som är långvarigt arbetslösa och andelen har 
också ökat snabbare för gruppen utrikesfödda än för de med svensk bakgrund. 

Äldre (65- )
I takt med att medellivslängden ökar växer andelen äldre i befolkningen. När andelen pensionärer ökar 
måste varje arbetande person försörja fler. På sikt är inte denna utveckling hållbar och flera olika åtgärder 
har gjorts de senaste åren för att få fler att arbeta längre, som att till exempel sänka arbetsgivaravgiften 
och höja jobbskatteavdraget för de över 65 år70.

Andelen förvärvsarbetande 65+ – från SCB 
Andelen 65 år och äldre som förvärvsarbetar har ökat markant sedan åldersgränsen för rätten till att arbeta 
höjdes från 65 år till 67 år. De äldre som arbetar gör det också i större omfattning än tidigare. Personer 
med längre utbildning arbetar i större utsträckning än personer med kort utbildning. Skillnaden mellan 
män och kvinnor är större bland dem med kortare utbildning, där männens andel som arbetar är betydligt 
högre än kvinnornas71.

Andelen 65–74 år i Borås som arbetar har ökat sedan år 2008. Från 11,6 procent till 21,2 procent (2 390 
individer) år 2018. Högst andel som arbetar finns i Salängen och Äspered med 38 respektive 36 procent. 
Lägst andel finns i Hässleholmens båda DeSo-områden Distansgatan och Kapplandsgatan, med fem 
respektive sju procent. 

68 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-sverige/
69 https://arbetsformedlingen.se/download/18.3e623d4f16735f3976ead4/Perspektiv-pa-langtidsarbetslosheten,%20rapport.pdf
70 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-bland-aldre/
71 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Var-tredje-67-aring-arbetar/
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Pågående arbete i Borås
Sveriges kommuner är stora arbetsgivare och ska stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla, även de 
som står långt ifrån arbetsmarknaden72. 

Den som är arbetslös och har behov av extra stöd kan få hjälp av Borås Stads arbetsmarknadsenhet Jobb 
Borås för att hitta vägar mot arbete eller studier.

För att stärka Borås Stads arbete med att möjliggöra sysselsättning för fler pågår även ett arbete inom ramen 
för Socialt hållbart Borås med att underlätta och bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden samt 
att utveckla samverkan med nyckelaktörer som näringsliv och civilsamhälle.

Projektet Textilhubben, som samordnas av Vuxenutbildningen, är ett exempel på hur Borås Stad arbetar 
med att bredda möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. Textilhubben är ett projekt som bidrar till 
att utrikesfödda kvinnor får större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom Textilhubben 
valideras deras kompetenser och därefter erbjuds de kompletterande utbildningar som gör dem anställn-
ingsbara i svensk industri73.  

Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår
De smittskyddsåtgärder som genomförs både utanför och inom Sverige påverkar näringslivet och därmed 
tillgången till arbete och möjligheten att försörja sig. Flera länder har infört utegångsförbud eller stängt 
gränserna. Det påverkar Sveriges import och export av varor och resandet till och från Sverige. Det finns 
också en rad svenska åtgärder som påverkar arbetsmarknaden och i förlängningen inkomsterna.  

Pandemin har påverkat de flesta sektorer och branscher, men på olika sätt. Några har tvingats stänga ner sin 
verksamhet eller minska den och andra har upplevt ökad efterfrågan och behov av arbetskraft. Branscher 
som drabbats av minskad verksamhet är hotell-och restaurang, transport, nöje och fritid, kultur och 
turism. Unga personer med kort utbildning och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade 
inom dessa branscher och har därmed en ökad risk för ohälsa som följd. I Lupp-resultatet kan vi se att 
ungas tankar kring möjligheter till extrajobb och sommarjobb har försämrats, 57 procent svarar att de 
ser negativt på möjligheten att få ett extrajobb eller sommarjobb. 

Branscher som under pandemin kräver extra mycket eller förändrat arbete är delar av hälso-och sjukvården, 
socialtjänsten, äldrevården och skolan, men även delar av handeln och informationsverksamhet. Anställda 
inom dessa branscher riskerar arbetsrelaterad stress och ökad risk för ohälsa som följd74.

72 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html 
73 https://www.boras.se/utbildningochforskola/vuxenutbildning/projektochsamarbeten/projekttextilhubben.4.293b82ba1775dc0ba7697a9.html 
74 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/11hallbarastaderochsamhallen.20584.html
https://www.boras.se/utbildningochforskola/vuxenutbildning/projektochsamarbeten/projekttextilhubben.4.293b82ba1775dc0ba7697a9.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Inkludering och  
deltagande 
Alla människor ska ha lika tillgång till rättvisa 
och möjligheter att utöva inflytande och ansvar-
sutkrävande över beslutsfattande (Artikel 19, 20, 
21- Mänskliga rättighetsstadgan). Lika tillgång 
till inflytande över beslutsfattande handlar om 
att säkerställa ett lyhört, inkluderande, delta-
gandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer75. Kontroll, inflytande och delak-
tighet utgör också centrala resurser för en god och 
jämlik hälsa.

I detta område redogörs för hur som stor andel 
av Borås medborgare som deltar i Riksdags-, 
Landstings- och Kommunval, medlemskap i 
föreningslivet samt upplevelsen av möjligheter 
till inflytande hos unga. Dessutom redogörs för 
boråsarnas tillit till varandra, social isolering och 
ensamhet.

Status Borås
Barn och unga
Ett av målen för den svenska ungdomspolitiken 
är att alla unga, även de mest resurssvaga, ska ha 
verklig tillgång till inflytande. Det är också ett av 
de gemensamma målen för det ungdomspolitiska 
sam arbetet inom EU76.

75 https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-

hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf 
76 https://www.mucf.se/inflytande-och-representation

STATUS GLOBALT: Inkluderande och rättvisa 
institutioner är grunden för en god sam-
hällsstyrning fri från konflikter, korruption 
och våld. Inga varaktiga framsteg kan nås 
i en kontext präglad av konflikt och våld. 
Globalt är de länder som är drabbade av krig 
och utdragna konflikter de länder som har 
svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. 
Att stärka rättsstatsprincipen och främja 
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, 
inkluderande och hållbara samhällen.

STATUS NATIONELLT: Sverige är ett fredligt 
samhälle som uppfyller flera av delmålen 
kopplade till mål 16- fredliga och inklud-
erande samhällen. Det finns dock ett antal 
utmaningar, dessa handlar om att förebygga 
och bekämpa olika typer av våld samt att 
säkerställa efterlevnaden av de mänskliga 
rättigheterna.

Nationella folkhälsopolitiska mål: 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet. 

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:

https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
https://www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030--rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdf
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Ungas delaktighet och inflytande – från LUPP
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta och tar ansvar 
för sitt eget liv och samhället. Om man känner sig delaktig skattar man också ofta sin hälsa högre, får 
lättare att hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt77. 

Vad gäller kännedom kring vilka rättigheter man har som barn och ungdom svarade cirka hälften av 
eleverna i årskurs 8 att de inte känner till sina rättigheter enligt barnkonventionen och enbart var fjärde 
vet om dem och vad de kan innebära i praktiken. Andelen killar som inte vet om sina rättigheter är något 
högre, detsamma gäller de som har angett att de har en funktionsnedsättning.

Cirka hälften känner inte till sina rättigheter enligt Barnkonventionen

På gymnasiet känner något fler till sina rättigheter, 58 procent har kännedom om sina rättigheter. Även 
killarna på gymnasiet har något mindre kännedom om sina rättigheter, det gäller även unga som angett 
en funktionsnedsättning och unga som angett att de har en annan sexuell läggning än heterosexuell.

Strax över var fjärde ung i årskurs 8 har dock ett intresse för politik, var tredje för samhällsfrågor och sex 
av tio har ett intresse för vad som händer i andra länder. I årskurs 2 är intresset för vad som händer i andra 
länder lika stort och intresset för samhällsfrågor ökar till hälften och för politik till fyra av tio. I genomsnitt 
säger varannan ungdom att de har stort förtroende för politiker och vad gäller vuxna i allmänhet så ökar 
det något, till sju av tio. Även om de allra flesta säger att de kan lita på människor i ens närhet så svarar 
ändå var fjärde att de inte kan det. 

Aktiva handlingar, så som att gilla och dela inlägg på nätet, anger över en tredjedel att de gjort de dem 
senaste sex månaderna, något fler i årskurs 2. Vad gäller synen på sina möjligheter svarar ungefär hälften 
att de inte vet vilka möjligheter dem har, oavsett ålder, och en tredjedel säger att möjligheterna är små. 
Fyra av tio vill påverka det som händer i kommunen och det de flesta vill påverka är skola, samhälls- och 
stadsutveckling och olika aspekter kopplat till sin fritid. 

77 Borås Stads Ungdomspolitiska program 
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De flesta vill påverka skola, samhälls- och stadsutveckling och olika aspekter 
kopplat till sin fritid

Bland elever som svarat på A-luppen uppger ungefär hälften av de svarande att de har något slags intresse 
för politik. En fjärdedel upplever att de inte har någon möjlighet att utrycka sina åsikter till dem som 
bestämmer och ungefär hälften vet inte vilka möjligheter dem har. Över hälften vill påverka i kommunen. 
Framförallt vill man påverka fritidsaktiviteter, vägar, miljö och skola.

Vid en jämförelse kan vi se att killar har något större intresse för politik och tjejer något större intresse 
för samhällsfrågor. En högre andel killar uppger att de har möjlighet att påverka och en större andel tjejer 
uppger att de inte vet hur de kan påverka. En högre andel elever med funktionsnedsättning svarar att de 
inte vet vem de ska vända sig till om de vill påverka och denna grupp sticker ut bland mycket lågt förtro-
ende till både vuxna och politik. Vi kan också se att utrikesfödda har något större intresse för politik och 
upplever större möjligheter att påverka, de har däremot en lägre tillit till vuxna och politik, detsamma 
gäller för de med en annan sexuell läggning än heterosexuell. 

Medlemskap i förening – från Hälsoenkäten
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande på flera sätt. Det ger en inblick i demokrati och ett 
starkare socialt nätverk. Föreningslivet erbjuder även stimulerande och utvecklande aktiviteter där man 
kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål.  

I årskurs 6 uppger 65 procent att de är medlem i en förening, ungefär lika många flickor som pojkar. 
Högst andel finns i fd kommundel Sandhult med 76 procent och lägst andel i Sjöbo med 54 procent.

Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav att de var medlemmar i en förening 2019. Över tid har 
andelen som är medlem i en förening minskat något, framförallt för pojkarna.

För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen 46 procent. Trenden över tid är att andelen minskar 
för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat i årskurs 8 medan den har 
ökat bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet. 

Tabell 6 – Medlem i en förening i %

Åk 8   Åk 1 gy  

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47

2017 63 57 49 46

2019 60 60 50 41 

Källa: Hälsoenkäten Borås Stad

Ungas upplevelser av fritiden – från LUPP 
På det stora hela är många, nio av tio nöjda med sin fritid. Ändå anger varannan ung att det finns saker 
att göra, men inget som intresserar dem och mer än var femte ung tycker att det saknas aktiviteter där de 
bor. Vad som saknas skiljer sig åt mellan åldrarna.

I A-luppen svarar nio av tio även här att de är nöjda med sin fritid. Oavsett ålder anger många att de 
tränar, spelar online/tv- eller dataspel och är ute i naturen flera gånger i veckan. Många säger också att 
man är mycket med familj/vänner och kollar på film/serier. Det dem flesta aldrig gör är att gå på teater, 
musikal, konserter och utställningar eller museum/bibliotek. 
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Mycket få går på teater, musikal, konserter, utställningar eller  
museum och bibliotek

Om man tittar på skillnader är killar mer nöjda med sin fritid och spenderar mer tid i förenings-och 
idrottsverksamhet. Tjejer och de som uppgett annat kön tenderar att svara mer negativt kring nöjdhet och 
tjejer svarar oftare att de är hemma hos någon eller på stan/centrum. De svarande på A-Luppen svarar i 
högre utsträckning att det finns saker att göra, men att de har svårt att ta sig till aktiviteter. 

Vuxna
Det finns tydliga socioekonomiska skillnader i grad av inkludering och deltagande i Sverige. För att nå 
en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till att vara delaktiga och 
ha inflytande i samhället och i det vardagliga livet. Att arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot 
diskriminering är en förutsättning78.

Andel deltagande i Riksdags-, Landstings- och Kommunalval – från SCB
I det senaste Riksdagsvalet deltog 87,2 procent av de som fick rösta, vilket är den högsta andelen sedan 
1985. En förklaring till att andelen ökar kan vara att antalet som förtidsröstar har ökat stadigt. Andelen 
som deltog i Landstingsvalet och Kommunalvalet i Sverige var något lägre, 83,7 procent respektive 84,1 
procent79.

I Borås ser siffrorna för andelen som röstade i de olika valen ut ungefär som för Riket. Fler kvinnor än 
män röstade i samtliga val och den högsta andelen återfinns i åldersgruppen 45–64 år. Skillnaden mellan 
hur många som röstar som är utrikes födda jämfört med de inrikes födda är stor i samtliga utav valen. 
Fler inrikes födda röstar.

Tabell 7 – Högsta respektive lägsta andelen röstande i Kommunalvalet 2018

5 områden med högst andel valdeltagande i kommunalval Antal %

Sparsör öst 708 93

Bredared 960 92

Borgstena Tämta 1 050 92

Brämhult - Dammkullevägen 1 187 92

Ekås - Hestra - Symfonigatan - Ekåsvägen 1 560 92

5 områden med lägst andel valdeltagande i kommunalval Antal %

Hässleholmen - Distansgatan 1 256 53

Hässleholmen - Kapplandsgatan 1 086 61

Hulta - Hultagatan 868 65

Sjöbo - Ekängsgatan 804 67

Göta - Gässlösavägen 911 68

Källa: SCB,  DeSo-områden Borås 2018

Sambandsanalyser visar att det finns ett samband mellan kort utbildning (högst grundskola) och lågt 
valdeltagande. Men detta samband finns enbart för kvinnorna, inte för männen.

78 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd19f6bb308043ed9da8dfffcb3a5e67/stodstruktur-god-jamlik-halsa.pdf
79 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/valdeltagande-i-sverige/
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Tillit – från Hälsa på lika villkor
Tillit till andra brukar liknas vid kittet som håller samhället samman. Socialt deltagande och tillit bildar 
tillsammans det som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala relationer och nätverk påverkar kollektiv 
handling. För en individ spelar det sociala deltagandet och sociala relationer en stor roll. Människor med 
sämre ekonomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och samhälleligt deltagande80. 

31 procent av de vuxna i Borås uppger att de inte kan lita på andra

I Västra Götalandsregionens undersökning Hälsa på lika villkor som genomfördes år 2020 ställdes frågan 
om man i allmänhet kan lita på andra människor. I Borås svarade 31 procent att man inte kan lita på andra, 
vilket tillsammans med Tranemo och Mark är den högsta andelen i vårt Hälso- och sjukvårdsnämndsom-
råde. Lägst tillit finns i åldersgruppen 16–29 år, där 45 procent av kvinnorna och 38 procent av männen 
anger att de saknar tillit. 

Äldre (65-)
Att bli äldre innebär för de flesta att gå från att vara yrkesverksam till att bli pensionär, något som för 
många är en stor livsomställning. Att bli äldre innebär också för många att det sociala livet, såsom sociala 
kontakter, engagemang i föreningsliv och politik, kan förändras81.

Social isolering och ensamhet – från Hälsa på lika villkor
Ungefär 300 000 beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Mest isolerade är våra äldre. För att räknas 
som socialt isolerad ska man bo ensam och inte träffa anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par 
gånger i månaden82. 

Andelen äldre 65–84 år som anger att de är socialt isolerade i Borås är 14 procent för kvinnorna och 18 
procent för männen år 2020. Inga jämförelser kan göras över tid eller mellan olika geografiska områden. 
Bland kvinnorna känner sig sex procent ofta eller ibland ensamma. För männen är den siffran tre procent. 

Tillit – från Hälsa på lika villkor
Precis som för de yngre målgrupperna ställs frågan om tillit även till målgruppen 65-84 år i enkäten 
Hälsa på lika villkor. Den äldre målgruppen är den grupp som har den högsta tilliten, endast 20 procent 
av männen och kvinnorna saknar tillit. Att jämföra med den yngre målgruppen 16-29 år, där drygt 40 
procent saknar tillit. 

Pågående arbete i Borås
Det är främst kommunerna som möter medborgarna i deras kontakt med samhället och många av kom-
munernas grunduppdrag handlar om förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Demokrati och 
delaktighet ska vara fundamentet i den kommunala strukturen83. 

För att skapa delaktighet arbetar Borås Stad till exempel med medborgarråd, områdesnätverk och orts-
råd. Dessa syftar till att stärka inflytandet för olika grupper och till att ge information och skapa dialog.

80 https://www.regeringen.se/4a52ad/contentassets/ca4b953b5fbf403cbd1d1eaa58f9ea10/det-handlar-om-jamlik-halsa_sou-2016_55.pdf
81 http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/10/Rapport-Vem-%C3%A4r-den-%C3%A4ldre_Webb.pdf
82 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/fyra-procent-ar-socialt-isolerade/
83 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html 

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html
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Barns kultur- och fritidsliv är viktigt för att skapa sammanhållning, stärka integrationen och främja 
hälsa och tillit. Det är en också en viktig komponent för att stärka barns sociala, emotionella, mentala 
och motoriska förutsättningar. För unga kan fritiden vara kompenserande och en viktig motvikt till en 
mindre tillfredsställande tillvaro. Som en del av arbetet inom socialt hållbart Borås verkar Borås Stad för 
att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för barn och unga i stadens verksamheter. Genom 
användandet av befintliga eller skapandet av nya mötesplatser underlättar Borås Stad möten för barn 
och ungdomar. Det finns idag ett rikt utbud av mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter med 14 
verksamheter för unga. Dessa finns utspridda i Borås.

För att ytterligare ta reda på hur situationen kring bland annat tillit, ensamhet och social isolering ser 
ut för den äldre målgruppen kommer det i slutet av 2021 att genomföras en enkät som liknar den enkät 
som Västra Götalandsregionen regelbundet genomför (Hälsa på lika villkor). Den kommer att gå ut till 
en större grupp äldre och åldersgruppen kommer utökas från 65-84 år till att gälla för två åldersgrupper, 
65-84 år och 85 år och äldre. 

Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår
Under Coronapandemin har regeringen fattat beslut om en rad åtgärder, däribland förbud till samman-
komster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det finns också restriktioner för besök på 
äldreboenden och rekommendationer om att arbeta hemifrån. De åtgärder som vidtagits kan få konse-
kvenser för det sociala deltagandet och resultera i ökad isolering. Det kan i sin tur leda till att fler känner 
sig ensamma, nedstämda och oroliga.  Det kan också leda till minskat upplevt stöd och sammanhang, 
vilket kan resultera i ohälsa. Pandemin kan även resultera i att människors upplevda och faktiska kontroll 
och möjligheter till inflytande på olika arenor minskas. 

Särskilt utsatta grupper som löper särskilt förhöjd risk att drabbas till följd av regler, rekommendationer 
och råd om fysisk distansering är äldre personer, personer med underliggande sjukdomar och personer 
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. 
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Hållbara städer och miljöer
Alla människor har rätt till en tillräcklig levnads-
standard (Artikel 25 i Mänskliga rättighetsstad-
gan)84. Med det innebär att alla människor har 
rätt till ett hem och universell tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden 
och offentliga platser. Att ha ett boende och 
en när miljö med bra kvalitet innebär att ha en 
stabil boendesituation och att känna trygghet, 
tillit och möjlighet till delaktighet i sina nära 
omgivning. Detta är avgörande förutsättningar 
för  människors hälsa och centralt för att klara 
andra delar av livet såsom utbildning och arbete. 

I detta avsnitt presenteras boendeform, bostads-
area, upplevelsen av trygghet på olika platser i 
Borås och utsatthet för våld. 

Status Borås
Barn och unga
Goda och jämlika livsmiljöer spelar en avgörande 
roll i en jämlik och sammanhållen stad. Stadens 
utformning påverkar människors liv på ett påtag-
ligt sätt. En trygg boendemiljö främjar hälsa på 
både individ-, områdes- och befolkningsnivå85. 
Den miljö där vi växer upp skapar förutsättningar 
för till exempel vår hälsa och tillit. Inte minst är 
goda och trygga livsmiljöer viktiga förutsättnin-
gar för att ge våra barn en god start i livet. Miljöer 
som inbjuder till lek är viktiga arenor för barns 
sociala, emotionella och motoriska utveckling86. 

84 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
85 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/samhallsplanering/
86 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd19f6bb308043ed9da8dfffcb3a5e67/stodstruktur-god-jamlik-halsa.pdf

STATUS GLOBALT: Över hälften av världens 
befolkning bor i urbana områden och andelen 
förväntas stiga. Växande städer kan skapa 
möjligheter till ekonomisk tillväxt, men också 
bidra till ökade sociala klyftor och påfrestnin-
gar på ekosystemet. Inkluderade och innova-
tiv stadsplanering behövs för att göra städerna 
säkra och hållbara för framtiden.

STATUS NATIONELLT: 85% av Sveriges 
befolkning bor i tätorter med fungerande 
vatten, avlopp, värme och ordnat gatunät med 
belysning och fungerande avfallshantering. 
Trångboddheten har dock ökat. Framtidens 
utmaningar handlar om att tillgodose behovet 
av fler bostäder och att tillgodose en hållbar 
stadsutveckling med god trygghet.

Nationella folkhälsopolitiska mål: 

5. Boende och närmiljö. 

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:
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Ungas upplevda trygghet på olika platser – från LUPP
De platser där tryggheten är som störst är hemma, i bostadsområdet och till/från skolan. Minst trygg är 
man på buss eller tåg, stan eller centrum och på nätet.

Var femte ung som svarade på Lupp-enkäten säger att den blivit mobbad, trakasserad eller utfryst de senaste 
sex mån. För årskurs 8 förekom det mest på nätet eller stan/centrum och för årskurs 2 i skolan eller på nätet.

Ungefär en tredjedel har känt att de blivit behandlade på ett sätt som gjort att de mår dåligt, i största 
utsträckning av andra ungdomar, men också av personal på skolan eller annan oidentifierad person. 
Flertalet av kränkningarna kan härledas till olika diskrimineringsgrunder, men de allra flesta uppgav att 
de inte visste varför eller att det handlade om deras utseende. 

Var femte ung har svarat att de har blivit hotade de senaste sex månaderna och var tionde har blivit 
bestulen. Var tjugonde svarade att de blivit misshandlade och/eller blivit utsatta för sexuellt våld eller 
utnyttjande.

