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Budget 2019:2 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2019 och 

översänder den till Kommunstyrelsen.                   

Ärendet i sin helhet 

Kommunbidrag till Arbetslivsnämnden för år 2019 är på 232,9 mnkr (miljoner 

kronor)och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,2 mnkr. Kommunbidraget har 

reducerats med 3,0 mnkr jämfört med budget 2018. Detta har till viss del 

förstärkt kommunens centrala sociala buffert. 

Arbetslivsnämnden huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- 

och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att 

motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot 

arbetsmarknaden och den enskildes behov. Nämnden ansvarar även för 

kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 

etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett samordningsansvar för 

integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har 

befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 

gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå 

egenförsörjning, och arbetar med utredande, aktiverande och 

arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvar också för verksamheten Relationsvåldsenheten erbjuder stöd 

till personer som är över 18 år och bosatta i Borås Stad. Verksamheten är till 

för de personer som är utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat 

våld. Relationsvåldsenheten utreder samt verkställer stöd och skyddsbehov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och 

finansiering av alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 

9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds feriearbete 

eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp 

och utvärdera feriejobben. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, 

där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra 
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Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för 

den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att 

representera Borås Stad när det gäller Tolkförmedling Väst. Arbetslivsnämnden 

representerar Borås Stad när det gäller Tolkförmedlingen Väst. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill 

nämnden bidra till en tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de 

stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Arbetet innebär att 

Arbetslivsnämnden ska vara närvarande på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt 

Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de 

socialt utsatta områdena i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid-och folkhälsonämnden utreda 

hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet. 

Nämndens arbete när det gäller uppsökande verksamhet ska stärkas.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budget 2019:2 Arbetslivsnämnden

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Kommunbidrag till Arbetslivsnämnden för år 2019 är på 232,9 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav 
på 1,2 mnkr. Kommunbidraget har reducerats med 3,0 mnkr jämfört med budget 2018. Detta har till 
viss del förstärkt kommunens centrala sociala buffert. 

Arbetslivsnämnden huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvar också för verksamheten Relationsvåldsenheten erbjuder stöd till personer som är över 
18 år och bosatta i Borås Stad. Verksamheten är till för de personer som är utsatta för våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld. Relationsvåldsenheten utreder samt verkställer stöd och 
skyddsbehov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads 
feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på 
gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller 
Tolkförmedlingen Väst. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt 
Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt utsatta områdena i 
Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid-och folkhälsonämnden utreda hur 
arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet. 

Nämndens arbete när det gäller uppsökande verksamhet ska stärkas. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden är överens att uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution ska övertas av 
Arbetslivsnämnden från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
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Under 2019 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

 SISU, 750 tkr/år gäller till 2019 

 Borås Folkhögskola, 500 tkr/år gäller till 2019 

 IF Elfsborg. Framtid tillsammans 500 tkr/år gäller till 2019  

 Guldkanten. 967 tkr gäller till 2020 

 IF Elfsborg. Jobb tillsammans 800 tkr/år gäller till 2021 

 Norrby IF. Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021  

 ABF, Urban Views 800 tkr/år gäller till 2021  

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021  
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2  Omvärldsanalys 

 Arbetslösheten sjunker i Borås Stad. 

Det är en stark konjunktur på arbetsmarknaden, arbetslösheten i Borås Stad minskar. 

Många sektorer lider av en stor arbetskraftsbrist, inte minst många områden inom offentliga sektorer, 
detta främst på grund av att det finns krav på specifik utbildning. 

Arbetslöshet totalt Borås Stad 

Öppet arbetslösa och sökande i program.     

År 2018 november, 3 855 personer, År 2017 november, 3 977 personer, en minskning med 122 
personer 2018 jämfört med 2017. 

Öppet arbetslösa och sökande i program ungdomar upp till 25 år 

År 2018 november, 466 personer, År 2017 november, 545 personer, en minskning med 79 personer 
2018 jämfört med 2017. 

Öppet arbetslösa och sökande i program Utrikes födda. 

År 2018 november, 2 398 personer, År 2017 november, 2 518 personer, en minskning med 55 personer 
2018 jämfört med 2017. 

Arbetslösa över 6 månader 

År 2018 november, 1 549 personer, År 2017 november, 1 615 personer, en minskning med 66 personer 
2018 jämfört med 2017. 

