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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): «Stärk det finska språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen tillstyrkes avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- och 

vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, däribland 

omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.  

        

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 

med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning i Kommunen 
är angeläget och ser positivt på att man höjer ambitionsnivån i denna fråga. 

 

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
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funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet. Motionssvar från den finska 

minoriteten i Borås har även inkommit. 

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 

funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande. Den finska 

minoriteten i Borås ställer sig överlag mycket positiv till motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning  

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 

rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 

förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 

minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 

bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 

på finska och svenska.  Nämnden hävdar att tillgången till personal med adekvat 

kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 

kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 

inte är heller särskilt stort. Kommunstyrelsen noterar dock att uppenbara brister 

föreligger i detta utredningsarbete.  

I detta arbete skickades en enkät ut till vårdnadshavare med barn i f-9 som har rätt till 

modersmålsundervisning på finska. Med hänvisning till denna enkät vill utredarna påvisa 

att intresset är relativt lågt. Det ska dock påpekas att endast 26 personer av 122 utskick 

svarade, vilket knappast gör resultatet tillförlitligt.  

En annan väsentlig brist med enkäten är att man missat en viktig målgrupp: Föräldrar 

som har sina barn i finsk förskola på Bäckaryds förskola. De två grupperna Hylje och 

Norppa har sammantaget 19 barn inskrivna (Januari 2020) och förväntas få ytterligare fler 

inskrivna enligt uppgift från förskolan. Att inte inventera intresset från dessa föräldrar är 

ytterst märkligt, då dessa förskolebarn är blivande elever i grundskolan och en uppenbar 

målgrupp för finskspråkig undervisning. Kommunstyrelsen ställer sig därför tveksam till 

utredningens slutsatser i frågan.    

Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna garantera 

stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid. Kommunstyrelsen 

anser att åtgärder bör genomföras snarast i syfte att stärka tillgången till kompetent 

bemanning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 

vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 

beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 

program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 

rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. 
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Kommunstyrelsen anser dock att arbetet med att stärka det finska språkets ställning på 

gymnasie- och vuxenutbildningsnivå är angeläget och tillstyrker därmed även denna del 

av motionen. Kommunstyrelsen anser att frågan om hur och i vilken omfattning finsk 

undervisning ska bedrivas, avseende program- och kursnivå, vidare bör utredas. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 

omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 

har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 

svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 

med minoritetslagstiftningen. 

   

Beslutsunderlag 

1. Motionen 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Beslutsförslag 

4. Nämndernas remissvar 

5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