De allra flesta vet vart de kan vända sig om man blir behandlad illa eller mår dåligt, men inte alla – mer 
än var tionde vet det inte.

En större andel av elever som svarat att de har en funktionsnedsättning känner sig otrygga i det offentliga 
rummet och de har en större utsatthet för mobbning och orättvis behandling. Detsamma gäller elever 
med en annan sexuell läggning än heterosexuell. 

Vuxna
Bostaden och närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet, vilket hör till människans 
grundläggande behov. Det räcker inte att förbättra de fysiska kvaliteterna i boendet och närmiljön. De 
sociala kvaliteterna, så som tryggheten och möjligheten till sociala möten, behöver också utvecklas87.

87 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bf8d206d3dce41409245def4b8436732/bostadsomradet-halsoframjande-arena.pdf
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Boendeform – från SCB
Det finns drygt 4,8 miljoner hushåll i Sverige, som bor i lika många bostäder. Av alla hushåll bor ungefär 
2,3 miljoner i lägenhet i flerbostadshus, varav 1,4 miljoner är hyresrätter och 990 000 bostadsrätter. Cirka 
2 miljoner bor i småhus, där 1,9 miljoner äger sitt hus medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus med 
bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till exempel studentbostad eller någon form av boende för äldre88. 

I Borås bor 50,6 procent (53 825 individer) i småhus, 36,5 procent (39 195 individer) i hyresrätt och 13,3 
procent (14 296 individer) i bostadsrätt. Siffrorna är för 2018. Fler män än kvinnor bor i småhus medan 
fler kvinnor än män bor i hyresrätt. Boendet i bostadsrätt är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. 
Nedan figur visar förhållandet mellan de tre boendeformerna i förhållande till åldrar, kön och bakgrund. 

Figur 3 – Boendeformer i Borås 2018
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Total t Män Kvinnor 0-12 år 13-25 år 26-44 år 45-64 år 65-w år Inrikes
födda

Utrikes
födda

Källa: SCB,  2018

Genomsnittlig bostadsarea – från SCB
Att vara trångbodd kan få konsekvenser i vardagen på flera sätt. Trångboddhet kan upplevas som på -
frestande om man hela tiden behöver dela rum med andra och det inte finns möjlighet till viss avskildhet 
i det egna hemmet. För barn och ungdomar kan det till exempel medföra svårigheter att koncentrera sig 
på läxor. Ett hushåll räknas som trångbott (enligt norm 2) om de bor mer än två personer per rum, kök 
och vardagsrum oräknade. Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda89. 

I Borås var andelen trångbodda 19,7 procent år 2019. Trenden över tid är stabil. Fler män än kvinnor är 
trångbodda90. 

Den genomsnittliga bostadsarean per person i Sverige är 42 kvadratmeter (kvm). Mest utrymme per 
person har boende i småhus, särskilt de med äganderätt, med 47 kvm91. Den genomsnittliga bostadarean 
för en individ i Borås var 39,7 kvm år 2018. Över tid har bostadarean minskat något. Minst utrymme har 
åldersgruppen 0–19 år med 27 kvm. Männens bostadsarea är något mindre än kvinnornas. Skillnaden 
mellan bakgrund är här markant. Bostadarean för en inrikes född i Borås var 41,9 kvm jämfört med 32,3 
kvm för en utrikes född. Utrymmet för de utrikes födda har minskat över tid samtidigt som bostadsarean 
för de inrikes födda är stabil. 

88 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/
89 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/var-femte-person-fodd-utanfor-europa-ar-trangbodd/
90 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16708
91 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/pong/statistiknyhet/

hushallens-boende-2019/
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Tabell 8 – Lägsta respektive högsta genomsnittliga bostadsarea 2018

5 områden med lägst genomsnittlig bostadsarea kvm

Norrby - Billdalsgatan 22

Hässleholmen - Distansgatan 23

Hässleholmen - Kapplandsgatan 25

Norrby - Värmlandsgatan 25

Hässleholmen - Hultagatan 30

5 områden med högst genomsnittlig bostadsarea kvm

Brämhult - Dammkullevägen 46

Frufällan Sparsör väst 46

Borås Centrum - Första villagatan 46

Äspered 46

Fristad Omland 46 

Källa: SCB,  DeSo-områden Borås 2018

Det finns ett samband mellan bostadsarea och utbildningsnivå. Bland kvinnor finns ett relativt starkt 
samband mellan områden där det bor en högre andel med låg utbildningsnivå och där genomsnittligt 
antal kvadratmeter per person är lägre. Sambandet har ökat något över tid. Det är ett mindre antal geo-
grafiska områden som bidrar till sambandet. Sambandet mellan andel med högst gymnasial utbildning 
och bostadsyta är väldigt lågt för män medan det för kvinnor finns ett sådant samband. Det ser generellt 
ut som att utbildningsnivån bland kvinnor har en större betydelse oavsett vilken variabel som jämförs, 
medan män med högst gymnasial utbildning har mer varierande inkomster, bostadsyta etc. 

Utsatthet för brott – från Trygghetsmätningen 
I samhället finns flera aktörer som arbetar med att förebygga brott. Brottsförebyggande rådet genomför 
årligen den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) för att undersöka människors utsatthet för brott, 
upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsenet. Även i Borås finns ett Brottsförebyggande 
råd och en Trygghetsmätning genomförs regelbundet. Det övergripande målet i det brottsförebyggande 
arbetet är att brottsligheten och den upplevda otryggheten ska minska för varje år92.

Andelen som i Trygghetsmätningen 2019 angav att de blivit utsatta för olika typer av brott var låg. Endast 
ett fåtal individer anger att de blivit utsatta för till exempel stöld, fysiskt våld, inbrott eller skadegörelse. 

När man analyserar brott mot enskild person sammantaget är ålder, familjetyp och bostadstyp de varia-
bler som påverkar utsattheten mest. Risken att utsättas avtar med åldern; den är högre bland de yngre än 
bland de äldre. För de allra flesta brottstyperna har familjetyp en viss betydelse. I regel har ensamstående 
en högre risk att utsättas, och särskilt hög är risken för ensamstående med barn. Ensamstående kvinnor 
utan barn har särskilt förhöjd risk att utsättas för sexualbrott. Liksom ålder och familjetyp bidrar även 
bostadstyp till att förklara utsattheten. Risken varierar mellan olika bostadstyper, där de som bor i fler-
familjshus har större risk att utsättas93.

Oro över brottslighet i närområdet – från Trygghetsmätningen
Trots att den faktiska utsattheten för brott är låg är den upplevda oron över brottsligheten högre. I Borås 
oroar sig 21 procent för brottsligheten, 23 procent av kvinnorna och 19 procent av männen. Mest orolig 
känner man sig i Norrby stadsdel, Hässleholmen, Hulta, Göta stadsdel och Sjöbo stadsdel. 

92 https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
93 https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e20eb/1615395807889/2019_Utsatthet_for_brott.pdf
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Kvinnor upplever sig mer otrygga och flera kvinnor än män avstår  
från att gå ut ensamma

Det är fortsatt skillnad mellan könen avseende den upplevda tryggheten, där kvinnor upplever sig mer 
otrygga. Fler kvinnor än män, 47 respektive 16 procent, avstår från att gå ut ensamma94. Äldre oroar sig 
mer än yngre, trots att yngre är mer utsatta än äldre. 

Äldre (65 -)
Precis som för övriga målgrupper i ett samhälle är boendet och närmiljön viktigt även för den äldre mål-
gruppen. Fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem i boendet har betydelse för till exempel antalet 
fallolyckor. Äldre som rapporterar en god social sammanhållning i sitt bostadsområde har högre nivåer 
av fysisk aktivitet. Det finns troligen även ett samband i den andra riktningen; fysisk aktivitet och mer 
utomhusvistelse i närmiljön kan generera bättre social sammanhållning95.

Genomsnittlig bostadsarea – från SCB
Ungefär hälften av Borås invånare i målgruppen 65 år och äldre bor i småhus, drygt 30 procent bor i 
hyresrätt och drygt 20 procent i bostadsrätt. 

Som tidigare redovisats var den genomsnittliga bostadsarean för en individ i Borås 39,7 kvm år 2018. För 
målgruppen 65 år och äldre var den genomsnittliga bostadsarean samma år 58,7 kvm, alltså betyd ligt högre 
än för övriga grupper. De geografiska områden där bostadsarean är lägst är Hässleholmen – Distansgatan, 
Norrby – Värmlandsgatan och Sjöbo – Johannelund. Här var bostadsarean mellan 42–47 kvm. 

Pågående arbete i Borås 
Kommunerna ansvarar för samhälls-och bostadsplanering, vatten och avlopp och delar av transportin-
frastrukturen96. Kommunens översiktsplanering talar om hur stad och land ska utvecklas och är viktiga 
för att bidra till hållbar utveckling. Borås Stad har ett ständigt pågående arbete med att utveckla kom-
munens landsbygd och stadsmiljö. I arbetet hittas allt från de översiktliga visionerna och planerna till 
detaljplanering om hur ett visst område ska användas. 

Borås Stad arbetar just nu med cirka 50 detaljplaner varav cirka 30 av dessa innehåller bostäder. Det är 
en blandning mellan centrala projekt, kompletteringar med bostäder i stadens ytterområden och nya 
bostäder i kommunens serviceorter. Bland projekten finns en blandning av bostadsrätter, hyresrätter 
och vårdbostäder. Det pågår även arbete med planläggning för skolor, handel, mötesplatser och nya 
verksamhetsområden. I arbetet med detaljplanering ligger stort fokus på sociala aspekter såsom trygghet, 
tillgänglighet och ett hållbart vardagsliv.

Att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och ekonomiskt överkomlig bostad samt 
en närmiljö som är omhändertagen och välfungerande är en grundförutsättning för en god livsmiljö. 
Genom att motverka boendesegregation och främja goda boendemiljöer skapas förutsättningar för mer 
jämlika livsvillkor och hälsa. Ett av målområdena i Socialt hållbart Borås ”Boende och närmiljöer” fok-
userar därmed på ökad delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen samt på att skapa förutsättningar 
för fungerande närmiljöer och att skapa bättre tillgång till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder.

94 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16708
95 https://www.norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2016/03/ldres_milj_er_f_r_fysisk_aktivitet_fhi.pdf
96 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html
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 I Borås Stad finns ett särskilt brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten, detta arbete baseras på den 
nationella strategin ”Tillsammans mot våld”. Borås har också ett systematiskt och metodiskt våldspreven-
tivt arbete i staden och inom mötesplatser och Öppna ungdomsverksamheter. Arbetet går under namnet 
”Borås fritt från våld” och bygger på metoder och kunskap från det femåriga sociala investeringsprojektet 
”En kommun fri från våld” som avslutades 2019.

Det finns även ett särskilt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck som utgår ifrån en handbok som 
togs fram under hösten 2020. Handboken innehåller både metodstöd för verksamhetsnära arbete och 
ett åtgärdsprogram med främjande och förebyggande insatser. Handboken syftar till att öka kunskapen 
om hedersvåld bland yrkesverksamma och att stärka och kvalitetssäkra stadens arbete mot hedersvåld. 
Det övergripande målet är att alla som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få det stöd och 
skydd som de behöver och har rätt till enligt svensk lagstiftning. 

Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår
Pandemin kan på sikt påverka kvaliteten på människors boendesituation genom ökad arbetslöshet och 
försämrad ekonomi. Hur vi bor kan också tänkas ha en större betydelse under pandemin, då vi befinner 
oss mer i våra hem på grund av distansarbete och färre sociala aktiviteter. En negativ samhällsekonomisk 
utveckling kan också bidra till en ökning av skadegörelse, våld och oroligheter. Det riskerar att drabba 
personer som bor och lever i mer socioekonomiskt utsatta områden. Om närmiljön upplevs mindre trygg 
och graden av tillit minskar, kan både den psykiska och fysiska ohälsan öka.

Grupper som löper särskilt förhöjd risk att drabbas av ohälsa är de med svagare arbetsmarknadsankny-
tning och sämre försörjningsmöjligheter, bostadslösa samt personer i socioekonomiskt utsatta områden97. 

När familjer tillbringar mer tid i hemmet ökar också risken för såväl mäns våld mot kvinnor som andra 
former av våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och våld mot barn98.

97 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 
98 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Utbildning
Rätten till en god utbildning handlar om att säk-
erställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
av god kvalitet och att främja livslångt lärande för 
alla, oberoende könsbaserade skillnader eller funk-
tionsnedsättning (Artikel 26 i Mänskliga rättig -
hetsstadgan99). Forskning visar att en inkluderande 
utbildning av god kvalitet för alla är en av de vik-
tigaste grunderna för god och jämlik hälsa100. 
Med det sagt är kunskap och kompetens centrala 
bestämningsfaktorer för vår hälsa och utvecklas 
genom livet utifrån olika former av lärande. 

Detta område handlar om utbildningsnivåns 
påverkan och här presenteras behörighet till gym-
nasiet, upplevelser av skolan och utbildningsnivån 
i staden. 

Status Borås
Barn och unga
Kunskaper och kompetenser utvecklas under alla 
livets olika skeenden och har ett starkt samband 
med människors förutsättningar för en god hälsa. 
Det är viktigt att alla får möjlighet att utveckla 
sina kompetenser och kunskaper och tillgodogöra 
sig en god utbildning. Skolan är en arena som når 
alla barn och därför har skolan en grundläggande 
roll i arbetet för god och jämlik hälsa101.  

99 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
100 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html 
101 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/

nationella-mal-och-malomraden/

STATUS GLOBALT: Trots att utbildning är en 
grundläggande mänsklig rättighet beräknas 
774 miljoner människor i världen inte kunna 
skriva eller läsa, varav två tredjedelar är 
kvinnor. 

STATUS NATIONELLT: Sverige har ett väl 
utbyggt utbildningssystem, vilket speglas 
av att 70% av den vuxna befolkningen under 
en 12-månadersperiod deltagit i någon form 
av utbildning. Utbildningsnivån i Sverige 
är också hög och har stigit kraftigt de sen-
aste åren. Ungefär hälften av invånarna i 
åldern 25–64 år har gymnasial utbildning 
som högsta utbildning. Det finns dock stora 
skillnader inom befolkningen i Sverige, exem-
pelvis mellan låg- och högutbildade. Pojkar 
har generellt sämre skolresultat än flickor. 
Samtidigt upplever flickor och unga kvinnor, 
som generellt presterar bättre skolresultat, i 
större utsträckning än pojkar och unga män 
psykisk ohälsa.

Nationella folkhälsopolitiska mål: 

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning. 

Agenda 2030 mål och mänskliga rättigheter:

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html
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Barn och ungas upplevelser av skolan – Från LUPP
I årskurs 8 uppger fyra av fem att de är nöjda med skolan. Ändå uppger mellan var fjärde och var tionde 
elev att det förekommer våld, mobbing, rasism och sexuella trakasserier i någon utsträckning på skolan. 
Ungefär hälften säger att skolan agerar oavsett om det sker mobbing mellan elever eller om en kränkning 
sker mellan elev och lärare. Runt sex av tio säger att killar och tjejer behandlas lika av lärare och att det 
finns respekt mellan elever och lärare.

Åtta av tio elever tycker att undervisningen, biblioteken, extra stöd och lärarna är bra, elevhälsan landar 
något lägre, men maten får lägsta betyg, där två av fem tycker den är bra. 

Hälften svarar att de vet vad de ska ha inflytande över i skolan, att skolan lyssnar på elevråd och att man 
uppmuntras till att delta i elevråd. Det man vill påverka mest i skolan är arbetssätt, schema och maten.

Det har varit en annorlunda skolgång den senaste tiden för de elever som går i årskurs 2 på gymnasiet. 
Detta speglar också upplevelsen av deras skolgång. Många är ändå nöjda med skolan, stämningen på 
skolan, respekt mellan elever och lärare samt att killar och tjejer behandlas lika. Det är också många som 
inte vet om påståendena stämmer eller ej. Olika aspekter av skolan får höga betyg såsom vad man tycker 
om skolmiljö, bibliotek, undervisning, extra stöd, elevhälsa och lärare. Avvikande är dock skolmaten, där 
mindre än hälften tycker den är bra. 

Generellt finns det skillnader mellan viljan och möjligheten att få påverka olika delar av sin skolgång. Det 
som eleverna vill vara med och bestämma kring mest är arbetssätt, läxor, prov och schemat. 

Elever som svarat på A-Luppen till särskolan delar upplevelsen att de är nöjda med skolan. Var femte elev 
säger att det förekommer mobbing i skolan och nästan var fjärde säger att lärarna inte alltid säger ifrån. 
Var femte säger att skolan inte alltid lyssnar på elevrådet. En mycket stor andel är ganska och mycket nöjda 
med lokalerna, skolmaten och lektionerna och det är ingen som inte får hjälp av lärarna om en behöver det.
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De skillnader som finns är att tjejer i högre utsträckning än killar vill vara med och påverka sin skolgång, 
men fler killar än tjejer upplever att de faktiskt får vara med och påverka. Elever som angett en funktion-
snedsättning svarar oftare att de är mindre nöjda med skolan och upplever en ökad förekomst av mobbing 
och våld. Om du är utlandsfödd har du angett att det förekommer rasism i en högre utsträckning än om 
du är född i Sverige. Om du har en annan sexuell läggning än heterosexuell är upplevelsen att du är mindre 
nöjd med skolan och elevhälsan och fler har upplevt sexuella trakasserier. 

Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet – från SCB
Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa, till exempel när det gäller medellivs-
längden. Individer med endast förgymnasial utbildning lever ett kortare liv än de som har eftergymnasial 
utbildning. Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven lyckas nå behörighet. 
Skillnaden är statistiskt säkerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till kön och födelseland102. 

I Borås var 81,6 procent av pojkarna (513 individer) och 87,1 procent av flickorna (511 individer) behöriga 
till yrkesprogram 2018. Det är något lägre än andelen för Riket. Av de elever som blev behöriga till 
gymnasiet och hade svensk bakgrund var andelen 89,3 procent, jämfört med 62,3 för elever med annan 
bakgrund än svensk. 

Skolan har huvudansvaret för att skapa goda studieresultat, men en misslyckad skolgång är en komplex 
problematik där flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och 
unga att fullfölja grund- och gymnasieutbildning. 

Vuxna
Självskattat allmänt hälsotillstånd, ohälsosamma levnadsvanor (riskabla alkoholvanor undantagna), vissa 
aspekter av upplevd otrygghet, förtroende för olika samhällsinstitutioner – sjukvården, polisen, riksdagen, 
skolan och andra – samt upplevda stora ekonomiska problem uppvisar en utbildningsmässig gradient som 
innebär att individers hälsa och förutsättningar för god hälsa förbättras med stigande utbildningsnivå. Den 
grupp som saknar eftergymnasial utbildning har under de senaste decennierna ändrat sammansättning. 
Dels har gruppen unga vuxna blivit större och dels har andelen personer födda utanför Sverige ökat. Båda 
dessa grupper möter också generellt sett större svårigheter på arbetsmarknaden103.

Utbildningsnivå – från SCB
Sveriges befolkning får allt högre utbildning. Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, sam-
tidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. Idag har 28 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller 
mer. Det är en ökning från 16 procent år 2000104.

Andelen i Borås vars högsta utbildning i åldersgruppen 16–74 år än grundskola var 20,6 procent år 2018 
(16 143 individer). Det är en minskning över tid då andelen år 2008 var 27,4 procent. Fler män än kvinnor 
har högst grundskoleutbildning och fler utrikes födda än inrikes födda. 

Bland de som har högst gymnasieutbildning är det en högre andel män än kvinnor och den totala andelen 
för Borås var 66,6 procent (52 099 individer) år 2018. Här är andelen utrikes födda med högst gymna-
sieutbildning högre än andelen inrikes födda. 

102 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
103 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
104 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/utbildningsnivan-i-sverige/
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I nedan tabell visas skillnader mellan de geografiska områden som har högsta andelen med för- respektive 
eftergymnasial utbildning i förhållande till bakgrund. 

Tabell 9 – Högsta andel med för- respektive eftergymnasial utbildning i förhållande  
till bakgrund 16–74 år, 2018.

5 områden med högsta andel med förgymnasial utbildning, utländsk bakgrund %

Norrby - Billdalsgatan 46,2

Norrby - Värmlandsgatan 41,8

Hulta - Hultagatan 40,8

Hässleholmen - Kapplandsgatan 39,5

Hässleholmen - Distansgatan 37,2

5 områden med högsta andel med förgymnasial utbildning, svensk bakgrund %

Hässleholmen - Kapplandsgatan 31,2

Hässleholmen - Distansgatan 29,4

Fristad - Arta 28,4

Svaneholm 27,4

Norrby - Värmlandsgatan 25,3

5 områden med högsta andel med eftergymnasial utbildning, utländsk bakgrund %

Lugnet - Yxhammarsgatan 52,9

Bergdalen - Norrmalm - Linnégatan 52,6

Sjömarken - Källeberg 52,5

Brämhult - Myråsgatan 49,8

Sparsör öst 49,0

5 områden med högsta andel med eftergymnasial utbildning, svensk bakgrund %

Brämhult - Myråsgatan 47,5

Ekås - Hestra - Symfonigatan - Ekåsvägen 45,5

Brämhult - Dammkullevägen 44,3

Svensgärde 43,3

Sjömarken - Källeberg 42,9

Källa: SCB,  DeSo-områden Borås 2018
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Äldre
I början av 1990-talet hade en tredjedel av befolkningen högst förgymnasial utbildning medan en tiondel 
hade lång eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i Sverige har således stigit kraftigt de senaste åren, 
vilket beror på utbildningssystemets tillväxt och den demografiska utvecklingen. Unga möter idag ett större 
utbud av utbildning än dagens äldre gjorde under sin studieaktiva tid. Det gäller både gymnasieskolan, 
där de allra flesta numera deltar, och den högre utbildningen105.

Utbildningsnivå – från SCB
En av fyra i Sverige i åldersgruppen 65–74 år har en förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra för 
åldersgruppen 75 år och äldre är fyra av tio. Drygt 20 procent av åldersgruppen 65–74 år är högutbildade 
(eftergymnasial utbildning tre år och längre). I åldersgrupperna 75–84 år respektive 85 år och äldre är 
14 respektive 10 procent högutbildade. I den äldsta åldersgruppen är det vanligare att kvinnorna har en 
förgymnasial utbildning och de äldre männen har i större utsträckning än kvinnorna en eftergymnasial 
utbildning. Det är endast i gruppen 85 år och äldre som männen har en större andel med en lång efter-
gymnasial utbildning och en mindre andel förgymnasialt utbildade än kvinnorna. Det bör noteras att 
könsfördelningen är mycket jämn i samtliga åldersgrupper utom i de äldsta. Antalet kvinnor är betydligt 
fler i åldersgruppen 85 år och äldre, vilket har viss betydelse för utbildningsnivån106.