Arbetslösa över 12 månader 

År 2018 november, 1 036 personer, År 2017 november, 1 150 personer, en minskning med 114 
personer 2018 jämfört med 2017 

Arbetslösa över 24 månader 

År 2018 november, 490 personer, År 2017 november, 547 personer, en minskning med 57 personer 
2018 jämfört med 2017 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Försörjningsstöd. 

Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet. 
Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras. 

 Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr 

 Nettoutbetalningar för år 2018, 55 805 tkr 

 Budget 2019, 54 000 tkr  
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Arbetslivsnämnden arbetar med att Borås Stads försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt. Nedan 
jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut 2017 bruttokostnader 
försörjningsstöd. 

 Bollebygd 5 177 tkr, 559/invånare 

 Borås 65 020 tkr, 584 kr/invånare 

 Helsingborg 204 065 tkr, 1 424 kr/invånare 

 Herrljunga 6 886 tkr, 726 kr/invånare 

 Jönköping 109 847 tkr, 799 kr/invånare 

 Linköping 220 026 tkr, 1 388 kr/invånare 

 Mark 24 518 tkr, 711 kr/invånare 

 Norrköping 270 580 tkr, 1 920 kr/invånare 

 Svenljunga 7 568 tkr, 710 kr/invånare 

 Tranemo 8 241 tkr, 696 kr/invånare 

 Trelleborg 34 829 tkr, 781 kr/invånare 

 Ulricehamn 12 707 tkr, 523 kr/invånare 

 Uppsala 265 216 tkr, 1 206 kr/invånare 

 Vårgårda 5 883 tkr, 512 kr/invånare 

 Västerås 205 383 tkr, 1 368 kr/invånare 

 Örebro 176 892 tkr, 1 177 kr/invånare 

Källa: SCBs räkenskapssammandrag 2017. 

För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett 
aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta 
kommer att Borås Stad växer med ca 1 000 invånare varje år, en stor del beroende på att många 
nyanlända flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. 
Dock är det så att en del av dessa nyanlända kommer från länder som Somalia och Afghanistan, 
krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i 
närheten av vår svenska. 

Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars 
arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer 
gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i 
en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och 
kriminalitet. 

Antal hushåll med försörjningsstöd 

 År 2016 har snittet varit 1 003 hushåll, 1 056 som mest 1 077 hushåll och som lägst 896 hushåll.  

 År 2017 har snittet varit 839 hushåll, som mest 911 hushåll och som lägst 764 hushåll.   

 År 2018 har snittet varit 747 hushåll, som mest 819 och som lägst 672.  

Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till 650 för år 2019. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % är nämndens mål för år 
2019, 98 %. Under år 2018 har snittet varit 98 %. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader under kalenderåret 

 År 2016 har snittet varit 560 hushåll som mest 591 hushåll och som lägst 517 hushåll.  

 År 2017 har snittet varit 514 hushåll som högst 556 hushåll och som lägst 470 hushåll.  

 År 2018 har snittet varit 446 hushåll som högst 486 hushåll och som lägst 409 hushåll.  

Nämndens mål för 2019 är 425 hushåll. 
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Nyanlända flyktingar. 

Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 500 nyanlända flyktingar för år 2019. Prognosen 
för år 2018 är 600. Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt 
nedan. 

 År 2014, 523 nyanlända flyktingar 

 År 2015, 791 nyanlända flyktingar 

 År 2016, 909 nyanlända flyktingar 

 År 2017, 795 nyanlända flyktingar 

 År 2018, 573 nyanlända flyktingar 

 År 2019, prognos 400 nyanlända flyktingar 

De sju länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik 2018), 

 Syrien, 41 %. 

 Afghanistan 16 % 

 Somalia, 13 % 

 Irak 5 % 

 Iran 4 % 

 Palestina, 3 % 

 Eritrea 3 % 

Feriearbeten. 

När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. 

 År 2016, 1 367 feriearbeten, (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete)  

 År 2017, 1403 feriearbeten, (3 640 ungdomar som kunde söka feriearbete)   

 År 2018, 1 268 feriearbeten, (3 798 ungdomar som kunde söka feriearbetare) 

 År 2019, Budget 1 250 feriearbeten, (prognos 3906 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare)    

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 har Arbetslivsnämnden fått 4 200 tkr lägre i 
kommunbidrag. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och 
folkhälsonämnden utreda hur 
arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att 
stötta föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden ser över hur det statliga 
regelverket och nu gällande 
arbetsmarknadspolitiska insatser ger oss möjlighet 
att samverka med föreningslivet, hänsyn tas även 
till vad kommunallagen tillåter nämnden att göra. 
Dialog tas med Fritid och folkhälsonämnden kring 
vad nämnderna kan göra tillsammans. När det 
gäller Feriarbeten i föreningslivet fortsätter 
samarbetet som tidigare. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel barn och unga som 
inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd, %. 