I Borås var andelen med förgymnasial utbildning 33,9 procent (3 370 individer) för målgruppen 65–74 
år. Andelen med högst gymnasieutbildning i målgruppen var 74,5 procent (8 290 individer). Båda dessa 
siffror är från år 2018. 

Inga siffror finns att tillgå för målgruppen 75 år och äldre och inga jämförelser mellan män och kvinnor 
kan göras. Däremot kan jämförelser mellan geografiska områden göras. Andelen med högst förgymnasial 
utbildning är högst i området Norrby – Billdalsgatan med 59,2 procent. Området med den högsta andelen 
med eftergymnasial utbildning var Bergdalen – Tokarpsgatan med 44,4 procent.

Pågående arbete i Borås
Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Förskola, grundskola, gymnasium och kom-
munal vuxenutbildning bidrar till att människor kan utbilda sig107. I Borås finns ca 80 förskolor, ett 40-tal 
grundskolor och grundsärskolor. I staden finns också, kulturskola, gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Språkutveckling är en grundläggande del av barns utveckling med nära relation till andra aspekter av 
barns utveckling, så som dess kognitiva, sociala och motoriska utveckling. Som en del av arbetet med 
Socialt hållbart Borås arbetar Borås Stad med att öka kunskap och medvetenhet hos vuxna runt barnet 
om vikten av läskunnighet, och berättarstunder är därför angeläget. 

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etabler-
ing, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Mycket talar för att 
fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren, inte minst på grund av 
följderna av rådande pandemi. Många kommer att behöva vuxenutbildningen för att omskola sig eller 
komplettera sin utbildning. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på 
gymnasial nivå108. Borås Stad erbjuder flera former av vuxenutbildningar, så som att läsa in grundskola, 
gymnasiet, lära sig svenska på SFI, gå lärlingsutbildningar eller utbilda sig på yrkeshögskolan. 

105 https://www.scb.se/contentassets/c4f928a71e934437b1320762371c35a1/uf0506_2018a01_sm_uf37sm1902.pdf
106 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/utbildningsnivan-i-sverige/
107 https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.htm
108 https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/vuxenutbildning.14869.html

https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen/16fredligaochinkluderandesamhallen.20934.html
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Tänkbara konsekvenser i Coronapandemins fotspår 
Under Coronapandemin har regeringen vidtagit åtgärder som övergång till distansundervisning på gym-
nasieskolor, högskolor och universitet. Distansundervisningen gör att det kan bli svårare att tillgodogöra 
rätten till utbildning. En grupp med särskilt förhöjda risker och behov av stöd i utbildningen kan vara 
gymnasieungdomar som lever i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar eller som har föräldrar 
som av olika skäl inte kan stödja deras skolarbete. Covid-19-pandemin kan därmed innebära ökad risk 
för psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt bland de grupper av unga som omfattas av skolans 
kompensatoriska uppdrag. Barn och unga på gymnasiet i Borås anger i Luppen att de upplever skolan 
som något mer negativ än innan Corona.

Grundskola och grundsärskola har inte omfattats av distansundervisning som en åtgärd, men frånvaron 
där kan öka av upplevelser kopplade till pandemin och rekommendationer som att stanna hemma. Därmed 
kan det finnas risk att andelen behöriga till gymnasiet sjunker, vilket kan få långsiktiga konsekvenser på 
kunskap och utbildning och därmed folkhälsan109. 

109 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637
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Sammanfattad statusbild 
När världens ledare skrev under Agenda 2030 med sina 17 globala mål tog de ett viktigt löfte; att alla ska 
vara med och ingen ska lämnas utanför. Denna rapport belyser hur statusen för den sociala hållbarheten 
ser ut för Borås och där är bilden tydlig – alla är inte med, några lämnas utanför. 

Alla är inte med – några lämnas utanför

I Välfärdsbokslutets sex avsnitt har ni kunnat läsa om hur inkomster skiljer sig åt, hur hälsan är ojämlikt 
fördelad, att ett arbete inte är en självklarhet för alla och att alla inte är inkluderade eller känner tillit till 
andra. Ni har också kunnat läsa att upplevelsen av trygghet varierar, att bo trångt är ett faktum för en 
del och att samband mellan utbildningsnivå och till exempel arbete, inkomst och valdeltagande finns. 

Allt detta är utmaningar som staden har. Om människor inte har likvärdiga uppväxtvillkor, utbild-
ningschanser, livsmiljöer, tillgång till det offentliga rummet och bostäder, arbetsmöjligheter är inte livs-
villkoren jämlika. Särskilt inte om det finns en systematik i ojämlikheter mellan, och diskriminering av, 
olika grupper.

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att minska och motverka segregation. 
Detta genom att arbeta mot mer jämlika livsvillkor för invånare i Borås. I det strategiska inriktningsdo-
kument som antogs 2018 pekades barn och unga ut som det första målområde i arbetet. Målområdet fick 
namnet En god start i livet och goda uppväxtvillkor. Därefter har arbetet under våren 2021 utökats med 
ytterligare två områden; Bostäder och närmiljö samt Förutsättningar för arbete. Dessa tre målområden har 
lyfts fram som betydelsefulla för att skapa likvärdiga livsvillkor och öka jämlikheten i Borås. För att arbetet 
ska kunna bedrivas långsiktigt och systematiskt är det av stor vikt att arbeta fram tydliga strategier och 
åtgärder som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring, för att tillsammans bidra till att 
öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.

En god start i livet och goda uppväxtvillkor 
En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vux-
enlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till 
vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och 
motoriska färdigheter. Att barn tillgodogör sig en god utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga 
ekonomiska villkor påverkar deras livsvillkor och möjligheter senare i livet. De erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter som barnet får är en grund för att utveckla nya färdigheter och kunskaper. 

De erfarenheter, kunskaper och färdigheter som barnet får är en grund för att 
utveckla nya färdigheter och kunskaper

Ojämlikhet i olika avseenden kan sägas börja i fosterlivet och det tidiga livet, genom de skillnader i 
förutsättningar och möjligheter som barn får i och med att föräldrar och andra närstående skiljer sig åt 
vad gäller tillgång till viktiga resurser. Resurser överförs mellan generationer, och därigenom vidmakthålls 
olika former av ojämlikhet också över flera generationer, vilket även gäller i relativt jämlika länder som 
Sverige. 

Detta medför att barn har skilda förutsättningar att utvecklas. Inriktningen för att åstadkomma bättre 
jämlika förutsättningar bör därför vara att skapa, stötta och stärka en god start i livet genom att alla barn 
ges grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor utveckla sina förmågor. Borås Stad har möjlighet 
att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt 
goda livsmiljöer. Men att skapa förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, 
så som Västra Götalandsregionen, Staten och civilsamhället. Samverkan mellan dessa aktörer är därför 
centralt för att lyckas skapa goda uppväxtvillkor.
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Bostäder och närmiljö 
Att ha tillgång till ett bra boende och en god närmiljö bidrar till trygghet, tillit och mer jämlika livsvillkor 
och hälsa. Hemlöshet, otrygga boendeförhållanden, trångboddhet och en segregerad boendemiljö påverkar 
jämlikheten, hälsan och den sociala sammanhållningen negativt. Konsekvenserna av bristen på bostäder 
är särskilt påtaglig för grupper som är nya på bostadsmarknaden. Det rör sig främst om unga, nyanlända, 
personer med funktionsnedsättning, de som saknar anställning, har låga inkomster, är skuldsatta eller 
har hälsoproblem som psykisk ohälsa eller missbruksproblem. 

Ojämlikheter i livsmiljöer och att en stad är segregerad påverkas av flera olika faktorer. Det rör sig bland 
annat om statlig bostads- och finanspolitik, inkomstförhållanden, bostadsmarknadens sätt att fungera, 
hur stadens delar planeras med olika typer av bostäder, upplåtelseformer, trafiksystem och service av olika 
slag samt hur staden hänger ihop och skapar en helhet. Det handlar också om strukturell diskriminering 
på bostadsmarknaden.  

Ojämlikheter i livsmiljöer och att en stad är segregerad påverkas av  
flera olika faktorer

Stadsutveckling är ett komplext område som involverar många aktörer och många målkonflikter. Borås 
Stad har möjlighet att i samverkan skapa en mer jämlik och sammanhållen stad genom kommunal ser-
vice, investeringar, planering av markens användning, markinnehav och allmännyttigt bostadsinnehav. 
Ansvaret delas också av många andra aktörer inom både näringsliv och lokalsamhällen.   

Förutsättningar för arbete 
Kraven på arbetsmarknaden har höjts i takt med att samhället har förändrats. Utbildning är oftast en 
förutsättning för att få ett arbete och egen försörjning. Sambandet mellan arbetslöshet och utbildning är 
mycket tydligt. Den tydligaste skillnaden vad det gäller arbetslöshet är mellan de som har en fullgjord 
gymnasieutbildning och de som saknar en sådan. Ju längre utbildning desto lägre arbetslöshet. Oavsett 
utbildningsnivå är arbetslösheten högre för utrikes än inrikes födda, i synnerhet de som är födda utanför 
Europa. Det är därför viktigt att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja en utbildning, till exempel 
på gymnasiet. En nyckel här är att ge invånarna förutsättningar till utbildning och lärande samt främja 
ett livslångt lärande. Detta innefattar också kompetens- som utbildningsstöd för dem som idag saknar 
ett arbete. 

Den tydligaste skillnaden vad det gäller arbetslöshet är utbildningsnivå

I dag står många långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om personer med fysisk och 
psykisk funktionsnedsättning och utrikes födda. Att underlätta och bredda möjligheten till inträde på 
arbetsmarknaden samt utveckla samverkan med nyckelaktörer så som näringslivet och civilsamhället är 
viktiga faktorer som främjar individers möjligheter och förutsättningar till arbete, utbildning och egen 
försörjning. I Borås skiljer sig arbetslöshets- och utbildningsnivåerna åt i befolkningen. Förutsättningarna 
till arbete är inte likvärdiga. En viktig utgångspunkt är att beakta att förutsättningarna för utbildning 
och arbete skiljer sig åt mellan olika boråsare utifrån deras socioekonomiska status, geografiska hemvist, 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder och sexuella läggningen. Detta är en utgångspunkt för samtliga strategier i 
målområdet.  

Genom att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och genom att arbeta normmedvetet och 
motverka strukturell diskriminering på arbetsmarknaden kan Borås Stad i samverkan med andra aktörer 
förbättra möjligheterna till att fler får ett arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig.
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Strategisk styrning och uppföljning  - förutsättningar för ett långsiktigt arbete
Utöver fokus på de utpekade målområden inom arbetet med Socialt hållbart Borås finns det också flera 
utgångspunkter relaterade till styrning och uppföljning av verksamheter som påverkar förutsättningar 
till bättre livsvillkor och hälsa. Ytterst handlar det om att åstadkomma mer nytta för medborgarna, men 
fokus bör också ligga på hur olika förändringar i sättet som verksamheterna styrs, fungerar och följs upp 
kan skapa bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Det kan i sin tur bidra till förbättrade livsvillkor och 
möjligheter.

Det finns flera förutsättningar som är viktiga för att arbetet med målområdena ska bli framgångsrikt och 
därmed nå målet om att skapa förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. 

För det första är det viktigt med samverkan och delaktighet kring de olika målområdena. Den sociala 
dimensionen i hållbarhetsarbetet är en komplex och tvärsektoriell fråga, och ingen enskild förvaltning 
eller enskilt bolag kan på egen hand hantera dessa utmaningar. För att arbetet med målområdena ska 
lyckas krävs samverkan, såväl inom den kommunala organisationen, som med nationella och regionala 
aktörer samt med aktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle. Att delaktiggöra professioner, invånare, 
civilsamhälle, akademi och andra handlar om att skapa förutsättningar för kunskapsinhämtning och att 
göra jämlikhetsarbetet relevant och inkluderande för dem de berör. 

Ingen enskild förvaltning eller enskilt bolag kan på egen hand hantera dessa 
utmaningar

För det andra är det viktigt att verksamma eller förtroendevalda inom Borås Stad har ett helhetsperspektiv 
på arbetet. Målområdena utgör en helhet och det går inte att arbeta med dem åtskilda från varandra. 
Arbetet med ett målområde stärker och påverkar arbetet med ett annat. Samordning mellan berörda 
aktörer inom och mellan respektive målområde är därför viktigt för att nå målet. En samlad styrning, 
uppföljning och samordning av stadens hållbarhetsarbete ökar möjligheterna till helhetsanalys och gemen-
samma avvägningar. Samtidigt undviks en alltför detaljerad insamling och mätande av uppgifter. Det 
kan i sin tur bidra till en ökad tillit till medarbetarnas kompetens.

En tredje utgångspunkt för hela arbetet är att tyngdpunkten i arbetet ska vara universella insatser. De 
generella välfärdsinsatserna som riktas till alla invånare är grunden, men dessa insatser ska samtidigt riktas 
proportionerligt i relation till olika gruppers eller områdens specifika behov. 

En fjärde utgångspunkt handlar om att stärka förutsättningarna för ett kunskapsbaserat arbete. För 
att arbeta mot bättre livsvillkor för våra medborgare bör kunskapen om hur politiska beslut och olika 
verksamheter påverkar människors livsvillkor och hälsa stärkas. Detta kräver i sin tur bättre kunskaper 
om mekanismer och processer som bidrar till ojämlikhet, samt bättre uppföljning och utvärdering av 
åtgärder som har konsekvenser för livsvillkoren och hälsan. I styrning, uppföljning och samordning av 
hållbarhetsarbetet behöver därmed analyser ges en mer framträdande plats. Stadenövergripande analyser 
behöver utvecklas och stärkas för att kunna göra gemensamma avvägningar och prioriteringar. Analyser 
behövs för att synliggöra och ge bättre kunskap om behov, förutsättningar och konsekvenser för olika 
sektorer, målgrupper och i olika delar av staden. Analyser kan också underlätta bättre prioriteringar.   

Utmaningar utifrån resultatet i Välfärdsbokslutet
I arbetet med Socialt hållbart Borås tas flera av de utmaningar som framgår i denna rapport upp. Detta 
är utmaningar som går att finna inom avsnitten Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, Hållbara 
städer och miljöer och Utbildning. Men det finns ytterligare några utmaningar som utifrån resultatet i 
Välfärdsbokslutet behöver lyftas fram och tas om hand på liknande sätt som inom arbetet med Socialt 
hållbart Borås.
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UTMANING 1. Inkludering och ökat deltagande för alla

Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en grundlagsstadgad rättighet. 
Människans behov av delaktighet och inflytande är också grundläggande för livskvaliteten och 
hälsan. Det finns skillnader i vilka som deltar i samhället, vilket utmanar det faktiska jämlika 
deltagande på alla nivåer. Att arbeta med att förbättra livsvillkoren för alla i befolkningen är därför 
viktigt ur ett delaktighetsperspektiv. 

För att möjliggöra ett jämlikt deltagande behöver staden: 

• Utveckla delaktigheten i mötet med kommunens verksamheter

• Stärka tjänstepersonernas bemötande för att skapa tillit

• Skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande

Att öka invånarnas inflytande och delaktighet på alla plan ökar känslan av sammanhang, och i 
förlängningen en upplevelse av ökad kontroll över sitt liv.

Målsättning: Öka inkluderingen och deltagandet i Borås.

Följs i Välfärdsbokslutet upp genom indikatorerna: Valdeltagande, ungas upplevelse av inflytande, 
medlemskap i förening och tillit till andra.

UTMANING 2. Fokus på geografiska områden som är särskilt utsatta

Med hjälp av tillgång till ny statistik på fler geografiska områden kan Borås Stad nu tydligt se vilka 
områden som är mer utsatta och därför behöver extra fokus. De 15 områdena är: 

1. Hässleholmen – Kapplandsgatan  9. Göta – Gässlösavägen

2. Norrby – Billdalsgatan   10. Hässleholmen – Kelvingatan

3. Hässleholmen – Bodagatan  11. Svaneholm

4. Hulta – Hultagatan   12. Sjöbo – Nolhagagatan

5. Norrby – Värmlandsgatan  13. Hulta – Sandvallsgatan

6. Göta – S:t Michelsgatan   14. Sjöbo – Ekängsgatan 

7. Hässleholmen – Distansgatan  15. Trandared – Guldbrandsgatan

8. Sjöbo – Johannelund.

I dessa områden bor de med lägst utbildningsnivå, med lägst inkomster, lägsta andelen i arbete, 
högsta andelen långtidsarbetslösa, högsta andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll och de som 
har minst boyta. I vissa utav dessa områden känner man sig dessutom i högre grad otrygg. 

Samtliga geografiska områden som nämns ovan har flera utav dessa utmaningar, men alla områden 
är inte utsatta i samtliga indikatorer.

Målsättning: Minska skillnaderna i livsvillkor mellan olika geografiska områden Borås.

Följs i Välfärdsbokslutet upp genom indikatorerna: Utbildningsnivå, disponibel inkomst,  
förvärvsfrekvens, långtidsarbetslöshet, barn i ekonomiskt utsatta hushåll, bostadsarea samt 
upplevd trygghet.
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UTMANING 3. Grupper att särskilt fokusera på

I Borås finns det grupper som på olika sätt har sämre livsvillkor och sämre förutsättningar för en 
god hälsa. Dels handlar det om socioekonomiskt utsatta grupper, som i detta fall uppmärksammas 
redan i Utmaning 2. Geografiska områden som är särskilt utsatta. 

Följande grupper är också särskilt utsatta:

Kvinnor

Ensamstående

Ensamstående med barn

HBTQI-personer

Personer med funktionsnedsättningar

Utrikes födda

Nationella minoriteter

Urfolk

Målsättning: Minska skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper i Borås.

Följs i Välfärdsbokslutet upp genom indikatorerna: Samtliga indikatorer i Välfärdsbokslutet tas i 
beaktande.

De tre nämnda utmaningarna; Inkludering och ökat deltagande för alla, Fokus på geografiska områden 
som är särskilt utsatta samt Grupper att särskilt fokusera på, ska tillsammans med målområdena i arbetet 
Socialt hållbart Borås ses som vägledande i arbetet med social hållbarhet. Samtliga utmaningar ska tas 
i beaktande av förvaltningar och bolag i arbetet med planering av verksamheten och i budgetarbetet för 
verksamheten. 
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Att använda sig av Välfärdsbokslutet 
I Borås arbete för social hållbarhet är Välfärdsbokslutet ett viktigt kunskapsunderlag och ska vara en del av 
underlaget till nämnder och bolagsstyrelsers arbete och prioriteringar. Genom att uthålligt mäta föränd-
ringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag 
för planering, genomförande och uppföljning i exempelvis verksamhetsplanering och i budgetarbetet. 

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

Det har gjorts en första uppföljning av hur Välfärdsbokslutet används idag av stadens förvaltningar och 
bolag. Majoriteten av alla förvaltningar och bolag arbetar med områden som Välfärdsbokslutet berör, alltså 
med social hållbarhet. En del förvaltningar och bolag beskriver att de arbetar direkt med områden som 
bokslutet lyfter, andra arbetar indirekt med områdena som bokslutet berör utifrån att deras arbete påverkar 
områdena i Välfärdsbokslutet. Eftersom social hållbarhet är en fråga som kräver tvärsektoriell samverkan 
är det positivt att majoriteten av stadens nämnder och bolag ser att deras arbete berör social hållbarhet. 

Hur används bokslutet idag? 
Förvaltningarna och bolagen använder idag Välfärdsbokslutet på olika sätt. I vissa fall finns ingen tydlig 
process kring hur bokslutet används, utan det är kunskap som beskrivs nyttjas omedvetet. I andra fall 
används bokslutet mer medvetet och på strategisk nivå i arbetet med prioriteringar. Bokslutet ses i dessa 
fall som en kunskapsbas för att kunna göra rätt insatser eller omprioriteringar. Bokslutet används som 
komplement till egna analyser och egna analyser används som komplement till bokslutet. 

Välfärdsbokslutet används som komplement till egna analyser eller så används 
egna analyser som komplement till bokslutet

I de fall där bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara 
bristen på kunskap om bokslutets innehåll och existens och brist på rutiner i arbetet utifrån bokslutet. Det 
saknas rutiner och arbetssätt för hur bokslutet kan användas, men också rutiner för att veta om bokslutet 
används eller inte. I de fall där bokslutet används medvetet sker arbetet på en förvaltningsövergripande- 
och ledningsnivå av verksamhetsutvecklare, chefsfunktioner eller förvaltningscontrollers. 

Utveckling i arbetet med Välfärdsbokslutet 
Som en del av uppföljningen av hur Välfärdsbokslutet används rapporterade nämnder och bolag in 
önskemål för det fortsatta arbetet med Välfärdsbokslutet. Några av önskemålen har resulterat i nyheter 
som finns i årets rapport och i ett kompletterande processtöd om hur Välfärdsbokslutet kan användas.
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Önskemål och svar på önskemål: 

• Förvaltningarna och bolagen önskade ett tydliggörande kring vilka områden i bokslutet som 
berör vilka förvaltningar och bolag. Avsnittet med exempel på hur Borås arbetar med de olika 
områdena i bokslutet har därför lagts till. 

• Det fanns också ett önskemål om att bokslutet avslutas med slutsatser och rekommendationer för 
fortsatt arbete. Avsnittet 4.0 ”Sammanfattad statusbild” har därför lagts till i bokslutet. 

• En utmaning för användandet av Välfärdsbokslutet som har nämnts är att det saknas arbetssätt 
för hur och när Välfärdsbokslutet kan användas. Det finns också ett önskemål om presenta-
tioner med manus för att tjänstepersoner på bolagen och förvaltningarna själva ska kunna sprida 
kunskapen som Välfärdsbokslutet innehåller. För att underlätta för förvaltningarna och bolagen 
i användandet av Välfärdsbokslutet har ett processtöd om hur Välfärdsbokslutet kan användas 
tagits fram.

Processtöd- Att använda Välfärdsbokslutet 
Processtödet består av tre delar:

1. Kunskap: I denna del hittas bakgrundskunskap om social hållbarhet samt presentationer av varje 
statusområde i bokslutet. Användaren kan lyssna på presentationerna eller själv hålla i presentationerna 
med hjälp av ett talarmanus. 

2. Identifiera: Frågor för att identifiera hur man idag arbetar med social hållbarhet och de områden som 
Välfärdsbokslutet berör: Med hjälp av frågorna kan det bli tydligare vilka av områdena i Välfärdsbokslutet 
som berör aktuell förvaltning/bolag. Det finns också exempel och inspiration på hur man kan arbeta med 
social hållbarhet utifrån frågeställningarna. 

3. Utveckla: Frågor för att utveckla arbetet med social hållbarhet och de områden som Välfärdsbokslutet 
berör. Frågeställningarna syftar till att kunna identifiera utvecklingsområden inom ert nuvarande arbete 
med social hållbarhet. Här finns också inspiration och exempel att ta hjälp av. 
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Slutord 
Välfärdsbokslutet har gjorts sedan år 2000. Rapporten har utvecklats från år till år, precis som Borås 
arbete med social hållbarhet. Arbetet för ett socialt hållbart Borås blir aldrig färdigt och kan aldrig sluta 
utvecklas. Social hållbarhet och jämlikhet kan inte uppnås en gång för alla och sedan finnas kvar, det 
måste återerövras hela tiden. Välfärdsbokslutet kommer därför fortsätta utvecklas i förhållandet till stadens 
arbete med social hållbarhet. 

Kontaktperson för Välfärdsbokslutet: 

Kristina Nyberg Smahel, Utvecklingsledare Folkhälsa

kristina.nyberg.smahel@boras.se 

033-35 80 47

Ett extra tack till:
DELMOS- som genom sitt stöd möjliggjort utvecklingsarbetet av Välfärdsbokslutet.

Jacqueline Forzelius- som har gjort illustrationerna till årets rapport.

Sweco Sverige AB- som har analyserat den data som presenteras i rapporten. 

Emerga- som tillfört verktyg för att tillämpa ett rättighetsspråk i rapporten. 

Emma Lingefelt- Mänskliga rättighetsstrateg, Stina Ogbonnaya- Integrationshandläggare,  
Malin Yderhag- Ungdomsstrateg, André Parviainen- GIS-ingenjör, Melia Hadzisalihovic- 
Processledare Socialt hållbart Borås, Monica Lindqvist- Strategisk samhällsplanerare,  
Paulina Bredberg- Planarkitekt, Sara Aneljung- Planarkitekt och Emelie Risbeck- 
Utvecklingsledare folkhälsa – som har stöttat upp extra i skrivandet och utvecklandet av årets 
Välfärdsbokslut. 
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FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Postadress: 501 80 Borås
Tfn: 033-35 70 00
boras.se

När världens ledare skrev under Agenda 2030 
med sina 17 globala mål tog de ett viktigt löfte; 
att alla ska vara med och ingen ska lämnas 
utanför. Välfärdsbokslutet belyser hur statusen 
för den sociala hållbarheten ser ut för Borås 
och där är bilden tydlig – alla är inte med, några 
lämnas utanför. 

Välfärdsbokslutet – en jämlikhetsrapport 
för ett socialt hållbart Borås

I Välfärdsbokslutet får du som läsare ta del av 
skillnader i livsvillkor och den sociala hållbar-
hetens status i Borås. Årets rapport innehåller 
flera nyheter, bland annat tydligare koppling 
till Agenda 2030 och Mänskliga rättigheter, mer 
statistik för fler områden och avslutande slut-
satser och rekommendationer om den sociala 
hållbarhetens status i Borås. 

Välfärdsbokslutet riktar sig till hela stadens 
arbete för social hållbarhet och ger ett förbätt-
rat utgångsläge i arbetet med att skapa ett mer 
jämlikt Borås. Med det sagt uppmuntrar vi till 
att ta del av Välfärdsbokslutets innehåll. 

Trevlig läsning,
Borås Stad
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Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att på prov 

införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

 Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 

föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 

oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 

vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 

avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 

att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 

Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 

skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 

skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 

menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 

menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 

Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 

uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 

                           

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53   

Anmälningsärenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2021-03-08 Motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund 

(V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås.  
 Dnr 2021-00271 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har 

rätt till arbetskläder i Borås Stad. 
 Dnr 2021-00292 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Sätt punkt för den osunda konkurrensen. 
 Dnr 2021-00296 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under 
koncerninköp. 

 2021-00297 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum. 
 2021-00298 1.1.1.1 
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 
 
2021-03-03 Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 att utse Lars-Erik Johansson 

(SD) som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktige-
ersättare Mark Warnberg (SD) från och med den 25 februari 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2021-00040 1.1.1.2 
      



 

 

«OrgNamn» 

Postadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 

Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 
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Datum 

2021-04-14 
Instans 

«OrgNamn» 
Dnr «KS» « 2021-00271» «1.1.1.1r» 

  

 

 

Remiss: «Motion:Menssäkra Borås» 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård- och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås djurpark AB 

20. AB Bostäder 

21. Fristadbostäder AB 

22. Viskaforshem AB 

23. AB Sandhultbostäder 
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24. AB Toarpshus 

25. Industribyggnader i Borås AB 

26. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till «Kommunstyrelsen» senast den 14 augusti. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer «KSs» «2021-00271» och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för «Kommunstyrelsen». 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

«Emma Lingefelt» 
Handläggare 
«0734-328803 »



Från: ida legnemark <ida.legnemark@gmail.com> 
Skickat: den 8 mars 2021 06:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: redaktionen@bt.se; p4sjuharad@sverigesradio.se; vast@svt.se 
Ämne: Motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet: Menssäkra Borås 
Bifogade filer: V Motion Menssäkra Borås.pdf 
 

Hej! 

 

Idag på internationella kvinnodagen lämnar vi in bifogad motion - Menssäkra Borås - till 

Kommunfullmäktige. 

 

Mvh Ida Legnemark, gruppledare (V) 

0736-270356 
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2021-06-22 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00089 3.2.1.3 
 

  

 

Ramavtal för samverkan på Träffpunkt Simonsland 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget på ramavtal för 

samverkan med föreningarna på Träffpunkt Simonsland. 

        

Sammanfattning  

Ramavtalen för föreningar/organisationer som bedriver verksamhet har tagits 

fram av Borås Stad, efter dialoger med de föreningar som bedrev sin 

verksamhet under 2020/21 på Träffpunkt Simonsland. Syftet med avtalen är att 

fylla Träffpunkt Simonsland med aktivitet under dagar, kvällar och helger, öka 

samverkan mellan föreningar och organisationer samt erbjuda en rik fritid för 

alla boråsare med en extra satsning på personer med funktionsnedsättning. 

 

Ramavtalen för samverkan har sin bakgrund i Kommunfullmäktiges uppdrag 

från den 18 juni 2014 (§87, 2011/KS0458 293) och Fritids- och 

folkhälsonämndens uppdrag att erbjuda lokaler utan kostnad för föreningar och 

andra som medverkar till en rik fritid för alla med en extra satsning på personer 

med funktionsnedsättning och motverka ofrivillig ensamhet. Syftet är att 

främja, stärka och utveckla det föreningsliv som finns i staden. 

 

Avtalen bygger på samverkan och att så många som möjligt ska ha liknande 

förutsättningar att bedriva sin verksamhet i lokalerna på Viskastrandsgatan 5.  

Ramavtalen bygger på fyra olika nivåer där föreningen/organisationen väljer 

nivå på avtal för en tid på minst ett år från och med 2022. Avtalen kommer att 

utvärderas i slutet av 2022 för att sedan gälla för en längre tid, förslagsvis tre år, 

med en möjlighet till uppsägning med sex månader för vardera parten.  

               

Ärendet i sin helhet 

 

Inledning 

Ramavtalen för föreningar/organisationer som bedriver verksamhet har tagits 

fram av Borås Stad, efter dialoger med de föreningar som bedrev sin 

verksamhet under 2020/21 på Träffpunkt Simonsland. Efter det har föreningar 

i arbetsutskottet och andra föreningarna bjudits in till dialog där de fått lämna 
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synpunkter på förslaget. Utifrån ramavtalet kommer föreningar att kunna ha 

dialoger med verksamheten på Träffpunkt Simonsland om vad som motsvarar 

det som beskrivs som aktivitet. Syftet med avtalen är att fylla Träffpunkt 

Simonsland med aktivitet under dagar, kvällar och helger, öka samverkan 

mellan föreningar och organisationer samt erbjuda en rik fritid för alla boråsare 

med en extra satsning på personer med funktionsnedsättning. 

 

Bakgrund  

Till grund för verksamheten finns Kommunfullmäktiges uppdrag från den 18 

juni 2014 (§87, 2011/KS0458 293). Träffpunkt Simonsland är en 

kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral samt 

frivilligcentral, belägen på Viskastrandsgatan 3-5. Verksamheten har bedrivits 

sedan 2015 i nuvarande lokaler. 

 

”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv 

mötesplats som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och 

funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och 

verksamhet. Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för 

medlemmarna i de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens 

övriga invånare.” 

 

”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och 

ett gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och 

invånarna i Borås Stad samt att tillsammans; 

- skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är 

medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 

2025). 

- skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats 

- verka för att bryta isolering och ensamhet 

- bibehålla och utveckla sociala kontakter 

- bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer 

- bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i 

gemensamma aktiviteter 

- bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde 

- bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud 

- bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i 

ordinärt boende.” 

 

Om lokaler står det i Kommunfullmäktigebeslutet: 

- ”Vissa föreningar kommer att ha lokaler för kontor eller liknande som 

de disponerar helt för eget bruk. De mindre föreningarna kommer att 

dela kontorsutrymme med andra föreningar.” 

- ”När dessa aktiviteter bedrivs i samma hus kommer fler personer att ha 

kännedom om vilket utbud som finns samt att kunna delta i dessa.” 

- ”Förutom kontorslokaler ska det också finnas lokaler för aktiviteter och 

studiecirklar. Föreningarna och tjänstemännen i huset ska kunna 

använda möteslokalerna kostnadsfritt.” 
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Uppdrag från Fritids- och folkhälsonämnden:  

- Erbjuda lokaler utan kostnad för föreningar och andra som medverkar 

till en rik fritid för alla och motverkar ofrivillig ensamhet   

- I samverkan medverka till att huset fylls av aktiviteter för boråsarna och 

är öppet dagar, kvällar och helger 

- Uppdraget En rik fritid för alla och extra satsning för personer med 

funktionsnedsättning 

 

Möjligheter med och förutsättningar för samverkansavtalen. 

 

Vilka möjligheter ger avtalen? 

- Möjlighet att välja nivå på engagemang utifrån föreningens möjligheter 

och behov av lokaler (se bild om nivåer) 

- Ett stort utbud av bokningsbara lokaler utan kostnad 

- Gemensam marknadsföring och ”matchmaking” 

- Större spridning av föreningens/organisationens verksamhet 

- Bättre möjligheter för boråsarna att hitta sin förening/organisation och 

aktivitet 

- Att fler aktiviteter blir genomförbara för föreningarna/organisationerna 

genom ”matchmaking” och samverkan 

- Fler tar ansvar och ökad chans för fler att engagera sig 

  

Borås Stad står för: 

- Tillgängliga lokaler som är flexibla och kan användas för flera ändamål 

- Lokalvård. Lokalerna städas regelbundet enligt rutin för lokalvård. 

Ansvarig för aktivitet ansvarar för att lämna rummet/lokalen enligt 

avtal.  

- Café med möjlighet till beställningar.  

- Bokningssystem/bokningspolicy. 

- Gemensamma ytor, bokningsbara lokaler och basutrustning. 

- Möjlighet till enkel service såsom vaktmästare och värdar kan erbjudas 

vid aktivitet som hålls under öppettid. Denna service bokas i samband 

bokningstillfället.  

 

Förutsättningar för att få boka lokaler 

- Lokalerna bokas i enlighet med bokningspolicy 

- En kontaktperson per aktivitet/kurs utses. Den personen ska känna till 

och förmedla de rutiner som finns i huset, beträffande t ex 

bokningspolicy, brandrutiner, utrymning med mera. 

- Aktiviteterna som hålls ska medverka till målet en rik fritid för alla  

- Vi skapar förutsättningar för och uppmuntrar att aktiviteter sker i 

samverkan mellan föreningar och mellan föreningar och andra aktörer 

till exempel kommunen. 

- De aktiviteter som erbjuds ska gå i linje med värdegrunden för Borås 

Stad 
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Vid aktivitet står föreningen/organisationen för: 

- Att en kontaktperson per aktivitet/kurs utses enligt ovan.  

- Meddela om det är fel på utrustning som används i de bokade lokalerna 

direkt efter att aktiviteten ägt rum. 

- Återställa lokalerna enligt anvisningar.  

 

 

Ramavtal för samverkan. 

Detta samverkansavtal bygger på fyra olika nivåer. Syftet är att främja, stärka 

och utveckla det föreningsliv som finns i staden. Avtalet bygger på samverkan 

och att så många som möjligt ska ha liknande förutsättningar att bedriva sin 

verksamhet i lokalerna på Viskastrandsgatan 5.  

 

Föreningen/organisationen väljer nivå på avtal för en tid på minst ett år från 

och med 2022. Avtalen kommer att utvärderas i slutet av 2022 för att sedan 

gälla för en längre tid, förslagsvis tre år, med en möjlighet till uppsägning med 

sex månader för vardera parten.  

 

 

  
 

 

Nivå 1 Avtal för enskilda bokningar 

 Personer/organisationer/föreningar som vill bokar lokaler vid enstaka 

tillfällen för att bedriva verksamhet i huset 

 Har inget behov av egen lokal eller skåp för förvaring 

 Gäller upp till 10 tillfällen, sedan kliver man upp på nästa nivå 

 Förhåller sig till husets regler för uthyrning med mera 

 Ansvarig person utses 

 

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1
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Nivå 2  

 Förening/organisation som har upp till 20 aktiviteter om året 

 Har inget behov av egen lokal  

 Håller två öppna aktiviteter per år, gärna i samverkan med andra 

föreningar/organisationer 

 Ansvarig person utses 

 Förhåller sig till husets regler för uthyrning med mera 

 

Nivå 3  

 Föreningar/organisationer, med mer än 20 aktiviteter om året 

 Har möjlighet att sitta i kontorslandskap tillsammans med andra 

föreningar och låna skåp till förvaring 

 Bemannar kontorslandskapet, tillsammans med de andra föreningarna 

ca 15 tim/vecka, öppettider meddelas inför varje termin 

 Håller fyra öppna aktiviteter per år, gärna i samverkan med andra 

föreningar/organisationer 

 Ansvarig person utses 

 Förhåller sig till husets regler för uthyrning med mera 

 

Nivå 4  

 Förening/organisation som har egen kontorslokal 

 Kontoret bemannas 15 timmar per vecka, öppettider meddelas inför 

varje termin 

 Håller åtta öppna aktiviteter per år, gärna i samverkan med andra 

föreningar/organisationer 

 Ansvarig person utses 

 Förhåller sig till husets regler för uthyrning med mera 

 

Samverkan 

Förvaltningen har sedan hösten 2020 haft löpande dialoger med både 

arbetsutskottet och de andra föreningarna på Träffpunkt Simonsland. Vi har 

även haft dialoger med tjänstepersoner inom förenings- och 

anläggningsenheten. 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna verksamhetsförändringen 

för verksamheterna Brygghuset och Träffpunkt Simonsland. 

        

Sammanfattning  

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om 

anpassningar som skulle komma att påverka flera verksamheter. Föreningen 

Tåget skulle flytta sin verksamhet till Bryggaregatan. Parallellt startade en dialog 

mellan verksamheterna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland om att starta 

ett samarbete för att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett mer 

effektivt sätt. Dessutom ville Fritids- och folkhälsonämnden göra en särskild 

satsning på en rik fritid för personer med funktionsnedsättning.  

 

Personalen på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland har tillsammans arbetat 

fram det nya gemensamma uppdraget som ramas in av Fritids- och 

folkhälsonämndens övergripande uppdrag ”Vi skapar förutsättningar för en 

jämlik hälsa och en meningsfull fritid”, Kommunfullmäktiges beslut om 

Träffpunkt Simonsland, Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen 

ungdomsverksamhet.  

 

Uppdraget ska möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang och skapa förutsättningar för att allas rätt till en rik fritid 

med fokus på personer med funktionsnedsättning. Uppdraget blir bredare då 

målgrupperna kommer att omfatta allt från unga till seniorer. Verksamheten 

ingår i verksamhetsområdet Mötesplatser och Öppen ungdom och det blir en 

gemensam chef för medarbetarna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland, 

vilka utgår från Viskastrandsgatan 5 och även bedriver verksamhet på plan 2 på 

Bryggaregatan 14. Genom att samordna dessa verksamheter ökar möjligheterna 

till jämlik hälsa och en meningsfull fritid. 

               

 

Ärendet i sin helhet 
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Bakgrund 

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om 

anpassningar som skulle komma att påverka flera verksamheter. Föreningen 

Tåget hade sin verksamhet i lokaler på Brämhultsvägen och hyran för dem var 

alldeles för hög. Under 2020 påbörjades dialog mellan föreningen och 

verksamheten på Brygghuset om att se över möjligheterna för Tåget att flytta 

sin verksamhet till Bryggaregatan 14. Lokalerna på Brämhultsvägen sades upp 

och Tåget fick fram till september 2021 på sig att tömma dem.  

 

Parallellt startade en dialog mellan verksamheterna på Brygghuset och 

Träffpunkt Simonsland om att starta ett samarbete för att nyttja varandras 

kompetenser och lokaler på ett mer effektivt sätt. Dessutom ville Fritids- och 

folkhälsonämnden göra en särskild satsning på en rik fritid för personer med 

funktionsnedsättning. Under februari fördes dialoger i samverkan om förslaget 

och en tjänsteperson utsågs som processledare. Uppdraget för processledaren 

blev att vara en sammanhållande länk till och underlätta för föreningen Tåget 

när det gäller flytt, tillgång till lokaler och byggprocess samt att vara 

processledare för de verksamheter som skulle gå samman. 

 

Sedan tidigare har det förts dialoger med föreningarna på Träffpunkt 

Simonsland. Avtal om samverkan har arbetats fram och syftet med dessa avtal 

är dels att främja, stärka och utveckla föreningslivet samt underlätta samverkan 

mellan föreningarna och mellan föreningarna och andra organisationer.  

 

Personalen på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland har tillsammans arbetat 

fram det nya gemensamma uppdraget som ramas in av Fritids- och 

folkhälsonämndens övergripande uppdrag ”Vi skapar förutsättningar för en 

jämlik hälsa och en meningsfull fritid”, Kommunfullmäktiges beslut om 

Träffpunkt Simonsland, Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen 

ungdomsverksamhet.  

 

Nuläge 

Föreningen Tågets flytt till Bryggaregatan 14 

Under april påbörjade föreningen Tåget sin flytt till Bryggaregatan 14. Det har 

under våren beslutats att de kommer att få disponera våning 1, 4 och 5 på 

Bryggaregatan 14 för sin verksamhet. Under 2021 kommer lokalerna att byggas 

om för att passa föreningens behov. Byggprocessen leds av 

Lokalförsörjningsförvaltningen och anpassningen av lokalerna beräknas vara 

klara i slutet på 2021.  

 

Träffpunkt Simonsland och Brygghuset 

I samverkan har ett förslag arbetats fram om en verksamhetsförändring där 

Brygghuset behåller plan 2 på Bryggaregatan 14 och medarbetarna utgår från 

Viskastradsgatan 5 i Träffpunkt Simonslands lokaler. Under mars och april fick 

medarbetarna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland arbeta processinriktat 

utifrån både sina grunduppdrag och de gemensamma nya uppdragen. Under 
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hela processen har det förts dialog i samverkan och det hölls en risk- och 

konsekvensanalys i maj kring såväl verksamhetsförändringen och att två chefer 

blir en gemensam för båda verksamheterna. 

 

Personalen på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland har tillsammans arbetat 

fram det nya gemensamma uppdraget som ramas in av Fritids- och 

folkhälsonämndens övergripande uppdrag ”Vi skapar förutsättningar för en 

jämlik hälsa och en meningsfull fritid”, Kommunfullmäktiges beslut om 

Träffpunkt Simonsland, Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen 

ungdomsverksamhet.  

 

Uppdraget ska möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang och skapa förutsättningar för att allas rätt till en rik fritid 

med fokus på personer med funktionsnedsättning. Uppdraget blir bredare då 

målgrupperna kommer att omfatta allt från unga till seniorer. Verksamheten 

ingår i verksamhetsområdet Mötesplatser och Öppen ungdom och det blir en 

gemensam chef för medarbetarna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland, 

vilka utgår från Viskastrandsgatan 5 och även bedriver verksamhet på plan 2 på 

Bryggaregatan 14. Genom att samordna dessa verksamheter ökar möjligheterna 

till jämlik hälsa och en meningsfull fritid. 

 

Verksamheten ska arbeta med att: 

- tillgängliggöra och bygga vidare på de framgångsrika verksamheter och 

olika kompetenser som redan finns.  

- skapa möjligheter för boråsare i alla åldrar att bli inkluderade och 

medskapande för en rik fritid för alla. 

- utveckla DIY-konceptet för, i första hand, unga vuxna med 

funktionsnedsättning men också som ett arbetssätt för hela huset.  

- skriva avtal om samverkan med civilsamhället och andra förvaltningar 

för att ge möjligheter för samverkan mellan oss och andra parter, både 

på Viskastrandsgatan och Bryggaregatan. 

- göra lokalerna tillgängliga och attraktiva för att fånga mångfalden. 

- skapa ett hus som är attraktivt genom att prova och utvärdera såväl 

metoder, aktiviteter som utformning av lokalerna. 

 

Lokalerna på Viskastrandsgatan 5 håller på att anpassas för att inrymma de båda 

verksamheternas  nya behov. 

 

Dialoger med föreningarna på Träffpunkt Simonsland 

De nya samverkansavtalen mellan föreningarna och Borås Stad har tagits fram 

efter dialoger med föreningarna under hösten 2020 och våren 2021. Avtalen 

bygger på fyra olika nivåer där föreningarna har möjlighet att välja nivå på 

engagemang och samverkan utifrån föreningens möjligheter och behov av 

lokaler. De får ett stort utbud av bokningsbara lokaler utan kostnad, gemensam 

marknadsföring och ”matchmaking”, större spridning av föreningens 

verksamhet med mera. För boråsarna blir det lättare att hitta sin förening och 
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aktiviteter. Totalt sett blir det fler som tar ansvar och engagerar sig för 

verksamheten på Träffpunkt Simonsland.  

 

Dialoger med andra förvaltningar 

Under våren har dialoger hållits med de förvaltningar som har medarbetare som 

helt eller delvis har sin arbetsplats på Träffpunkt Simonsland. Utifrån 

dialogerna kommer avtal att skrivas, vilka avses underlätta samverkan och 

tydliggöra vilka förväntningar vi kan ha på varandra. 

 

 

Framtid 

Till hösten hoppas vi att verksamheterna kan dra igång om Coronapandemin 

tillåter det. Det nya gemensamma uppdraget håller på att formas av 

medarbetarna under ledning av enhetschefen och verksamhetschefen. Vi 

undersöker möjligheten att verksamheten håller öppet vardagar kl 0900-2000 

och lördagar kl 1000-1400. 