98 98 98 98 99 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 
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3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Växla bidrag mot lön 87 minst 75 78 minst 75 minst 75 

Växla bidrag mot lön 

Så nås målet för indikatorn 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2018 skall minst 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån 
uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som 
kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i 
fråga, anställningarna kan vara i högst två år. 
 
Hur når vi målet 
 
Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Antal hushåll som får 
försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret. 

492 490 469 425 375 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4 4,5 3,4 3,3 3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 3,8 3 2 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

   40 50 
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Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 

Så nås målet för indikatorn 

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap.  
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av 
flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 
Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag 
mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också 
lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med 
rätt summa. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att skapa förutsättningar, för förvaltningens chefer 
att utöva sitt ledarskap samt att öka medarbetarnas delaktighet. Enheter som har närmare till chefen 
och ett stort inflytande över när och hur deras arbete utförs, har generellt sett lägre sjukfrånvaro. De 
sjukskrivna medarbetarna ska ha löpande kontakt med sin chef och bjudas in till arbetsplatsträffar och 
sociala aktiviteter så att de inte tappar kontakten med sina arbetsplatser. 
  
För att förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar kommer förvaltningen fortsätta att utveckla 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktivt arbeta för att förkorta rehabiliteringsprocessen för den 
enskilde.  
 
Under 2019 ska enhetscheferna fortsätta ha månadsuppföljningar där de träffar representanter för HR-
funktionen för att bedöma och följa upp åtgärder för hälsofrämjande aktiviteter och resultat. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Arbetad tid för timavlönade kommer under 2019 beräknas till 3 personer under året. Verksamheternas 
rekryteringsbehov tillgodoses i huvudsak genom månadsavlönade. Den verksamhet som i huvudsak 
kommer ha timavlönande är under Boråsregionens etableringscenter, samhällsinformation. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Förvaltningens hälsoinspiratörer ska uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och friskvård. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2018 
Prognos 

2018 
Budget 
2019:1 

Budget 
2019:2 

Förändring 

Intäkter 152 656 206 177 192 339 185 150 7 189 

Kostnader -382 188 -430 343 -427 068 -415 721 -11 347 

Buffert -2 318 0 -2 371 -2 329 -42 

Nettokostnader -231 850 -224 166 -237 100 -232 900 -4 200 

Kommunbidrag 231 850 231 850 237 100 232 900 4 200 

Resultat 0 7 684 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0  0 0 0 

Nettoinvesteringar 0  0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 

Kommunbidrag till Arbetslivsnämnden för år 2019 är på 232,9 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav 
på 1,2 mnkr. Kommunbidraget har reducerats med 3,0 mnkr. Detta har till viss del förstärkt 
kommunens centrala sociala buffert. 

Arbetslivsnämnden huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för 
nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 
arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads 
feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 9, samt de de som har gått första och andra året på 
gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller 
tolkförmedlingen Väst. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt 
Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt utsatta områdena i 
Borås Stad. 
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Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden utreda hur 
arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet. 

Nämndens arbete när det gäller uppsökande verksamhet ska stärkas. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2019 är 232 900 tkr. 

En minskning med 4 200 tkr jämfört budget 2019:1 och en minskning med 3 000 tkr jämfört med år 
2018. 

Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2019 är 232 900 tkr inkluderar ett effektivitetskrav på 
1 200 tkr. 

Kommunbidraget på 232 190 tkr beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden ansvar 
för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra 
prognoser på. 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings 
politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom 
att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att 
individen kan försörja sig själva skall prioriteras. Arbetslivsnämnden beräknar att budgeten för år 2019 
för försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 54 000 tkr. 

En ny grupp som får försörjningsstöd som blivit större under 2018 och fortsätter under år 2019 är 
personer som varit  ensamkommande som har gått igenom etableringen och som nu går i gymnasiet. 

Historik över nettoutbetalningarna av försörjningsstöd ser ut enligt nedan. 

 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

 Bokslut 2012, 96 684 tkr 

 Bokslut 2013, 92 354 tkr. 

 Bokslut 2014, 82 240 tkr. 

 Bokslut 2015, 73 393 tkr. 