 

Föreningarna har i stort sett haft all ordinarie verksamhet nedstängd sedan mars 

2020. I höst behöver de få tid att dra igång sin verksamhet i lugn och ro. Därför 

föreslår vi att de nya ramavtalen beslutas i juninämnden och träder i kraft från 

och med 2022. För föreningarna ger det arbetsro och för verksamheten ger det 

möjlighet att föra dialog med föreningarna inför de ”lokalrockader” som är 

nödvändiga för att både verksamhet och föreningarna ska få så bra 

förutsättningar som möjligt.  

 

Det kommer att även att tecknas avtal om samverkan med de kommunala 

verksamheter som finns i huset enligt den modell som finns på Hässlehuset och 

Norrbyhuset. Allt för att verksamheterna ska veta vilka förväntningar de kan ha 

på varandra. 

 

Dialoger kommer att föras om ett nytt gemensamt namn på verksamheten. 

Samverkan 

Förslaget har samverkats på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och en 

risk- och konsekvensanalys om verksamhetsförändringen och att två chefer blir 

en gemensam för båda verksamheterna genomfördes i maj 2021. 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 
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Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 

förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 

hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 

förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 

”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 

till alternativ driftsform prövas.” 

 
Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 

som ligger till grund för framställan.  

Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 

i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 

nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 

fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 

byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 

övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 

detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 

aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 

annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 

investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 

investeringsbehov.  

I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 

så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 

Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   

I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 

ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 

tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 

förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 

principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  
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En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 

energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 

energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  

Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 

konkurrensutsättas.  

               

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 

lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 

tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 

motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 

en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 

blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 

öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 

spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 

utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 

kunde räknas in. 

1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 

isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 

anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 

Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 

2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 

Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 

isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 

Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 

 

Föreningar i nuvarande Ishall 

Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 

(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 

Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 

Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  

 

Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 

åldern 6 – 20 år. 

 2018 2019 2020 

 med-

lemmar 

aktivi-

teter 

med-

lemmar 

aktivi-

teter 

med-

lemmar 

aktivi-

teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 

Konståkarna 

i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-

åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 
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I samband med att bidragsreglerna ändrades den 1 mars 2020, så sänktes kravet 

på att en sammankomst bestod av fem deltagare till tre deltagare, vilket gynnar 

de individuella sporterna. Detta innebär till exempel att konståkningsklubbarna 

fick fler aktiviteter med färre deltagare godkända. BHC har, för kännedom, 455 

medlemmar totalt - nästan hälften är över 20 år.    

 

Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 

anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 

helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 

utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 

timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  

 

Exempel på verksamhet en normalvecka i Ishallen; 

 
 

Föreningarnas behov – i samband med tillkomsten av två nya isytor 

De två konståkningsföreningarna har redovisat sina behov för att verksamheten 

ska kunna fungera fullt ut. Förutom de två isytorna så tillkommer kanslilokaler, 

6 omklädningsrum, förråd, sliprum, torra uppvärmningsytor för dans/gym, 

caféyta med beredningskök som fungerar vid träningsläger och arrangemang, 

musik- och ljudanläggning samt en läktare för ca 200 personer. Sliprum och 

kanslilokaler kan eventuellt utgå, genom närheten till nuvarande Ishall och 

samordning av lokaler. 

 
”No Fall”-utrustningen, en hoppsele som underlättar teknikträning samt är ett 

extra stöd och till stor nytta för personer med funktionsvariationer, som idag 

finns i B-hallen bör monteras ned och följa med till den nya Ishallen.  

 
Den nya Ishallen ska vara möjlig att använda både med och utan klubba. Båda 

isytorna ska vara anpassade för konståkning, vilket är den prioriterade 
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verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 

göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 

av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 

information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 

stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 

det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 

men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 

bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 

isen/rinken.  

 

Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  

2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 

stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 

Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 

x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 

skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 

Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 

till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 

sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 

pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 

målgrupper i verksamheten.  

Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 

gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 

tjänstepersoner från Borås Stad.   

Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 

ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 

för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 

Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 

folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 

tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 

referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 

placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 

fastigheten Kilsund 4.  

 
 
De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 

- markyta finns för 2 isytor 

- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 

- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    
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  arrangemang 

- närhet till skolor som idag har särskilda idrottsklasser för konståkare 

- bra kommunikationer 

- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket  

- bra möjligheter till övernattning för träningsläger med mera ligger inom  

  gångavstånd  

- möjlig tidshorisont; 2 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel, kort avstånd till Norrby  

- konkurrerar ej med andra objekt i investeringsbudgeten 

- föreningarnas förstaval 

  

Utmaningar; 

- staden äger inte fastigheten 

                                                                  

 
Boda IP 

Fördelar;        

- markyta finns för 2 isytor, staden äger marken   

- samordning av befintlig personal (vaktmästare och fastighetsskötare) på plats 

- kan samordna verksamhet med Bodaskolan, med inriktning Idrottslinje 

- bra möjligheter för övernattning i Bodaskolan vid träningsläger   

- bra kommunikationer 

- kompletterar en befintlig IP med etablerad föreningsverksamhet                                                                                                                                                 

- möjlig tidshorisont; 4-7 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel 

 

Utmaningar; 

- inte första prioritet bland de boende i området 

- ny detaljplan behövs för området 

 

Borås Simarena 

Fördelar; 

- staden äger marken 

- relativt nära Ishallen och samordning av personal 

- bra kommunikationer 

- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 

- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            

- möjlig tidshorisont; 4-7 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel 

- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 

Utmaningar; 

- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  

  alternativ. 
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- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 

- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 

- ny detaljplan behövs för området 

På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 

För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 

i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-

300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 

skisserna. 

 

Energiutredning 

Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 

en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 

och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 

tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 

möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 

miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 

koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 

vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 

Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 

beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 

potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 

faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 

möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 

en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 

elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 

om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 

anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 

Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 

MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 

anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 

marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 

ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 

eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 

fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 

beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 

som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 

Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 

 

Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 

”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 

(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 

att ge mesta möjliga energinytta.    
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Ekonomi  

 
De ekonomiska förutsättningarna kommer att redovisas i samband med att 

hyreskontraktet tas fram och återkopplas till Fritids- och folkhälsonämnden, 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport har analyserat kyl- och värmebehoven för ishallsverksamheten i den planerade Ås Härads 
Arena. Utöver två ishallar så ska ishallsverksamheten även bestå av övriga tillhörande utrymmen som 
omklädningsrum, kontor, gym, etc. 

Syftet med rapporten har varit att utreda i vilken utsträckning en modern kyl- och 
värmeproduktionsanläggning kan täcka ishallsverksamhetens värmebehov med återvunnen värme från 
kylsystemet, samt hur mycket tillgänglig värme som finns för att täcka den planerade övriga verksamhetens 
värmebehov och som därutöver eventuellt kan exporteras. Vidare har ishallsverksamhetes elenergibehov 
utretts som tillsammans med de rapporterade servicekostnaderna ger beställaren uppfattning om vad som 
behövs för att driva den delen av verksamheten. 

Vad gäller val av teknik och dess placering så har denna utredning antagit de teknikval som anses idag gälla 
för en modern nybyggd ishall. Kylsystemet i analysen antas vara en CO2 DX lösning, då den ofta är bäst 
lämpad för nya ishallar vad gäller miljövänlighet, energi-, och kostnadseffektivitet. CO2-systemet föreslås att 
fungera som ett energinav i anläggningen där konceptet är följande: 

 Kyla distribueras till 
o Ishallsverksamhetens ispister (Låg Temperatur). 
o Komfortkyla i olika lokaler där det anses nödvändigt (via luftbehandling) (Medium 

Temperatur). (Detta har ej utretts i denna rapport utan är snarare mer aktuellt för övrig 
verksamhet i ishallsdelen av anläggningen) 

 Återvunnen Värme distribueras till 
o Lokalvärmning via luftbehandling och vattenbaserade värmesystem, tex golvvärme. 
o Varmvattenproduktion. 
o Ishallarnas avfuktares reaktivering. 
o Ishallsverksamhetens smältgrop. 
o Potentiell värmeexport.  

 I geoenergilagret kan värme laddas när värmebehoven är låga för att sedan användas när det behövs. 
 

Samtliga värmesystem antas vara vattenbaserade för att kunna nyttja återvunnen värme. Arenarummens 
avfuktning sker med sorptionsteknik som även den kan tillämpa återvunnen värme från CO2-systemet med 
märkbara besparingar som resultat. Arenarummens luftvärme kan göras med ventilationsaggregat, eller 
fläktluftvärmare ifall man vill spara på yta för tekniken i anläggningen, vilket i detta fall kunde vara aktuellt. 
Luftläckage kommer att förse arenarummen med friskluft och detta räcker normalt för att upprätthålla gott 
inneklimat. I praktiken finns även möjlighet till ytterligare friskluftsintag vid ytterligheter.  

Resultaten i de utförda analyserna för antaget driftscenario, där arenarumstemperaturen i bägge ishallarna 
är 8°C och ena ishallen håller sommarstängt april-juli, sammanfattas i tabeller i slutet av denna rapport. På 
årsbasis har följande resultat beräknats för ishallsverksamheten: 

 Total elanvändning 
o Ca 850 MWh/år 

 Totalt värmebehov 
o Ca 1670 MWh/år 

 Totalt användbar återvunnen värme från kylsystemet 
o Ca 2150 MWh/år 
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Resultaten tyder på att ishallsverksamhetens värmebehov med god marginal kan täckas av den återvunna 
värmen från kylsystemet. Det finns med andra ord även gott om användbar överskottsvärme, ca 480 MWh, 
för att delvis eller potentiellt helt täcka den övriga verksamhetens behov. Dock uppstår överskottsvärmen 
främst under sommar- och höstperioden vilket indikerar att lagring av värme via t.ex. geoenergilager kan bli 
aktuellt för att skapa en ännu bättre fungerande helhet.  

Ifall man vill maximera mängden återvunnen värme som kan användas till att täcka värmebehov, är drift av 
båda ishallarna under sommartid ett alternativ, där överskottsvärmen via ett geoenergilager kunde 
återanvändas senare under kallare perioder av året. Tillkommande elenergibehov skulle i så fall i betydande 
utsträckning kunna hanteras med solcellsteknik. 

En preliminär utvärdering av solcellsteknikens potential utfördes i denna rapport, där man undersökte 
respektive ishalls tak. Resultaten från beräkningarna indikerar att den potentiella elproduktionen via solceller 
kunde uppgå till ca 290 MWh om året, ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler. Grovt sett halveras 
detta ifall endast ena taket utnyttjas.  

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten från elproduktionens beräkningar med ishallsverksamhetens 
beräknade elbehov, speciellt under sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan matchas väl. Analysen av 
resultaten indikerar att det förmodligen räcker med installation av solpaneler på ena taket ifall syftet är att 
täcka endast ishallsverksamhetens elbehov i driftscenariot där ena ishallen håller sommarstängt. Däremot är 
det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna under 
sommaren; dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka nyttan 
med solcellsteknik ytterligare. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god marginal kan producera mer 
värme än vad den själv behöver. Hur denna värme ska hanteras för att även kunna täcka övriga 
verksamheters behov och eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan beräknas för att sedan tillsammans med 
ishallsverksamhetens behov fungera som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande 
kapaciteter. Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 

Rapporten går mer ingående igenom samtliga delar som beskrivits i denna sammanfattning, samt att de 
beräknade resultaten för ishallsverksamhetens drift finns sammanfattade i tabeller i slutet av denna rapport. 
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1 Introduktion  

1.1 Uppdrag 

I Borås planeras en ny isarena bestående av två ishallar samt tillhörande ytor. Vidare finns det planer på en 
angränsande byggnad för övrig/annan verksamhet. EKA har fått uppdraget att ta fram ett ”energiprogram” 
för de tilltänkta ishallarnas verksamhet. Detta innebär att EKA baserat på sin erfarenhet väljer bästa möjliga 
teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, miljö och investeringskostnad.  

Baserat på arkitektritningar som EKA fått från beställaren och konceptet ovan görs en beräkning/simulering 
av anläggningen och dess system vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen.  

Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår nedan. Vidare så är tanken att man utifrån 
resultaten i denna förstudie ska kunna fortsätta utreda energibehov mm för de tilltänkta övriga 
verksamheterna samt hur dessa på bästa möjliga sätt kunde integreras med ishallsverksamheten vad gäller 
energiprestanda, miljö och lönsamhet.  

 
Förstudie fas 1 - Energisystem till Ås Härad Arena ishallsverksamhet 

1. Genomgång/analys av skissförslag (alternativ 4) 
a. Analys av arkitektritningar 
b. Definition av ytor (golv, vägg, fönster, tak, mm) och funktioner 
c. Verifiering av användning och önskemål 

2. Teknikval för ishallsverksamhet 
a. Översiktligt val av teknik för: kyla, ispister, värme, AF, mm 
b. Bedömning av behov och storlekar på aggregat 
c. Val av övergripande tekniskt koncept 
d. Arbetsmedier (köldmedium, köldbärare, mm) 

3. Energiberäkningar och servicekostnader för ishallsverksamhet 
a. Kartläggning av behovsprofiler för kyl-, värme, AF, vent. mm 
b. Lokala klimatdata som input 
c. Bestämning av randvillkor (säsongslängd, inomhusklimat (lokaltemperaturer)) 
d. Service och underhållskostnader  

4. Resultat/output – Energiberäkningar för ishallsverksamhet 
a. Elenergibehov för kyla (ink el utan värmeåtervinning (VåV), mm) 
b. Tillgänglig värme från VåV 
c. Värmebehov för ingående system 
d. Potentiell värmeexport (restpost tillgänglig för t ex övr. verksamhet) 

 

Resultaten dokumenteras i denna rapport. 

 

1.2 Utförare 

EKA – Energi & Kylanalys AB 
Prästgårdsgränd 4 
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125 44 Älvsjö 
Tel. 08-550 102 10 
www.ekanalys.se  

EKA erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom området energi- och kylteknik genom kvalificerade 
medarbetare som är nischade mot just ishallssegmentet. Tjänsterna som erbjuds är vetenskapligt förankrade 
och oberoende genom ett nära samarbete med t.ex. Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och andra 
specialister inom energiområdet.  

 

Beräkningar, analys och rapportering utfördes av: 

 Jörgen Rogstam EKA – Energi & Kylanalys 

 Cajus Grönqvist EKA – Energi & Kylanalys 

 Simon Bolteau EKA – Energi & Kylanalys 

 Yingrui Hao EKA – Energi & Kylanalys 

 

1.3 Beställare 

Utredningens beställare är Ås Härads Kilsund AB som utvecklar anläggningen i samarbete med  
Borås kommun. 
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2 Kort introduktion till ishallsteknik 

Innan resultaten presenteras i denna rapport är det viktigt att kort introducera det viktigaste läsaren behöver 
veta om ishallsteknik för ökad uppfattning om hur resultaten kan tolkas. 

En traditionell ishall med en issäsong på cirka åtta månader använder omkring 1 000 000 kWh köpt energi 
per år. Figur 1 visar de fem stora energisystemen i en ishall (kyla, värme, ventilation, avfuktning, belysning). 
Tillsammans utgör dessa fem system vanligtvis mer än 90% av köpta energin som används i en ishall. 
Optimering av de fem stora är därför viktigt när man strävar efter att uppnå en energieffektiv ishall. 

Traditionellt har energisystem i en byggnad ofta studerats och designats individuellt. Detta medför en 
betydande risk för problematik, särskilt när det gäller ishallar, eftersom de fem stora energisystemen i denna 
typ av anläggning samverkar, vilket innebär att de kan påverka varandras prestanda avsevärt (på gott och 
ont). Det är därför viktigt att undersöka systemen ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som andra viktiga delar 
som klimatskal, styr- och övervakningssystem etc. bör inkluderas för att man ska kunna åstadkomma en 
anläggning som är så hållbar och energieffektiv som möjligt. 

  

Figur 1. De fem stora energisystemen i en ishall är: kyla, värme, ventilation, avfuktning, och belysning. 

I en ishall kan de största energibesparingarna uppnås genom att implementera ett modernt kylsystem med 
optimerad värmeåtervinning. I traditionella fall har kylsystemet tagit värmen från isen och avgett det mesta 
av detta utanför byggnaden till den omgivande luften. Mängden ”gratis värme” som då släppts ut är vanligtvis 
så stor att den helt kunde täcka ishallens uppvärmningskrav med marginal, men anledningen till att det mesta 
inte återvinns i dessa anläggningar är att den avgivna värmen har för låg temperatur för att uppfylla kraven 
som de olika värmebehoven i anläggningen förutsätter. 

EKA har genom åren undersökt och utvecklat tillämpningen av CO2-kylning med optimerad 
värmeåtervinning, särskilt i ishallar för att lösa ovannämnda problem. CO2-kylsystemet kan genom det som 
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kallas transkritisk drift lyfta temperaturen på den avgivna värmen så att den fullt ut kan utnyttjas för att täcka 
värmebehoven. Detta innebär att ishallar kan bli självförsörjande på egen värme. I praktiken kan detta till 
exempel betyda att isbanan inte längre är beroende av fjärrvärme eller någon annan värmekälla 
överhuvudtaget. 

Figur 2 visar ett verkligt exempel på en typisk ishall i Sverige med kylbehovet i blått, värmebehovet i rött och 
användbar avgiven värme från kylsystemet i grönt. Här kan man tydligt se att besparingar uppnås med 
optimerad värmeåtervinning. Dessutom visar diagrammet att det ofta är intressant att inte bara titta på 
värmebehoven i själva ishallen utan även andra värmebehov i närheten av anläggningen som också skulle 
kunna täckas av denna ”gratis värme”. 

 

Figur 2. Kylsystemet avger i flera fall mer värme än vad en typisk ishall behöver. Det är därför ofta intressant att titta på 
värmebehov som finns utöver ishallsverksamheten. 

Det är också relevant att nämna att konceptet där CO2-kylning tillämpas för att lyfta temperaturen på avgiven 
värme till användbara nivåer inte bara gäller för isbanor, det kan i regel användas i alla kylintensiva 
applikationer såsom butikskyla, komfortkyla, kyllager, datacenter etc. Att kombinera alla kyl- och 
värmebehov i en anläggning med optimerad värmeåtervinning från ett modernt CO2-kylsystem minskar 
därför anläggningens energianvändning och driftskostnad ytterligare. 

CO2 som köldmedium har den extra fördelen att det är ett återvunnet, miljövänligt, naturligt medium till 
skillnad från traditionella syntetiska köldmedier (HFC) som har hög klimatpåverkan. CO2 är också ett säkert 
köldmedium jämfört med andra hållbara alternativ som propan eller ammoniak, där t.ex. med ammoniak kan 
ett litet läckage på bara 0,5 kg redan orsaka en dödlig koncentration i ett typiskt kylmaskinrum. Koldioxid 
används redan i stor utsträckning i butikskyla, vilket innebär att dess investerings- och servicekostnader ligger 
på konkurrenskraftiga nivåer med alla andra köldmediealternativ. 
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3 Energikoncept – Ås Härads Arena 

3.1 Anläggningen 

Figur 3 visar skissförslag på utformningen av Ås Härads Arena och till det tillhörande utrymmen. Ändringar, 
speciellt vad gäller lokalisering av utrymmen inom anläggningen, kan sannolikt komma att ske men i stora 
drag kan man dela upp anläggningen i två verksamheter: ishallsrelaterad verksamhet och övrig verksamhet. 

Ishallsverksamheten har från beställarsidan specificerats enligt följande: 

Tabell 1. Ishallsverksamhetens ytor i anläggningen. 

 2 isytor á 1 800 m2 med möjlighet till en ståplatsläktare för ca 200 personer på en av ytorna 
 6 omklädningsrum á ca 40 m2 (företrädesvis på plan 1) 
 Träningsyta (ej is) ca 300 m2, (kan vara på plan 2) 
 2 kontor á 12 m2 (kan vara på plan 2) 
 2 förråd á 25 m2 (kan vara på plan 2) 
 Teknikrum inkl ismaskin ca 340 m2 (plan 1) 
 2 toaletter för allmänheten, ca 25 m2 (plan 1) 

 

Med plan 1 och plan 2 i listan ovan syftas att man ovanför respektive isbana även planerar en till våning. 

Övrig verksamhet planeras primärt placeras i byggnad med gemensam vägg mot ishallarna, se grön yta i Figur 
3. Dock kan även ytor på plan 2 i ishallarna tänkas inkluderas i övrig verksamhet i form av t.ex. bowlinghall, 
restaurang/kafé, osv. Planer på att kunna låta bygga ytterligare ca 1 000 kvm markyta för övrig verksamhet 
finns, men detta kräver dock detaljplaneändring. 

 

 

Figur 3. Skissförslag alternativ 4 – Ås Härads Arena 
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Figur 4 visar skiss på plan 1 och plan 2 av ishallsbyggnaden, där man även kan se förslag på placering av 
ishallsverksamhetens lokaler. Reserverade ytorna för tekniken ligger något på gränsen för vad som kan 
tänkas behövas, både vad gäller storlek och form, och kommer att diskuteras senare i denna rapport. 

Eftersom materialval bl.a. för klimatavskiljande konstruktioner ej än har specificerats för anläggningen 
kommer denna rapport att allmänt utgå från krav i gällande normer som BBR mm. 

 

 

Figur 4. Skiss på plan 1 och 2 med förslag på placering av ishallsverksamhetens lokaler. Dock är målsättning att flytta 
omklädningsrummen till plan 1. 
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3.2 Förslag på energikoncept 

Givet det som beställaren kommunicerat avseende den planerade anläggningen Ås Härads Arenas 
omfattning, har EKA tagit fram ett energikoncept som illustreras i Figur 5. Nedan förklaras även vad detta 
innebär. 

 

Figur 5. Ås Härads Arena – Föreslaget energikoncept 

Som man kan se i Figur 5 grundar sig energikonceptet på tillämpningen av en ”CO2-kylvärmepump”, som ska 
ses som ett energinav för hela anläggningen. Idén är att värme återvinns från kylbehoven för att med detta 
täcka värmebehoven, där ett geolager även kan användas som buffert vid behov. I den mån det finns 
överskottsvärme kan man även utforska möjligheter till värmeexport.  

 Kyla distribueras till 
o Ishallsverksamhetens ispister (Låg Temperatur). 
o Komfortkyla i olika lokaler där det anses nödvändigt (via luftbehandling) (Medium 

Temperatur).  
 Värme distribueras till 

o Lokalvärmning via luftbehandling och vattenbaserade värmesystem, tex golvvärme. 
o Varmvattenproduktion. 
o Ishallarnas avfuktares reaktivering. 
o Ishallsverksamhetens smältgrop. 
o Potentiell värmeexport. 

 I geoenergilagret kan värme laddas när värmebehoven är låga för att sedan användas när det behövs.  
 