 Bokslut 2016, 65 250 tkr 

 Bokslut 2017, 58 273 tkr. 

 Bokslut 2018, 55 805 tkr. 

 Budget 2019, 54 000 tkr 

När det gäller feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. 

 År 2014, 1 445 feriearbeten (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

 År 2015, 1 456 feriearbeten (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

 År 2016, 1 367 feriearbeten (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

 År 2017, 1 403 feriearbeten (3 640 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare) 

 År 2018, 1 268 feriearbeten (3798 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare) 

 År 2019, Budget 1 250 feriearbeten (prognos 3 906 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare) 

För år 2019 finns det ingen extern finansiering av trygghetsinsatserna. 1 enhetschef samt 4 samordnare 
är i dag anställda i verksamheten. Verksamheten har också ca 40 stadsdelsvärdar som skapar trygghet 
genom vuxennärvaro och kommunikation med boende på Hulta/Hässleholmen, Norrby samt Sjöbo. 
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En utredning pågår att starta en bostadsanskaffningsenhet med syfte att förmedla bostäder till anvisade 
flyktingar, skyddat boende samt sociala boende. Under år 2018 finansieras en tjänst för anskaffandet av 
bostäder av Länsstyrelsen, finansieringen från Länsstyrelsen upphör vi årsskiftet. För att 
bostadsanskaffningsenheten ska fungera på ett bra sätt behövs det anställas 2 personer.  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden arbetar med jämställdhetsperspektivet genom att: 

 Ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

 Vid annonsering tydligt ange önskvärdhet av mångfald, då meriter och personliga 
förutsättningar är lika, särskilt underrepresenterat kön. 

 Förlägga möten, kurser på tider som möjliggör kombination av arbete och föräldraskap. 

 Lika möjlighet till kompetensutbildning för både män och kvinnor. 

 Inför för varje rekrytering sträva efter att erbjuda heltidstjänster. 

 Fortsätta att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för 
både män och kvinnor. 

  

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 1 035 573 405 105 -300 

Kostnad -15 256 -12 843 -15 090 -14 004 1 086 

Nettokostnad -14 221 -12 270 -14 685 -13 899 786 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 489 -1 200 -1 505 -1 505 0 

Nettokostnad -1 489 -1 200 -1 505 -1 505 0 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

     

Intäkt 20 245 19 893 16 272 19 138 2 866 

Kostnad -98 123 -92 648 -97 889 -103 659 -5 770 

Nettokostnad -77 878 -72 755 -81 617 -84 521 -2 904 

Försörjningsstöd      

Intäkt 6 050 5 914 6 500 5 200 -1 300 

Kostnad -62 550 -61 719 -64 000 -59 200 4 800 

Nettokostnad -56 500 -55 805 -57 500 -54 000 3 500 

Integration      

Intäkt 25 594 26 232 26 475 24 210 -2 265 

Kostnad -30 080 -31 508 -30 813 -28 690 2 123 

Nettokostnad -4 486 -5 276 -4 338 -4 480 -142 
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Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 97 476 150 071 140 516 134 326 -6 190 

Kostnad -152 734 -210 246 -195 430 -187 822 7 608 

Nettokostnad -55 258 -60 175 -54 914 -53 496 1 418 

Feriearbeten      

Intäkt 140 1 378 55 55 0 

Kostnad -15 440 -13 687 -15 455 -13 855 1 600 

Nettokostnad -15 300 -12 309 -15 400 -13 800 1 600 

Övrigt      

Intäkt 2 116 2 116 2 116 2 116 0 

Kostnad -6 516 -6 492 -6 886 -6 986 -100 

Nettokostnad -4 400 -4 376 -4 770 -4 870 -100 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 318 0 -2 371 -2 329 42 

Nettokostnad -2 318 0 -2 371 -2 329 42 

Totalt      

Intäkt 152 656 206 177 192 339 185 150 -7 189 

Kostnad -384 506 -430 343 -429 439 -418 050 11 389 

Nettokostnad -231 850 -224 166 -237 100 -232 900 4 200 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Politisk verksamhet  

Verksamheten består av nämnden kostnader samt 50 % nämndsekreterare. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts, Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. 
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Försörjningsenheten metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

Möten med klienterna är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten, mötena är viktiga 
utifrån nedanstående perspektiv: 

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld 

Teknisk utveckling- Digitalisering 

För att ge bättre service till klienten och förenkla administrationen pågår ett arbete med att digitalisera 
vissa moment i arbetssättet. Processen är uppdelad i två delar, "mina sidor" och "digitaliserad ansökan". 
Mina sidor syftar till att klienten digitalt ska kunna ta del av beslut och utbetalningar. 

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftligt, och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig 
dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. 
Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt. 

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. 

Relationsvåldsenheten 

Relationsvåldsenheten erbjuder stöd till personer som är över 18 år och bosatta i Borås Stad. 
Verksamheten är till för de personer som är utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. 
Relationsvåldsenheten utreder samt verkställer stöd och skyddsbehov. I verksamheten stödinsatser 
ingår ekonomiskt bistånd, stödsamtal, stödkontakter, boende, rådgivning, förmedling av kontakter. 
Skyddsinsatser verkställs i form av skyddat boende eller andra jouralternativ utifrån den enskildes 
behov. Verksamhet har jourberedskap under dagtid. Under 2018 och 2019 kommer en samverkansplan 
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mellan de förvaltningar som berörs av verksamheten samt andra samverkande myndigheter arbetas 
fram. 

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och skall vara drivande i frågor 
om rör integration inom Borås Stad. 

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i 
arbete och därmed egenförsörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på 
ett naturligt sätt delaktighet i samhället. 

I Nämndens arbete ingår det att fungera som motor för Integrationsarbetet och att motverka rasism 
och främlingsfientlighet. Arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, 
myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och invandrarföreningar. I Integrationsarbetet är det 
även viktigt att sprida kunskap och information om olika kulturer.. 

Borås stad påverkas i högsta grad av statliga beslut, därför behövs en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Verksamheter under integrationsområdet under 2019. 

 Integrationsråd  

 Integrationsnätverk 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet 

 Integrationsdag 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer  

 Samhällsvägledning 

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att 
samtliga kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Verksamheter under nationella minoriteter under 2019. 

 Framtagande av förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp 

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning. Sammankallande till centralt samråd med 
nationella minoriteter 

 Verksamheten Finskt Förvaltningsområde, finansierats av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering som finansieras av nämnden och länsstyrelsen 

 Minoritetsdag  

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten bedrivs ihop med 
Marks Kommun och kallas för Borås regionens etableringscenter 

Verksamheten uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade. 

Då det förväntas färre nyanlända flyktingar till Borås under 2019 har verksamheten minskat tjänster 
1,75 tjänster. 
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Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. 
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden skall arbeta med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också 
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt samordningsförbundet. 

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

 Arbetslösa personer som har behov av stöd för att komma vidare till arbete eller studier 

 Har ett ordnat boende 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar 

 Är drogfria  

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 650 deltagare finns inom Jobb Borås. 

En individuell kartläggning ska göras tillsammans med deltagaren, kartläggningen ska leda till en 
personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande 
verksamheter. 

Krami 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i Borås Stad började i slutet av 2013 och erbjuder stöd för personer som på 
grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är 
ett vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli 
sommarlovsentreprenörer. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Trygghetsinsatser 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. 

Alternativa arbetsmarknaden 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp 
arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. 
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Behovet av platser för arbetsträning har ökat kraftigt. Verksamheten har därför ökat antal tillgängliga 
platser från ca 110 till ca 180 platser, under januari 2019 är 190 personer inskrivna på Återbruk. I ett led 
att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt ökad 
kompetens, samsyn och helhetssyn har tre teamledare anställts under år 2018 för att samordna var sitt 
område. Vidare för att höja den generella kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande 
arbetsförmåga har två arbetsterapeuter rekryterats som båda arbetar med individärenden, men även 
verksamhetsövergripande. 

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice 

 Åter i bruk secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt  

 Cykelverkstad 

 Däckverkstad 

 Data och elektronikgrupp 

 Återvinning Returen. 

 Mobile Info Center. 

 Städorganisation 

 Zäntrumprojektet 

 VSB 

 Sobacken 

Klimatkompensation 

Under 2019 har Arbetslivsnämnden fått klimatkompensation med 65 315 kr 

Åtgärderna som nämnden ska göra ska bidra till minskade koldioxidutsläpp eller till att miljömålen nås. 
Den beräknade klimatavgiften för 2019 baseras på 2017 års resor. Återbruk kommer ansvara för 
nämndens inköp för klimatkompensationen. 

Övrigt 

Arbetslivsnämnden ansvarar för verksamheten personligt ombud. Verksamheten är ett stöd för 
personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer 
delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra 
aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av 
personalkostnaderna. 