Som nämnts tidigare kommer denna förstudie att fokusera på ishallsverksamhetens behov, medan 
resultaten från denna rapport sedan med fördel kan användas vid utredning av övriga verksamhetens 
behov samt hur dessa bäst kunde täckas med det föreslagna energikonceptet. 
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3.2.1 CO2 DX system för ishallskyla 

Som tidigare antytts finns det flera fördelar med CO2 som köldmedium, vilket är grundorsaken till att 
energikonceptet som presenterats är baserat en CO2 kylvärmepump. Inom CO2-tekniken kan man i stora 
drag dock även urskilja CO2 DX och CO2 indirekt, se Figur 6, där den märkbara skillnaden är att i ett DX system 
kommer CO2 även att flöda i banrören i ispisten, medan i ett indirekt system tillämpar man ett separat 
köldbärarsystem (idag ofta baserat på ammoniakvatten) som är anslutet till CO2-systemet via en förångare.  

Båda har sina för- och nackdelar när de jämförs med varandra, men i allmänhet kan det konstateras att en 
DX lösning normalt passar bättre i nybyggnad eller när ispist byggs om eftersom distributionen av CO2 kräver 
metallrör. Detta leder till något högre investering i jämförelse med indirekta lösningen, som dock med god 
marginal kan återbetalas pga DX systemets lägre energiförbrukning vilket ofta gör det lönsammare i denna 
typ av fall (speciellt om man inkluderar sommardrift). 

Indirekta system är ofta mer aktuella vid renoveringsobjekt där man kan återanvända den befintliga ispistens 
plaströr i den nya systemlösningen.  

Givet ovan har man i denna utredning därför utgått från att CO2 DX system vore aktuellt i Ås Härads Arena. 
Jämförelse med övriga alternativ kan göras i separat analys vad gäller lönsamhet, säkerhet, mm, men mycket 
talar för att denna systemlösning kommer visa sig vara den mest fördelaktiga för anläggningen. 

 

             

Figur 6. CO2 DX till vänster och CO2 indirekt till höger, båda tillämpade i ishallsapplikation. I denna anläggning kommer ett CO2 DX 
system att analyseras noggrannare pga dess fördelar vid nybyggnation i allmänhet. 
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4 Ishallsverksamhetens energibehov 

Detta kapitel går igenom ishallsverksamhetens energibehov. Allmänt kan det konstateras att beräkningarna 
som här utförts huvudsakligen är baserade på empiriska data som EKA samlat från utförda fältmätningar 
genom åren i branschen, vilket innebär att resultaten även grundar sig på riktiga ishallar med och utan 
moderna CO2-system. Där nödvändigt har branschstandarder som ASHRAE, BBR, mm även tillämpats. 

Då man beräknar ishallsverksamhetens energibehov är det två antaganden som behöver göras vilka påverkar 
samtliga beräkningar och deras resultat: Arenarummets temperatur under issäsong samt issäsongens längd. 
Vidare behöver man göra beräkningar med tillgängliga klimatdata som kan representera anläggningens 
förhållanden, vilket i detta fall blivit klimatdata baserat på samlade mätningar vid Landvetter flygplats. 

I detta fall antas lufttemperaturen i respektive ishalls arenarum vara konstant 8 °C under issäsong. Issäsongen 
antas i ishallen med mindre läktare vara under hela året medan i andra ishallen är säsongen från augusti till 
och med mars. Eftersom förutsättningarna för respektive ishalls drift kommer att vara rätt så lika kan man 
dock grovt omräkna resultaten som presenteras i denna rapport ganska enkelt ifall det vore aktuellt med 
ändring i säsonglängd. 

Resultaten av beräkningarna i detta kapitel har även slagits ihop och sammanfattats i slutet av denna rapport. 

 

4.1 Värmebehov 

4.1.1 Avfuktning 

På grund av isbanans låga temperatur skapas det lätt dimmiga förhållanden i arenarummet när 
utomhusluften som tränger sig in i arenarummet är varm och fuktig, dvs främst under sommar och höst. 
Dessutom ökar risken för kondens på kalla ytor och annan fuktproblematik i arenarummet om det finns "för 
mycket" fukt i luften. Därför är det viktigt att ha ett avfuktningssystem som tar bort överflödigt fuktinnehåll 
i arenarummet. Den föreslagna lösningen för avfuktningssystemet är baserad på sorptionsteknik som 
använder värme i reaktiveringsprocessen. Detta värmebehov kräver en temperaturnivå som fullt kan täckas 
av återvunnen värme från ett CO2-system, vilket gör den valda teknologin till en mycket energi- och 
kostnadseffektiv lösning i jämförelse med övriga alternativ i denna applikation. 

För att undvika fuktproblem i arenarummet bör man styra avfuktningssystemet så att en daggpunkt på ca 0 
°C, motsvarande ca 3,8 g / kg absolut luftfuktighet, upprätthålls. Lufttemperaturen i arenarummet antas vara 
konstant 8 °C. Avfuktningssystemets värmebehov beräknas baserat på EKA:s empiriska kunskap där 
arenarummens höjd i anläggningen antagits vara ca 8m och luftläckage in i respektive arenarum ca 0.08 h-1. 

Tabell 2 visar det beräknade månatliga värmebehovet för avfuktning.  

 

Tabell 2. Ishallsverksamhetens värmebehov vid arenarummets avfuktning – båda ishallarna. 

Month Tamb [°C] Dehumidification [MWh] 
Jan -1,9 1,0 
Feb -1,6 0,2 
Mar 1,4 2,4 
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Apr 4,8 2,6 
May 10,7 4,7 
Jun 13,6 6,9 
Jul 15,4 9,4 

Aug 14,6 20,4 
Sep 10,6 12,4 
Oct 7,7 11,0 
Nov 2,7 3,9 
Dec -0,3 2,9 

  77,9 
 

 

4.1.2 Luftvärme/ventilation arenarum 

Då man beräknat värmebehovet för att upprätthålla önskad temperatur i en ishalls arenarum, behöver man 
primärt beakta följande energiflöden: 

 Värmeöverföring från arenarumsluften till isytan 
 Värmeöverföring från omgivande utrymmen till arenarummet genom konstruktioner 
 Värmeöverföring mellan arenaluft och utomhusklimat genom konstruktioner 
 Värmeöverföring mellan arenaluft och utomhus genom luftläckage 

 

Friskluft till ishallars arenarum bedöms allmänt ej vara nödvändigt, då luftläckage (som antas i respektive 
arenarum i detta fall vara ca 0.08 h-1)) räcker för att upprätthålla gott inneklimat avseende CO2 ppm halter i 
luften osv. Endast vid peak-användning, dvs fullsatt arenarum med läktare kan det eventuellt vara aktuellt 
att för en stund blanda in frisk luft i ventilationen. Då endast det ena arenarummet kommer förses med 
läktare för ca 200 personer, bedöms det dock vara ett osannolikt scenario. Luftvärme kan således tillföras till 
arenarummen även med fläktluftvärmare istället för ventilationsaggregat, där slutligt val kan hänga på 
budget, utrymmesbehov för teknik, mm. 

Utav faktorerna listade ovan är det värmeöverföring till isytan som står för den överlägset största andelen av 
värmebehovet. Detta är ofta svårt att beräkna med teoretiska modeller, men med hjälp av empiriska data 
från anläggningars verkliga drift kan EKA beräkna värmebehovet i ishallars arenarum i olika temperaturer. 
Tabell 3 sammanfattar resultaten för denna anläggning. 

Tabell 3. Ishallsverksamhetens värmebehov vid arenarummets luftvärmning/ventilation – båda ishallarna. 

Month Tamb [°C] Ice rink space heating [MWh] 
Jan -1,9 142,2 
Feb -1,6 127,6 
Mar 1,4 131,8 
Apr 4,8 58,7 
May 10,7 51,5 
Jun 13,6 45,6 
Jul 15,4 44,2 

Aug 14,6 91,0 
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Sep 10,6 100,1 
Oct 7,7 112,5 
Nov 2,7 123,8 
Dec -0,3 137,0 

  1166,0 
 

 

4.1.3 Läggvatten 

Läggvatten som används vid vård av isytan med ismaskinen har givetvis även det sitt värmebehov. Isvårdens 
frekvens kan variera anläggningar emellan, men Tabell 4 sammanfattar antagandena som normalt gäller för 
en isbana i en typisk anläggning likt Ås Härads Arena. 

Tabell 4. Antaganden för läggvattnets värmebehov. 

Parameter Value 
Resurfacer water tank volume,𝑉  0.5 m3 

Cold water temperature, 𝑡  5 °C 
Warm water temperature, 𝑡  40 °C 

Resurfacing no. of times per day, 𝑛 5 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 5 . 

Tabell 5.. Månatliga värmebehovet för läggvatten i anläggningen – två ishallar. 

Month Resurfacing [MWh] 
Jan 6,3 
Feb 5,7 
Mar 6,3 
Apr 3,0 
May 3,1 
Jun 3,0 
Jul 3,1 

Aug 6,3 
Sep 6,1 
Oct 6,3 
Nov 6,1 
Dec 6,3 

 61,8 

 

4.1.4 Smältgrop 

Medan en smältgropsfunktion inte nödvändigtvis är ett måste i en ishall, rekommenderas det starkt för 
effektiv hantering av isskrap som samlats i ismaskinen i samband med isvård. Vidare pga värmebehovets låga 
temperaturkrav kan smältgropfunktionens värmesystem lätt täckas med återvunnen värme samt att det 
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bidrar med underkylning till CO2-systemet, vilket ökar kylsystemets verkningsgrad och gör det mer effektivt. 
I en modern smältgropslösning kan man dessutom integrera vattenåtervinning, där smält snö/vatten 
används till läggvattenfunktionen, vilket märkbart minskar anläggningens vattenanvändning och samtidigt är 
bra för miljön. 

Tabell 6 visar den indata som använts i beräkningarna av smältgropfunktionens värmebehov. 

Tabell 6. Indata för beräkning av smältgropfunktionens värmebehov. 

Parameter Value 
Temperature of ice, 𝑡  -2 °C 

Temperature of water, 𝑡  10 °C 
Specific heat of ice, 𝐶 ,  2.03 kJ/(kg-K) 

Specific heat of water, 𝐶 ,  4.2 kJ/(kg-K) 
Latent heat of ice fusion, ∆ℎ  333.55 kJ/kg 

Amount of snow per resurfacing, 𝑚  500 kg 
Resurfacing area of ice rink, 𝐴  Two rinks x 1800 m2 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 7. 

Tabell 7. Månatliga värmebehovet för smältgrop i anläggningen – betjänar två ishallar. 

Month Melting pit [MWh] 
Jan 16,3 
Feb 14,8 
Mar 16,3 
Apr 7,9 
May 8,2 
Jun 7,9 
Jul 8,2 

Aug 16,3 
Sep 15,8 
Oct 16,3 
Nov 15,8 
Dec 16,3 

 160,2 

 

4.1.5 Tjälskydd 

För att säkerställa att problem med tjälskjutning i ispistens konstruktionen inte ska kunna uppstå, ska man 
installera tjälskydd under ispistens isolering som upprätthåller en temperatur ovan vattnets fryspunkt. Figur 
7 visar principen för ispistkonstruktionen, där tjälskyddets värmebehov uppstår för att det över tid avger 
värme främst till kylrören i ispistens övre betonglager.  
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Med hjälp av empiriska data från anläggningars verkliga drift kan EKA beräkna tjälskyddets värmebehov i 
denna typ av konstruktion. Baserat på detta har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 
8. 

 

 

Figur 7. Typisk ispistskonstruktion med tjälskydd. 

 

Tabell 8. Månatliga värmebehovet för tjälskydd i anläggningen – två ishallar. 

Month Subfloor heating [MWh] 
Jan 9,8 
Feb 8,8 
Mar 9,8 
Apr 4,7 
May 4,9 
Jun 4,7 
Jul 4,9 

Aug 9,8 
Sep 9,5 
Oct 9,8 
Nov 9,5 
Dec 9,8 

 96,0 

 

 

4.1.6 Ishallsverksamhetens varmvattenbehov 

Utöver läggvattenbehovet som beräknats separat för isvården, ingår det givetvis ett varmvattenbehov i 
ishallsverksamheten som främst går till omklädningsrummens duschar. 

q_heat (W/m2) 
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Antagandet som här görs är att för respektive aktivitetsdag så kommer respektive ishall att ha 7 omgångar 
med 20 personer som använder varmvatten till dusch. Vattentemperaturen i duscharna antas vara 43 °C med 
ett flöde på 0.06 l/s. Beräkningen av värmebehovet görs då med värdena nedan som input. 

 

Tabell 9. Antaganden för beräkning av värmebehov till varmatten. 

Parameter Value 
Showering time per shower/person, 𝜏  5 min 
Cold water temperature, 𝑡 ,  5 °C 
Hot water temperature, 𝑡 ,  60 °C 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 10. 

Tabell 10. Månatliga värmebehovet för ishallsverksamhetens varmvatten i anläggningen – två ishallar. 

Month Hot water [MWh] 
Jan 6,9 
Feb 6,2 
Mar 6,9 
Apr 3,3 
May 3,4 
Jun 3,3 
Jul 3,4 

Aug 6,9 
Sep 6,7 
Oct 6,9 
Nov 6,7 
Dec 6,9 

 67,6 

 

 

4.1.7 Ishallsverksamhetens värmebehov i dess övriga utrymmen 

Som det antyddes tidigare, se Tabell 1, består ishallsverksamheten i anläggningen även av övriga ytor än 
arenarummet som har uppvärmningsbehov (dvs omklädningsrum, gym, kontor, mm). Då utrymmenas exakta 
placering inte är bekräftade i detta läge har allmänna antaganden gjorts i denna rapport för att ta fram 
värmebehoven på grov nivå. Anpassning av beräkningarna kan göras senare, men i stora drag förväntas inga 
dramatiska ändringar i resultaten. 

Antagandena är baserade på standarden ISO 13790 som för sportbyggnader anger hur man ska beräkna 
värmelast från besökare, belysning, mm samt BBR för hur konstruktion och ventilation mm ska utformas 
avseende U-värde, värmeåtervinningsgrad på frånluft, etc. 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 11. 
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Tabell 11. Månatliga värmebehovet för ishallsverksamhetens övriga utrymmen i anläggningen. 

Month Tamb [°C] 
Ice rink facility space heating 

[MWh] 
Jan -1,9 4,8 
Feb -1,6 4,3 
Mar 1,4 4,4 
Apr 4,8 1,9 
May 10,7 1,6 
Jun 13,6 1,4 
Jul 15,4 1,4 

Aug 14,6 2,9 
Sep 10,6 3,2 
Oct 7,7 3,7 
Nov 2,7 4,1 
Dec -0,3 4,6 

  38,2 
 

 

4.2 Kylsystemets elanvändning och värmeåtervinning 

4.2.1 Huvudantaganden 

Kylsystemet antas vara ett CO2 DX system, dvs där CO2 även fungerar som köldbärare i respektive ispist. 
Arenarummens temperatur antas vara 8 °C då respektive ishall är i drift. EKA kan med empiriska data ta fram 
värmelasten som respektive isyta utsätts för, dvs som måste hanteras av kylsystemet. Klimatdata från 
Landvetter har använts i beräkningarna. Tabell 12 listar huvudantagandena för beräkningarna som görs med 
PC Pro som beräkningsverktyg. 

Tabell 12. Huvudantaganden. 

Parameter Value 
Indoor temperature 8 °C 
Rink size 1800 m2 per rink 
Cooling capacity 127.8 kW 
Climate conditions Göteborg Landvetter 

 

4.2.2 CO2 DX systemets antaganden 

Kommersiellt tillgängliga kompressorer väljs i systemet för beräkningarna. I detta fall består det i respektive 
ishalls fall av två "Bitzer 6CTE - 50K" kompressorer, varav en av dem har en frekvensomriktare. 

Två värmeväxlare är inkluderade i systemlösningen för att återvinna värme för anläggningens värmebehov. 
Överskottsvärme antas i detta fall avges från gaskylare, men kan även tillhandatas via t.ex. geolager ifall det 
skulle bli aktuellt i vidare utredning.  

Tabell 13. Antaganden för CO2 DX system i beräkningar – Per ishall. 
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Parameter Value 
Compressor model Bitzer 6CTE-50K 
Total number of compressors 2 
Number of speed-controlled compressors 1 
  
Evaporation temperature -7 °C 
Circulation ratio 2 
Internal heat exchanger efficiency 0.3 
  
Condenser/ gas cooler type Air cooled 
Condensing/gas cooler outlet temperature T_amb + 7 K 
Subcooling  2 K 

 

4.2.3 CO2 DX systemets resultat 

Tabell 14 visar den beräknade elanvändningen hos CO2 DX systemet för att kyla båda ishallarnas ispister. 
Under april-juli är ena ishallen stängd, vilket resulterar i lägre drift på systemet. Medeltalet på systemet kyl-
COP är då 2,63 vilket strikt kyltekniskt kan låta lågt, men detta är för att systemet används transkritiskt för 
att kunna avge användbar spillvärme till anläggningens värmebehov. Ur totalekonomiskt perspektiv är detta 
den mest fördelaktiga driften. Värmeåtervinningens resultat visas i Tabell 15. 

 

Tabell 14. CO2 DX systemets månatliga elanvändning. 

Operation season: one rink is off during summer period 
  CO2 DX 
Month Compressor [MWh] Fans and Pumps [MWh] Total [MWh] 
January                              59,2                                          6,1                 65,3  
February                              53,4                                          5,5                 58,9  
March                              59,4                                          6,1                 65,5  
April                              29,6                                          2,9                 32,6  
May                              32,7                                          3,0                 35,7  
June                              32,8                                          2,9                 35,8  
July                              34,8                                          3,0                 37,9  
August                              68,8                                          6,1                 74,9  
September                              63,0                                          5,9                 68,9  
October                              62,7                                          6,1                 68,7  
November                              57,9                                          5,9                 63,8  
December                              59,8                                          6,1                 65,9  
Total                            614,3                                        59,6               673,9  

 

 

Tabell 15 visar mängden avgiven värme från CO2 DX systemet i olika temperaturnivåer. Direkt användbar 
värme bedöms vara 25 °C eller högre för att kunna täcka anläggningens värmebehov, och det blir ganska 
tydligt att överlägsna majoriteten av den avgivna värmen uppfyller detta kriterium. Ifall värmeexport till 
fjärrvärmenätet skulle bli aktuellt, så brukar temperaturkravet ofta vara omkring 65 °C eller högre, vilket är 
orsaken till att denna grupp även redovisas separat här. Qc-värme som alltså är kallare än 25 °C avges av 
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kylsystemets gaskylare till omgivningen, men är även tillgänglig för att lagras i t.ex. geolager vilket ökar den 
användbara värmen ytterligare ifall man tillämpar lagringsfunktion. 

 

Tabell 15. Månatliga återvunna värmen på olika temperaturnivåer från CO2 DX systemet 

Operation period: two rinks; one whole year one summer off 

Month Sum of Q_hr (>65 °C) [MWh] Sum of Q_hr (25-65 °C) [MWh] 
Sum of Qc 

[MWh] 
Jan 40,0 167,4 38,6 
Feb 36,0 151,1 35,0 
Mar 40,2 167,9 38,1 
Apr 20,5 83,1 16,3 
May 23,6 90,4 11,9 
Jun 24,2 90,2 8,6 
Jul 26,0 95,2 6,7 
Aug 51,1 188,6 15,4 
Sep 45,3 174,6 23,5 
Oct 44,0 175,0 30,2 
Nov 39,4 163,3 35,9 
Dec 40,6 168,6 37,2 
Grand 
Total 431,0 1715,6 297,5 

 

 

4.3 Övrig elanvändning 

4.3.1 Avfuktning 

Tabell 16 visar avfuktarnas elanvädning i ishallsverksamheten. Denna låga elanvändning ska ses som ett 
resultat av att man främst tillämpar återvunnen värme för att täcka sorptionsteknikens energibehov vid 
avfuktning. 

Tabell 16. Avfuktarens månatliga elanvändning – Två ishallar. 

MONTH DEHUMIDIFICATION [MWh] 
Jan 0,2 
Feb 0,0 
Mar 0,4 
Apr 0,5 
May 0,8 
Jun 1,2 
Jul 1,7 

Aug 3,6 
Sep 2,2 
Oct 1,9 
Nov 0,7 
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Dec 0,5 
Total 13,8 

 

4.3.2 Luftvärme arenarum 

Luftvärmesystemets beräknade elbehov är baserat på fläktenergibehov i förhållande till luftflöde, dvs SFP-
värdet. I detta fall har en grov beräkning gjorts, då det inte är bestämt hur man kommer tillföra värme till 
arenarummen. Det kan ske antingen genom ventilationsaggregat med möjlighet att blanda in frisk luft, eller 
fläktluftvärmare placerade i arenarummet som i detta fall även ska kunna räcka väl. 

Elenergibehovet för denna funktion behöver således ses över i senare skede, men Tabell 17 illustrerar 
åtminstone elenergibehovets storleksordning för att kunna upprätthålla det önskade klimatet i respektive 
arenarum. 

Tabell 17. Luftvärmesystemets månatliga elanvändning – Två ishallar. 

MONTH ARENA HEATING [MWh] 
Jan 12,9 
Feb 11,6 
Mar 12,0 
Apr 5,3 
May 4,7 
Jun 4,1 
Jul 4,0 

Aug 8,3 
Sep 9,1 
Oct 10,2 
Nov 11,3 
Dec 12,5 

Total 106,1 
 

 

4.3.3 Belysning arenarum 

Beräkning av arenarummens belysnings elanvändning är baserat på följande antaganden för aktivitetsdagar: 

 8 timmar på vardagar (2 timmar 40% - 4 timmar 60% - 2 timmar 90%). 
 10 timmar helgdagar (2 timmar 40% - 5 timmar 60% - 3 timmar 90%). 

 

%-värdena syftar på att belysningen är kapacitetskontrollerad enligt behov. Belysningen är baserad på LED-
teknik för att åstadkomma cirka 700 lux i respektive arenarum. 
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Tabell 18. Arenarummets belysnings månatliga elanvändning – Två ishallar 

MONTH ARENA LIGHTING [MWh] 
Jan 3,7 
Feb 3,3 
Mar 3,7 
Apr 1,8 
May 1,8 
Jun 1,8 
Jul 1,8 

Aug 3,7 
Sep 3,5 
Oct 3,7 
Nov 3,5 
Dec 3,7 

Total 36,0 
 

 

4.3.4 Ismaskin 

Enligt samlade empiriska data är en nyare ismaskins elbehov per körning över isen ca 2,4 kWh. Givet de 
antaganden som gjorts för läggvattenbehovet i ishallverksamheten i denna anläggning har elbehovet till 
ismaskinens drift beräknats i Tabell 19. 

Tabell 19. Ismaskinens elanvändning 

MONTH RESURFACING [MWh] 
Jan 0,7 
Feb 0,7 
Mar 0,7 
Apr 0,4 
May 0,4 
Jun 0,4 
Jul 0,4 

Aug 0,7 
Sep 0,7 
Oct 0,7 
Nov 0,7 
Dec 0,7 

Total 7,3 
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4.3.5 Ishallsverksamhetens övriga utrymmens elanvändning. 

Baserat på samma metoder och källor, normer standarder osv, som vid beräkningen av värmebehoven ovan, 
har elanvändningen i ishallsverksamhetens övriga utrymmen estimerats nedan. 

Tabell 20. Månatliga elanvändningen för ishallsverksamhetens övriga utrymmen. 

MONTH 
FACILITY VENTILAITON 

[MWh] 
FACILITY LIGHTING 

[MWh] 
Jan 0,4 0,5 
Feb 0,4 0,5 
Mar 0,4 0,5 
Apr 0,2 0,3 
May 0,2 0,3 
Jun 0,2 0,3 
Jul 0,2 0,3 

Aug 0,4 0,5 
Sep 0,4 0,5 
Oct 0,4 0,5 
Nov 0,4 0,5 
Dec 0,4 0,5 

Total 4,3 5,2 
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5 Energibalans 

Detta kapitel kommer att jämföra resultaten från tidigare beräkningarna avseende ishallsverksamhetens 
värmebehov och den tillgängliga återvunna värmen från ishallarnas kylsystem för att ge en uppfattning om 
tillgänglig överskottsvärme för övrig verksamhet, export, mm, samt ifall det finns eventuellt behov för annan 
värmekälla. 

5.1 Återvunnen värme från CO2 DX systemet och ishallsverksamhetens 
värmebehov 

5.1.1 Nominellt scenario – ena ishallen stängd över sommaren 

Tabell 21 och Figur 8 visar på månadsbasis ishallsverksamhetens totala värmebehov samt tillgänglig 
användbar återvunnen värme (dvs 25°C eller varmare) från CO2 DX systemet för att täcka dessa behov. Som 
man kan se räcker återvunnen för att täcka värmebehoven under hela driftåret, men det kan vara och är 
förmodligen nödvändigt att förse anläggningen med t.ex. en elpanna för att stödja värmeproduktion vid 
momentära toppeffektbehov t.ex. under de kallaste vinterdagarna. 

Som tidigare kommenterats i rapporten kommer det bli aktuellt att inkludera övrig verksamhet i 
anläggningen. Det finns gott om överskottsvärme för att delvis eller potentiellt helt täcka dessa behov. Dock 
märker man att överskottsvärmen uppstår främst under sommar och höstperioden vilket indikerar att lagring 
av värme via t.ex. geoenergilager kommer att bli aktuellt i så fall. Vid applikation av geoenergilager är det 
inte bara den användbara värmen (dvs 25°C eller varmare) som är aktuell utan även den avgivna värmen från 
kylsystemet som understiger denna temperatur, (Qc) se Tabell 15. Totala lagringsbara värmen som kan 
användas senare kommer således att öka ytterligare något. 

Övriga verksamhetens värme och kylbehov rekommenderas att utredas i nästa steg, där dessa tillsammans 
med resultaten i denna rapport kan användas för att dimensionera optimala systemlösningar för att täcka 
samtliga behov på effektivaste möjliga sättet. 

Tabell 21. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 82,2 103,6 21,4 
May 77,5 114,0 36,4 
Jun 72,9 114,4 41,4 
Jul 74,7 121,2 46,6 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1667,6 2146,5 478,9 
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Figur 8. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

 

 

5.1.2 Alternativt scenario – Båda ishallarna igång över sommaren 

Även om antagandet i detta uppdrag har varit att ena ishallen är stängd från april till och med juli, så är det 
ändå värt att illustrera potentialen med återvunnen värme ifall man skulle välja att hålla båda ishallarna 
öppna under sommaren. 

Tabell 22 och Figur 9 visar resultaten för detta driftfall och det blir allt tydligare att det under sommartid 
uppstår ett överskott på användbar värme som via lagring kunde användas under vintertid till att täcka övrig 
verksamhets värmebehov eller export ifall det skulle bli aktuellt. Det finns med andra ord märkbar potential. 

Att hålla båda ishallarna igång under sommaren kommer oundvikligen att resultera i ökad elanvändning, men 
det är samtidigt värt att notera att detta tillskott sker då det finns möjlighet att täcka en märkbar del av 
elenergibehoven med solcellsteknik. Detta är även något som kunde utredas vidare. 

 

Tabell 22. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 164,4 207,3 42,9 
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May 155,1 227,9 72,9 
Jun 145,9 228,8 82,9 
Jul 149,3 242,5 93,2 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1974,9 2599,8 624,8 
 

 

 

Figur 9. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

 

5.2 Solceller och ishallsverksamhetens elbehov 

Solceller har på senare tid börjat bli en alltmer aktuell lösning för ishallar, speciellt ifall de även har drift under 
sommartid. Det som gör solceller intressant för just ishallar är att det finns stora takytor tillgängliga, dock bör 
hållfastheten säkerställas, och anläggningarna har en god elinfrastruktur, dvs elanslutningar som är 
dimensionerade för höga effekter. 

Några faktorer som avgör hur stor solcellteknikens potential är: 

 Taklutning och riktning  
 Behovsprofil 
 Aktuellt marknadspris för anläggning 
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 Skatteavdrag  
 Huvudsäkring  
 Priset på elcertifikat  
 Instrålningsförhållanden 
 Beräknad produktion  
 Parametrar i den ekonomiska kalkylen: kalkylränta, teknisk livslängd (t ex växelriktare), 

underhållskostnad, mm 
 

5.2.1 Preliminär beräkning för två ishallar 

Denna uppskattning för Ås Härads Arena beräknas med hjälp av Photovoltaic Geographical Information 
System (PVGIS) - Geographical Assessment of Solar Resource and Performance of Photovoltaic Technology. 
Det här verktyget erbjuds av Joint Research Centre/Institute for Energy and Transport från Europeiska 
kommissionen. 

I beräkningarna har man delat upp två ytor: tak 1 (väst) och tak 2 (öst), se Figur 10. Takkonstruktionen antas 
i respektive fall vara relativt platt, vilket betyder att solpanelerna kan installeras på ett stöd med optimal 
lutning som i Borås är 41°. 

För respektive tak har antalet solpaneler beräknats, där man tagit i beaktan faktorer som avstånd mellan rad 
(2,5 gånger panelhöjd för att undvika skuggläggning). Vidare påverkar orienteringen antalet paneler som 
ryms på taket samt panelernas azimut (väderstrecksriktning), vilka tillsammans bestämmer den totala 
elproduktionspotentialen. I detta fall visar det sig vara värt att följa orienteringen av arkitektoniska 
konstruktionen på respektive tak, på liten bekostnad av optimal azimut, för att maximera ytstorleken.  

 

Figur 10. Solceller placeringsförslag. 
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Antaganden Tak ishall 1: 

 Strålning databas: PGVIS-SARAH. 
 Plats: Borås; 57.720, 12.945. 
 PV typ: kristallina kiselsolceller. 
 Yta: 979 kvm – 576 standardpaneler (1,7x1m), Figur 10. 
 Installerad PV effekt: 157 kWp (16% effektivitet). 
 System förlust: 14% *. 
 Lutning: 41° (optimal lutning). 
 Azimut: -11° (Syd 0° - Norr 180°)  

*Solcellerna antas hållas fria från snö. 

 

Antaganden Tak ishall 2: 

 Strålning databas: PGVIS-SARAH. 
 Plats: Borås; 57.720, 12.945. 
 PV typ: kristallina kiselsolceller. 
 Yta: 1131 kvm – 665 standardpaneler (1,7x1m), Figur 10. 
 Installerad PV effekt: 181 kWp (16% effektivitet). 
 System förlust: 14% *. 
 Lutning: 41° (optimal lutning). 
 Azimut: 16° (Syd 0° - Norr 180°)  

*Solcellerna antas hållas fria från snö. 

 

Totala installerade effekten blir då ca 240 kWp. Tabell 23 visar resultaten från beräkningarna för respektive 
tak, där man kan se att den potentiella elproduktionen via solceller kunde uppgå till ca 290 MWh om året 
med ett maximum på 41 MWh i juni ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler. 

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten med anläggningens beräknade elbehov, speciellt under 
sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan möts väl. Figur 11 och Tabell 24 visar den potentiella 
solcellselproduktionen och jämför denna med det beräknade totala elbehovet i anläggningen, i detta fall 
baserat på scenariot där en ishall inte är i drift under sommaren. Här ser man att totalen i produktion 
respektive behov verkar ligga på liknande nivåer under sommarmånaderna, men då har man inte beaktat 
t.ex. dygnsvariationer i energibalansen.  

Detaljerad effektanalys har ej utförts i detta läge, men man kan konstatera att ishallsverksamhetens elbehov 
är mer jämnt utspritt över hela dygnet i jämförelse med solcellernas elproduktion. Detta indikerar att det 
förmodligen räcker med solpaneler på ena taket för detta driftscenario i ishallsverksamheten. Däremot är 
det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna under 
sommaren, dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka nyttan 
med solcellsteknik ytterligare. 

Det måste understrykas här att detta är frågan om en enklare uppskattning i detta läge, med syfte att 
illustrera storleksnivåerna på potentiell besparing i elenergianvändning avseende ishallsverksamheten. 
Solcellsteknikens tillämpning rekommenderas att utredas vidare i samband med att övriga verksamhetens 
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studier. Där kan man sedan för hela anläggningen ta fram optimerade lösningar som täcker samtliga behov 
på effektivaste sättet. 

Tabell 23. Uppskattning av elproduktion med solceller enligt PVGIS. 

TAK1 
Månad Ed [kWh] Em [kWh] H(i)_d [kWh] H(i)_m [kWh] SD_m [kWh] 
jan             92         2 846                 1              21              1 156  
feb           187         5 225                 1              38              1 629  
mar           428       13 273                 3              99              1 968  
apr           584       17 522                 5            136              2 946  
maj           603       18 706                 5            148              2 324  
jun           635       19 049                 5            153              1 751  
jul           588       18 223                 5            149              3 068  
aug           497       15 417                 4            124              2 211  
sep           416       12 468                 3              98              2 176  
okt           251         7 770                 2              59              1 689  
nov           111         3 330                 1              25                  978  
dec             62         1 933                 0              15                  732  
årsmedelvärde           372       11 313                 3              89                  494  
Total        4 454    135 762              35         1 066            22 627  

 
TAK2 

Månad Ed [kWh] Em [kWh] H(i)_d [kWh] H(i)_m [kWh] SD_m [kWh] 
jan           104         3 210                 1              21         1 297  
feb           213         5 950                 1              38         1 823  
mar           488       15 117                 3              98         2 240  
apr           671       20 133                 5            135         3 485  
maj           691       21 421                 5            147         2 526  
jun           731       21 944                 5            153         1 925  
jul           680       21 073                 5            149         3 526  
aug           576       17 841                 4            125         2 529  
sep           479       14 363                 3              98         2 550  
okt           287         8 891                 2              59         2 092  
nov           127         3 819                 1              25         1 109  
dec             70         2 168                 0              15            798  
årsmedelvärde           427       12 994                 3              89            587  
Total        5 115    155 930              35         1 064       25 900  

 
 
E_d: Average daily energy production from the given system (kWh/d) 
E_m: Average monthly energy production from the given system (kWh/mo) 
H(i)_d: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 
system (kWh/m2/d) 
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 
given system (kWh/m2/mo) 
SD_m: Standard deviation of the monthly energy production due to year-to-year variation (kWh) 
    
PVGIS© European Communities, 2001-2021    
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Figur 11. Potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

 

Tabell 24 Detaljerad potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

Månad 
Elproduktion Tak 1 

[MWh] 
Elproduktion Tak 2 

[MWh] 
Total solcellselproduktion 

[MWh] 
Elbehov anläggning 

[MWh] 

jan 3 3 6                       84  
feb 5 6 11                       75  
mar 13 15 28                       83  
apr 18 20 38                       41  
maj 19 21 40                       44  
jun 19 22 41                       44  
jul 18 21 39                       46  
aug 15 18 33                       92  
sep 12 14 27                       85  
okt 8 9 17                       86  
nov 3 4 7                       81  
dec 2 2 4                       84  
Total 136 156 292                     846  
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6 Ekonomi 

I rapportens omfattning har det inte ingått att estimera investeringskostnader eller göra 
lönsamhetsbedömningar, då dessa kan starkt påverkas av övriga verksamheternas behov i anläggningen. 
Övriga verksamheternas behov rekommenderas att utredas i ett nästa steg där man tillsammans med 
resultaten från denna rapport kan ta fram systemlösning inklusive kapacitetsbehov på delsystemen för att ta 
fram investeringskostnader. Vid behov kan även alternativa lösningar utredas och jämförande 
lönsamhetsbedömningar utföras. 

 

6.1 Driftskostnader inklusive service 

Givet det som konstaterats ovan har denna rapport istället fokuserat på att ta fram beräkningar som berör 
anläggningens driftsekonomi, speciellt vad gäller ishallsverksamheten. Med hjälp av den beräknade 
elenergianvändning för ishallsverksamheten i denna rapport, se tabeller i rapportens slut, kan man få 
uppfattning om energianvändningens inverkan på driftsekonomin. 

Vad gäller service så har EKA sammanställt historiska data på servicekostnader för kylsystem, med fokus på 
ishallar. Kostnaderna har fördelats i grupperna årliga kostnader och periodiska kostnader.  

Årliga kostnader består av planerat underhåll som sker varje år samt estimerade felservicekostnader, där 
båda baserar sig på expertbedömningar samt serviceräkningar från olika ishallar och bandybanor. 

Periodisk service är dyrare åtgärder, ofta 80–250 tusen kronor, som beroende på fall kan ske med 5–10 års 
intervall. Det kan t.ex. vara frågan om kompressorbyte eller större renoveringar. För att underlätta 
förståelsen av deras inverkan på driftsekonomin har en årlig sammanslagen ekvivalent av periodiska 
servicekostnader uträknats i tabellen nedan. 

 

Tabell 25. Servicekostnader för kylsystem. 

Systemtyp Årliga kostnader Periodiska kostnader Totala kostnader 
CO2 DX systemlösning 65 000 kr 30 000 kr 95 000 kr 

 

  



34 
 

7 Referensanläggningar 

Som tidigare nämnts i denna rapport tillämpar EKA i sina beräkningar samlade kunskaper och data från 
befintliga anläggningar där ombyggnationer gjorts. Beräkningarna som utförts i denna förstudie är i och med 
detta ej endast baserade på teoretiska modeller, utan även verkliga data. 

Tabell 26 visar samlade data från relevanta referensanläggningar, i detta fall ishallar med ett arenarum, som 
idag drivs med moderna CO2-systemslösningar projekterade av EKA. Det som gör att dessa avviker från Ås 
Härads Arena är att samtliga var befintliga anläggningar som ombyggdes delvis med nya tekniska lösningar. 
Det ska därför tilläggas här att ”besparingspotentialen” är som störst då man bygger nytt (och rätt) från 
början. 

Orsaken till att man även kan observera variationer i anläggningarnas energianvändning beror till stor del på 
att Eksjö och Gimo har CO2 DX system, medan Hällevi och Wasahallen har indirekta systemlösningar som är 
något mindre effektiva. 

 

Tabell 26. Samlade data från referensanläggningar med CO2-systemslösningar idag. 

Anläggning Energi per säsong 
[MWh] 

Energi per år 
[MWh] 

Energi per år innan ombyggnad 
[MWh] 

Gimo 410 490 950 
Hällevi 440 500 775 
Wasahallen 460 550 880 
Eksjö  380 420 980 
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8 Diskussion 

Denna rapport har analyserat kyl- och värmebehoven för ishallsverksamheten i Ås Härads Arena. Utöver två 
ishallar så består ishallsverksamheten även av övriga tillhörande utrymmen som omklädningsrum, kontor, 
gym, etc. 

Syftet med rapporten har varit att utreda i vilken utsträckning en modern kyl- och 
värmeproduktionsanläggning kan täcka ishallsverksamhetens värmebehov med återvunnen värme från 
kylsystemet, samt hur mycket tillgänglig värme som finns för att täcka den planerade övriga verksamhetens 
värmebehov och som därutöver kan eventuellt exporteras. Vidare har ishallsverksamhetes elenergibehov 
utretts som tillsammans med de rapporterade servicekostnaderna ger beställaren uppfattning om vad som 
behövs för att driva den verksamheten. 

Resultaten i de utförda analyserna för antaget driftscenario, där arenarumstemperaturen i bägge ishallarna 
är 8°C och ena ishallen håller sommarstängd april-juli, sammanfattas i tabeller i slutet av denna rapport. På 
årsbasis har följande resultat beräknats för ishallsverksamheten: 

 Total elanvändning 
o Ca 850 MWh 

 Totalt värmebehov 
o Ca 1670 MWh 

 Totalt användbar återvunnen värme från kylsystemet 
o Ca 2150 MWh 

 

Resultaten i de utförda analyserna tyder på att för antaget driftscenario så kan ishallsverksamhetens 
värmebehov med god marginal täckas av den återvunna värmen från kylsystemet. Det finns med andra ord 
även gott om användbar överskottsvärme, ca 480 MWh, för att delvis eller potentiellt helt täcka den övriga 
verksamhetens behov. Dock uppstår överskottsvärmen främst under sommar och höstperioden vilket 
indikerar att lagring av värme via t.ex. geoenergilager kommer att bli aktuellt för att skapa en fungerande 
helhet.  

Ifall man vill maximera mängden återvunnen värme som kan användas till att täcka värmebehov, är drift av 
båda ishallarna under sommartid ett alternativ där överskottsvärmen via ett geoenergilager kunde 
återanvändas senare under kallare perioden av året. Tillkommande elenergibehov skulle i så fall i betydande 
utsträckning kunna hanteras med solcellsteknik. 

Preliminär estimering av solcellsteknikens potential utfördes i denna rapport, där man undersökte respektive 
ishalls tak. Resultaten från beräkningarna indikerar att den potentiella elproduktionen via solceller kunde 
uppgå till ca 290 MWh om året ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler, och grovt sett halveras ifall 
endast ena taket utrustas.  

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten från elproduktionens beräkningar med ishallsverksamhetens 
beräknade elbehov, speciellt under sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan möts väl. Analys av 
resultaten indikerar att det förmodligen räcker med installation av solpaneler på ena taket ifall syftet är att 
täcka endast ishallsverksamhetens elbehov i driftscenariot där ena ishallen även håller sommarstängt. 
Däremot är det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna 
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under sommaren; dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka 
nyttan med solcellsteknik ytterligare. 

Vad gäller val av teknik och dess placering så har denna utredning antagit de teknikval som anses idag gälla 
för en modern nybyggd ishall. Kylsystemet i analysen antas vara en CO2 DX lösning, då den ofta är bäst 
lämpad för nya ishallar vad gäller miljövänlighet, energi-, och kostnadseffektivitet. Samtliga värmesystem 
antas vara vattenbaserade för att kunna nyttja återvunnen värme. Arenarummens avfuktning sker med 
sorptionsteknik som även den kan tillämpa återvunnen värme från CO2-systemet med märkbara besparingar 
som resultat. Arenarummens luftvärme kan göras med ventilationsaggregat, eller fläktluftvärmare ifall man 
vill spara på yta för tekniken i anläggningen, vilket i detta fall kunde vara aktuellt. Luftläckage kommer att 
förse arenarummen med friskluft och ska i detta fall räcka för att upprätthålla gott inneklimat. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamhet med god marginal kan producera mer värme 
än vad den själv behöver. Hur denna värme ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters 
behov och eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en fortsatt studie. Där 
kan övriga verksamheternas kyl- och värmebehov beräknas för att sedan tillsammans med 
ishallsverksamhetens behov fungera som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande 
kapaciteter. Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 

 



9 Sammanfattande tabeller från ishallsverksamhetens beräkningar 

Tabellerna nedan sammanfattar resultaten från de utförda analyserna för antaget driftscenario i ishallsverksamheten, där arenarumstemperaturen i bägge 
ishallarna är 8°C och ena ishallen håller sommarstängd april-juli. ”Facility” syftar på ishallsverksamhetens omklädningsrum, kontor, gym, mm. 

Tabell 27. Ishallsverksamhetens beräknade elenergibehov. 

MONTH 
DEHUMIDIFICATI

ON [MWh] 
ARENA HEATING 

[MWh] 

ARENA 
LIGHTIN

G [MWh] 

RESURFACING 
[MWh] 

REFRIGERA
TION 

[MWh] 

FACILITY 
VENTILAITON [MWh] 

FACILITY LIGHTING 
[MWh] 

Total 
[MWh] 

Jan 0,2 12,9 3,7 0,7 65,3 0,4 0,5 83,8 
Feb 0,0 11,6 3,3 0,7 58,9 0,4 0,5 75,4 
Mar 0,4 12,0 3,7 0,7 65,5 0,4 0,5 83,3 
Apr 0,5 5,3 1,8 0,4 32,6 0,2 0,3 41,0 
May 0,8 4,7 1,8 0,4 35,7 0,2 0,3 43,9 
Jun 1,2 4,1 1,8 0,4 35,8 0,2 0,3 43,8 
Jul 1,7 4,0 1,8 0,4 37,9 0,2 0,3 46,3 

Aug 3,6 8,3 3,7 0,7 74,9 0,4 0,5 92,2 
Sep 2,2 9,1 3,5 0,7 68,9 0,4 0,5 85,4 
Oct 1,9 10,2 3,7 0,7 68,7 0,4 0,5 86,3 
Nov 0,7 11,3 3,5 0,7 63,8 0,4 0,5 81,0 
Dec 0,5 12,5 3,7 0,7 65,9 0,4 0,5 84,2 

Total 13,8 106,1 36,0 7,3 673,9 4,3 5,2 846,4 
 

Tabell 28. Potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

Månad Elproduktion Tak 1 [MWh] Elproduktion Tak 2 [MWh] Total solcellselproduktion [MWh] Elbehov anläggning [MWh] 

jan 3 3 6                       84  
feb 5 6 11                       75  
mar 13 15 28                       83  
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apr 18 20 38                       41  
maj 19 21 40                       44  
jun 19 22 41                       44  
jul 18 21 39                       46  
aug 15 18 33                       92  
sep 12 14 27                       85  
okt 8 9 17                       86  
nov 3 4 7                       81  
dec 2 2 4                       84  
Total 136 156 292                     846  

 

 

Tabell 29. Ishallsverksamhetens olika värmebehov samt användbar återvunnen värme från kylsystemet i två temperaturgrupper. 

One rink is off during summer period 

Month 
Tamb 
[°C] 

Dehumidi
fication 
[MWh] 

Resurfacing 
[MWh] 

Melting 
pit 

[MWh] 

Subfloor 
heating 
[MWh] 

Hot 
water 

[MWh] 
Ice rink space 

heating [MWh] 

Ice rink facility 
space heating 

[MWh] 
Q_HR >65 

[MWh] 
Q_HR 25-
65 [MWh] 

Jan -1,9 1,0 6,3 16,3 9,8 6,9 142,2 4,8 40,0 167,4 
Feb -1,6 0,2 5,7 14,8 8,8 6,2 127,6 4,3 36,0 151,1 
Mar 1,4 2,4 6,3 16,3 9,8 6,9 131,8 4,4 40,2 167,9 
Apr 4,8 2,6 3,0 7,9 4,7 3,3 58,7 1,9 20,5 83,1 
May 10,7 4,7 3,1 8,2 4,9 3,4 51,5 1,6 23,6 90,4 
Jun 13,6 6,9 3,0 7,9 4,7 3,3 45,6 1,4 24,2 90,2 
Jul 15,4 9,4 3,1 8,2 4,9 3,4 44,2 1,4 26,0 95,2 

Aug 14,6 20,4 6,3 16,3 9,8 6,9 91,0 2,9 51,1 188,6 
Sep 10,6 12,4 6,1 15,8 9,5 6,7 100,1 3,2 45,3 174,6 
Oct 7,7 11,0 6,3 16,3 9,8 6,9 112,5 3,7 44,0 175,0 
Nov 2,7 3,9 6,1 15,8 9,5 6,7 123,8 4,1 39,4 163,3 
Dec -0,3 2,9 6,3 16,3 9,8 6,9 137,0 4,6 40,6 168,6 

  77,9 61,8 160,2 96,0 67,6 1166,0 38,2 431,0 1715,6 
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Tabell 30. Energibalans ishallsverksamhetens och användbar återvunnen värme, med överskottsvärme tillgänglig för övrig verksamhet som resultat. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 82,2 103,6 21,4 
May 77,5 114,0 36,4 
Jun 72,9 114,4 41,4 
Jul 74,7 121,2 46,6 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1667,6 2146,5 478,9 
 

Tabell 31. Servicekostnader för CO2 DX kylsystemet. Årlig ekvivalent har beräknats för periodisk service, dvs större ingrepp som ej sker årligen. 

Systemtyp Årliga kostnader Periodiska kostnader Totala kostnader 
CO2 DX systemlösning 65 000 kr 30 000 kr 95 000 kr 
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Ansökan om anläggningslån från Simklubben Elfsborg 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Simklubben Elfsborgs ansökan 

om att investera i en ny undervisningsbassäng och rehabiliteringsbassäng samt 

tillbyggnad för en ”torr” träningsyta (steg 1-3). Nämnden föreslår ett mindre 

anläggningslån samt ett borgensåtagande för den övriga investeringen – att 

hanteras i den kommande budgetprocessen för 2022.  

Övriga delar i föreningens ansökan, som att äga eller arrendera den befintliga 

Simarenan, ser inte nämnden vara aktuellt i nuvarande skede.         

Sammanfattning  

Simklubben Elfsborg, Borås Stads största ungdomsförening, vill utveckla 

simverksamheten och anläggningen Borås simarena. I föreningens ansökan 

beskrivs de olika delarna ingående.  

Att bygga, som föreningen föreslår, en byggnad som integreras i den 

kommunala fastigheten ställer annorlunda och högre krav på utformning samt 

hur gränsdragningen ska sker mellan de olika fastighetsägarna. En ingående 

process bör starta med de berörda förvaltningarna och avdelningarna inom 

Borås Stad tillsammans med föreningen. Vidare behöver behovet av en ny 

detaljplan prövas. Denna process kan ske under hösten 2021. 

De nya verksamheterna föreningen föreslår i sin ansökan genererar nya intäkter 

som delvis kan finansiera investeringen. Intäkterna kommer dock inte fullt ut 

att finansiera investeringen, utan här krävs en ekonomisk kompensation från 

staden. Denna kompensation kan bestå i att allmänheten får tillträde till 

anläggningen vissa tider under veckan.  

Upplägget för investeringen bygger på ”Borås Arena – konceptet”, där staden 

också har en adjungerad post i styrelsen för fastighetsbolaget.   

               

Ärendet i sin helhet 

Simklubben Elfsborg (SKE) har sedan Borås Simarenas tillkomst 2010, haft en 

mycket positiv utveckling, där antalet medlemmarna har ökat från ca 1 400 till 

nuvarande ca 2 200. SKE är Borås största ungdomsförening, och är i särklass 

den förening som har flest aktiviteter. De senaste fyra åren har föreningen valts 

till bästa simklubb i Västra Götaland. Klubben har en gedigen ekonomi och en 
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välfungerande styrelse med flera arbetsgrupper. SKE anses också vara en av 

landets bästa tävlingsarrangörer.  

 

I organisationen finns 8 hel- och deltidsanställda och ca ett 70-tal arvoderade 

tränare/simlärare/instruktörer. Föreningen har en bred ungdomsverksamhet 

med ca 1 500 ungdomar i åldern 6-20 år. SKE har också kraftigt ökat sin 

vuxenverksamhet med crawlkurser, motionssim samt öppet vatten, vilket 

medför behov av ytterligare bantider. All tillgänglig bantid utnyttjas maximalt 

och föreningen kan inte längre växa som ungdomsförening.  

 

Föreningen driver sin utveckling framåt genom ett långsiktigt strategisk arbete 

som visas i tydliga verksamhetsmål. Ett sådant mål är att öka antalet aktiva (inkl. 

simskola) med 30%, för perioden 2018–2025. För att nå målet har 

därför klubben beslutat att driva ett projekt för ytterligare en bassäng, med 

fokus på plask och lek samt simskolor. I en första etapp planeras en utbyggnad 

med ytterligare 

- en bassäng 10 banor x 25 m samt 

- två undervisningsbassänger 5x10 m samt 15x10 m med höj- och sänkbar  

  botten 0–180 cm med 

- omklädningslokaler samt utökade föreningslokaler och 

- en cafeteria, samt  

- motionslokaler för att möta en kraftigt ökande efterfrågan på differentierad  

  träning, simma, springa och cykla. 

 

Beslutsunderlag 

 1. Simklubben Elfsborgs ansökan                    

Beslutet expedieras till 

      1.   Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Bakgrund 

Simklubben Elfsborg har sedan Borås Simarenas tillkomst 2010 haft en mycket positiv utveckling, med en ökad 

medlemsbas från ca 1 400 medlemmar (2010) till nuvarande ca 2 200 som vi nådde redan 2017. En ökning 

med mer än 50% under 6 års tid. 

Simklubben Elfsborg är Borås största ungdomsförening, och är i särklass den förening som har flest aktiviteter 

och vald till bästa simklubb i Västra Götaland senaste fyra åren. Klubben har en gedigen ekonomi och en 

välfungerande styrelse med flera arbetsgrupper och anses som en av landets bästa tävlingsarrangörer. I 

organisationen finns 8 hel/deltidsanställda och ca ett 70-tal arvoderade tränare/simlärare/instruktörer. 

Klubben har också kraftigt ökat sin vuxenverksamhet med crawlkurser, motionssim samt öppet vatten, vilket 

medför behov av ytterligare bantider, detta utöver den breda ungdomsverksamhet för ca 1 500 ungdomar i 

åldern 6 - 20 år. 

Nu kan inte klubben växa vidare eftersom all möjlig bantid utnyttjas efter att skolorna slutar fram till simhallen 

stänger. 

Pandemin 

Pandemin har givetvis medfört stora utmaningar, inte minst för idrottande ungdomar. Klubben planerade 

därför tidigt för ett större medlemstapp, men har genom olika åtgärder begränsats till - 8%, vilket kan ses som 

ett bevis på såväl behov som en väl fungerande verksamhet. 

Lösning 

Klubben driver sin utveckling framåt genom ett långsiktigt strategisk arbete som visas i tydliga verksamhetsmål.  

Ett sådant mål är att öka antalet aktiva (inkl. simskola) med 30%, för perioden 2018–2025. För att nå målet har 

därför klubben beslutat att driva ett projekt för ytterligare en bassäng, med fokus på plask och lek samt 

simskolor.  

I en första etapp planeras en utbyggnad med ytterligare  

- en bassäng 10 banor x 25 m samt  

- två undervisningsbassänger 5x10 m samt 15x10 m med höj- och sänkbar botten 0–180 cm med   

- omklädningslokaler samt 

- utökade föreningslokaler och  

- en cafeteria, samt  

- motionslokaler för att möta en kraftigt ökande efterfrågan på differentierad träning, simma, springa, 

cykla. 

Genom denna etapp ökas kapaciteten med det bassängutrymme och de bantider som krävs som skulle kunna 

medge att på lång sikt kunna fördubbla medlemsantalet.  

Simklubben har genom Helsingborgs Simsällskap studerat en lösning, i en jämförbar kommun, hur finansiering 

och samarbete kan bedrivas mellan kommun och simklubb. En lösning som bygger på att Helsingborgs 

Simsällskap äger och driver simarenan via sitt bolag AB Filborna Arena. Bolaget har i sin tur avtal med 

kommunen där uppdraget och driftbidrag regleras. Ett exempel på uppdrag är att vara huvudaktör för alla 

simskolor, där sedan simklubben engagerats för att bedriva verksamheten. 

Detta upplägg har varit en viktig del i att Helsingborgs Simsällskap på elitnivå är Sveriges ledande simklubb 

med  dubbelt så många medlemmar som Simklubben Elfsborg. Filborna Arena är Helsingborgs mest besökta 

allmänna anläggning med 740 000 besök per år. Vårt mål är också att erbjuda alla Boråsare en anläggning för 

friskvård genom motion och social samvaro, och att bli Borås mest besökta allmänna anläggning för motion och 

hälsa. 
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Nya verksamheter dagtid finansierar  

Med start hösten 2019 har arbetet med kalkyler för BSA2 pågått. Ett 20-tal idéer till nya och utvidgade 

verksamheter som genererar intäkter, har prövats. Detta har resulterat i fyra nya möjliga inriktningar som kan 

förläggas på den tid simklubben inte nyttjar anläggningen.  

A. Ett friskare Borås 

För blivande och nyblivna föräldrar behövs 32–34 gradigt vatten, möjlighet till avslappning och 

vattenlek. Vi lever längre och mår bättre. Idag är det mer än 22 000 pensionärer i Borås, som vill 

motionera mer och i olika former. Helst på morgon och dagtid! Många nya former kommer, som idag 

inte finns i Borås. Nya motions- och träningsformer bi-, triathlon, swimrun mm behöver bejakas. 

 

B. Behov av Rehab ökar 

Idag räcker inte kapaciteten hos SÄS rehabbassäng. Många verksamheter som fokuserar på nedsatt 

rörelseförmåga, funktionshinder och välbefinnande är utestängda. Korpen Borås har förut ordnat 

vattengympa för många av stadens föreningar, bl.a. Hjärt- Lung-, reumatikerna m.fl. 500–600 aktiviteter 

per vecka. Stort intresse från vårdcentralerna för fortsättning efter FAR (tar slut efter 4–10 

behandlingar). Arbete med avsiktsförklaring från stadens vårdcentraler pågår. 

 

C. Riskgrupper 

a. Ca 60 000 boråsare har överviktsproblem. BMI >25. Vanligare med för mycket stillasittande 

som leder till nedsatt rörelseförmåga Här kommer vill simklubben utveckla vattengympa, 

våtväst, vattengång m.m. 

b. Låg simkunnighet för invandrare och barn under 8 år. Simklubben har som ambition att  

söka för att få starta kommunal simskola för förskolebarn 4–6 åringar! 

 

Exempel: Genom att under dagtid fram till kl. 15 lägga all simundervisning i BSA2, med den nya 25 

meters simhallen samt undervisnings-/rehabbassängen, skapas en lugn miljö i BSA,  den befintliga 

simhallen. Detta kommer locka många fler daglediga Boråsare att gå på Inezhyllan, delta i 

vattengympa, motionera utan skaderisker med simning eller att nyttja det nya gymmets motionscyklar, 

löpband eller andra motionsredskap. Tillsammans med den nya cafeterian kan detta bli en ny 

träffpunkt för social samvaro med motion och hälsa samt umgås med vänner.  

 

D. Hela Borås Simskola 

Helsingborgs Simklubb är landets främsta elitklubb. Grunden är kommunens samverkan med klubben. 

Bl.a. har klubben stadens förtroende att leda all simundervisning. SK Elfsborg vill införa Simförbundets 

moderna Simlinje för all simundervisning SK Elfsborg ser fram emot en fördjupad samverkan som en 

del av simarenans framtida finansiering. Simlinjen bygger på pedagogik och metodik som utgår ifrån 

den senaste forskningen inom området. Vi ser det som självklart att vi börjar vår siminlärning med det 

simsätt som är motoriskt lättast för barnen att lära sig. Ryggcrawl och crawl är enkelt eftersom det liknar 

barnens naturliga rörelsemönster, barn som lär sig simma själva i tidig ålder börjar ofta med 

hundsimsliknande rörelser. 

 

SK Elfsborg vill utveckla sina projekt för dessa grupper och projekt finns redan påbörjat. 
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Byggprojektet 

I den planerade simhallen (se bild ring 1) med en 

25 m bassäng med tillhörande läktare för ca. 300 

personer för att kunna ha nationella tävlingar. För 

större evenemang byggs en läktare (se bild ring 3) i 

gymmet (8 x 60 m) längs nuvarande 50 

metersbassängen. Den nya undervisningsdelen, 

som är helt avskild med egna omklädningsrum, 

duschar och bastu (se bild ring 2), är uppdelad i 2 

bassänger för att maximalt kunna användas. Den 

kommer att ha en vattentemperatur på mellan 32 – 

34 gr för att kunna användas till rehab som i dag 

saknas när Solhems rehab lades ner och Boråsarna 

blev utan denna möjlighet. Ett samarbete med 

vårdcentralerna i Borås är redan påbörjat, samt 

med Korpen som hade fler än 500 deltagare på 

sina vattengympapass i regionens rehabbassänger.  

Redan nu planerar vi för en etapp 2 med en inbyggnad av befintlig hoppanläggning på Alidebergsbadet (se 

bild ring 4), för att kunna erbjuda simhopp året runt samt övningsbassäng för sportdykning. Här finn även 

möjlighet till 15 m hög klättervägg. 

En multihall (se bild ring 5) som etapp 3 ligger med i 

förberedelserna för simhallen, om Fritids och 

Folkhälsonämnden ser ytterligare behov för de snabbt 

växande sporterna innebandy, futsal eller andra sporter 

som behöver större ytor. I kombination med denna finns 

även planer på ett styrketräningsgym.  

 

Mer specifikt vad som byggnaden skall innehålla får 

styras av de enskilda sporternas behov.  

Ett annat möjligt alternativ är en ishall med två isytor i 

första hand avsedd för Borås Konståkares behov, inkl. 

omklädningsrum, danshall, klubbutrymmen, banor för 

fallsele, musikanläggning, läktare för 300 personer mm, 

samt naturligtvis teknik och verkstadsutrymmen för driften. Värmeåtervinning till uppvärmning av simhall och 

utebadet innebär vidare en stor miljövinst och sänkta energikostnader. 

Etapp 3 innebär även att gemensamma utrymmen, som entré, cafeteria, shop, möteslokaler, motionsgym mm, 

samt vaktmästeri och teknisk personal, redan finns och kan nyttjas än bättre. 

 

5 
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Kalkyl 

Under förarbetet har flera avtalskonstruktioner prövats. Klubbens huvudalternativ är ett helägt Aktiebolag (AB) 

som antingen arrenderar eller köper befintlig anläggning inklusive Alidebergsbadet (BSA) samt uppför 

byggnationen (BSA2). Som en del av finansieringen kommer klubben söka stöd från externa fonder, stiftelser 

och andra stöd- och bidragsformer. Resterande kapitalbehov anskaffas via kapitalmarknaden. Inledande samtal 

har förts med Sparbanken Sjuhärad. För att möjliggöra upplåningen behövs en kommunal borgen.  

För driften av BSA erhålls ett kommunalt driftsbidrag förslagsvis motsvarande vad driften i dag kostar per bad, 

samt för BSA2 driftbidrag motsvarande de kapitalkostnader för nya byggnationen (ränta samt avskrivning på 30 

år). Kommunen köper sedan bantid för allmänhetens bad samt för simundervisning. Alla intäkter och kostnader 

för AB blir därmed momspliktigt, vilket är viktigt för att byggmomsavdrag (behöver verifieras). 

Preliminär resultaträkning  
(efter inkörning 2–3 år) 

 

Etapp 1 Etapp 2 

Driftkostnader: BSA  BSA2 Hopptorn 
–Kapitalkostnader nybyggnad 100 MSEK   -5000 -2000 
–Arrende till kommunen -5100    
–Personalkostnader ny anläggning   -550 -500 
–Personalkostnader nuv. anl.  -5500    
–Drift-Underhåll  ny anläggning   -1800 -1000 
–Drift-Underhåll nuv. anl.    -4250    
Summa kostnader  -14 850   -7350 -3500 

 
    

Intäkter:     
–Badintäkter ny anläggning   2100 300 
–Badintäkter nuv. anl. 4950    
–Träningsintäkter ny anl.   850 50 
–Förskolor   150  
–Träningsintäkter nuv. anl.     
–Övriga intäkter ny anl.   100  
–Övriga intäkter nuv. anl.     
Summa intäkter 4950   3200 350 

 
    

Resultat -9900  -4150 -3150 
Kommunalt verksamhetsbidrag 8600  4140 3150 
- Omräknat (Kr/bad) 48  <40  
Resultat 2.  Bolagsresultat  0  
   
   

 

                                                    

            
             



Bilaga B – Förslag till tidplan 

 

 
6 

2021. 04-05   

Framställan till FoF som bör kunna tas på majmötet i SK Elfsborgs styrelse 

2021. 05-08                                                                                                                                            

Bildande av AB. Projektering för bygglovshandlingar. Tillsättande av projektledare för hela 

entreprenaden samt en för underleverantörerna el, vvs, vent och styrning. Inlämning av 

bygglovshandlingar. 

Förhandlingar med kommunen om köp/ arrende av bef. anläggning samt övriga ekonomiska villkor. 

Sökande av sponsorer såsom Sparbanksstiftelsen och Allmänna Arvsfonden 

2021. 09.01 – 2022. 05.15                                                                                                                                 

Få klart med bygglov. 

Igenläggning av Alidebergsbadets undervisningsbassäng samt byggande av ny upp mot 

djurparken. Iordningställande av Alideberg inför sommaren. 

Kontraktsskrivning med samtliga entreprenörer samt upphandling av underentreprenader 

Göra klart med finansieringen av hela projektet. AB:ets arbete påbörjas med personalrekrytering, 

utbildningar och planering. 

Kommunen. Omdragning av bäckkulvert samt avloppsledning 

2022.08.15-12.31                                                                                                                        

Byggstart. Schaktning kan ev börja tidigare om lämplig avgränsning kan ske på Alideberg. 

Schaktmassor återfylles i bäckravinen och gräsplanen återskapas samt förnyelse av 

utemotionsgymmet. 

Bottenplattor, sulor, fundament och grundmurar färdigställes 

2023.01.01-02.28                                                                                                                              

Prefab stomme, ytterväggar, bjälklag och tak monteras och hela entreprenaden vädersäkras. Bjälklag 

och bassäng i simhall gjutes. Bassäng ev. prefab. Installationer påbörjas. 

2023.03.01- 12.01                                                                                                                                                                  

Utvändiga markarbeten färdigställes och alla invändiga installationer och arbeten färdigställes. 

Fönsterväggen mellan bef 50:a och motionsgymmet flyttas ut under somamren. 

Provisorisk entré till Alideberg upprättas vid minigolfen 23.05 – 23.08 

2023.12.01- 12.31                                                                                                                              

Intrimning av anläggningen 

2024.01.02  

Invigning 
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Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK 

avseende tillbyggnad av ny omklädningsrumsbyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ett anläggningslån till 

Brämhults IK på 40 % av kostnaderna dock max 2 244 000 kr. En förutsättning 

för detta är att föreningens finansieringsplan kan uppfyllas. Arbetet ska vara 

färdigställt senast två år efter att kommunfullmäktige eventuellt fastställt 

anläggningslånet.         

Ärendet i sin helhet 

Brämhults IK är en av de största ungdomsfotbollsföreningarna i Borås med 

över 20 lag och ca 600 aktiva ungdomar. Verksamheten leds av ett hundratal 

ledare som ideellt ställer upp på vardagar likväl som på helger. Föreningen 

ligger i gränslandet mellan Brämhult och Boda/Hässleholmen och har därför på 

senare år blivit en mångkulturell förening där ca 30 % av de aktiva har en annan 

kulturell bakgrund. Anläggningen består idag av två kommunala fotbollsplaner 

varav en är konstgräs samt ytterligare en konstgräsplan som föreningen själva 

har investerat i. För att få plats med alla barn och ungdomar som söker sig till 

föreningen är det nödvändigt att också utnyttja framförallt fotbollsplanerna på 

Boda IP.  

Föreningen har vuxit mycket på senare år och är nu i stort behov av framförallt 

omklädningsrum. Det finns endast sex st. idag och det räcker inte för träning 

och matcher på anläggningen. Omklädningsrummen är ett av fyra 

utvecklingsområden inom föreningen. De andra tre som föreningen identifierat 

är: 

1. Förbättring av befintliga träningsytor på idrottsplatsen.  

2. Tillbyggnad av befintlig klubbstuga. 

3. Föreningen vill starta upp fritidsverksamhet på idrottsplatsen.  

   

För att kunna ta emot mer verksamhet har föreningen valt att börja med 

omklädningsrummen. Tanken är att bygga fyra nya omklädningsrum som ska 

stå klara under 2022. De övriga områdena påbörjas under tiden och 

förvaltningen har en tät dialog om takten i sammanhanget.    
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Förvaltningens beslut skickas vidare till Kommunstyrelsen för vidare 

behandling i Kommunfullmäktige.       

 

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

                                

Beslutet expedieras till 

1. bramhult@telia.com 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sommargåva till anställda 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Stadsledningskansliet medarbetare får en sommargåva till värdet av högst  
400 kronor. 

Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande beslut 
om sommargåva.        

Ärendet i sin helhet 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul -och 
jubileumsgåvor. 
Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina 
medarbetare i samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås, och rekommenderar nämnderna att fatta 
motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år. 
               

 

Beslutet expedieras till 
1. Samtliga nämnder 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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