Övrigt består också av utbetalning av bidrag till Samordningsförbundet.  

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 har Arbetslivsnämnden fått 4 200 tkr lägre i 
kommunbidrag. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

798 800 650 

5.1.2 Flyktingmottagning 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Mottagna flyktingar 795 600 400 
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Lokalresursbehovsplan, planperiod 2020-2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar godkänna upprättad lokalresursbehovsplan  

planperiod 2020-2022 till Lokalförsörjningsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden ansvarar för  Borås Stads arbetsmarknadsinsatser och 

försörjningsstöd samt etableringen av nyanlända. Arbetslivsförvaltningen 

arbetar med olika projekt där det ställer krav på kort handlingstid för att starta 

upp ny verksamhet.  

Nuvarande lokaler omfattas av kontor och verksamhetslokaler samt hyrda 

lägenheter. Behov finns med mindre anpassningar för att optimera användandet 

av nuvarande lokaler då många handledare delar kontor som idag är anpassade 

för en person.  

Akut behov av kontorslokal för ca: 10 kontorsplatser, administrativt arbete, 

tillgänglig för besök av allmänheten, centralt läge, närheten till kvarteret 

Vulkanus. Verksamhetslokal för personer i arbetsträning, yta ca. 200 m2 

utrustad med för lunch/rast rum samt omklädningsrum, centralt läge, närhet till 

allmänna kommunikationer.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020-2022 

2. Bilaga 2 Lokalresursbehovsplan 2019 - Arbetslivsnämnden                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 Bilaga 1 

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022  
 
Inledning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för  Borås Stads arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 

sammmmt etableringen av nyanända. Förvaltningen har cirka 200 ordinarie anställda, samt 

ansvarar och finansierar mer än 600 personer anställda i arbetsmarknadsåtgärder. 

Förvaltningens uppdrag omfattar försörjningsstöd, arbete med relationsvåld, Återbruk, Jobb 

Borås samt Boråsregionens Etableringscenter. Arbetslivsförvaltningen har även ett särskilt 

ansvarar för integrationsfrågor i Borås Stad samt nationella minoriteter, och personliga 

ombud. Nuvarande lokaler omfattas av kontor och verksamhetslokaler samt hyrda 

lägenheter. 

 

Nuläge  
Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag. Arbetslivsnämnden har fått utökat uppdrag i 2018 års 

budget vilket har inneburit ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler. Behov finns med   

mindre anpassningar för att optimera användandet av nuvarande lokaler då många 

handledare delar kontor som idag är anpassade för en person. Det finns förslag på utökat 

uppdrag för Arbetslivsnämnden under 2019. Arbetslivsförvaltningen arbetar med olika projekt 

där det ställer krav på kort handlingstid för att starta upp ny verksamhet 

 
Lokalbehov  
Kontorslokaler, akut behov av lokal för ca: 10 kontorsplatser, administrativt arbete, tillgänglig 
för besök av allmänheten, centralt läge, närheten till kvarteret Vulkanus. 
 
Verksamhetslokal för personer i arbetsträning, yta ca. 200 m2 utrustad med för lunch/rast 
rum samt omklädningsrum, centralt läge, närhet till allmänna kommunikationer. 

 
 
 

 



Nämnd I LRP år
KF-beslut 

år

Nytt 

behov
Objekt, adress/behov

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Kontorslokaler

ALN 2018 Kontorsarbetsplatser

ALN 2018 Verksamhetslokal

ALN 2018 Anläggningsboende

ALN 2018 Laddstoplar

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN

ALN
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Kolumner med röd rubrik ska inte fyllas i n n

Område Område 2 Åtgärd

Österlånggatan Förhyrn

Saturnus

Förhyrn

Närliggande Vulcanus Förhyrn

Närheten till Kärrgatan Förhyrn
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n
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Evak-              
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2019 n Nej

80 n Ja

80 2022 n

15 15 2019 n Nej

30 30 2019 n Nej

0 2019 n

10 10 2019

Inflyttning



Objekt
Antal 

platser
Ägt/inhyrt

Laddstolpar 

antal
Tomt

Saturnus 80

80

10

FYLLS I AV LFF



Investeringsb
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FYLLS I AV LFF



LRBP 2019 - Arbetslivsnämnden

Nämnd I LRP år Objekt/adress

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019

ALN 2019



Kolumner med röd rubrik ska inte fyllas i
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antal
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Kommentar Genomförs år

FYLLS I AV LFF



Kommentar Hyresgästanpassning Uppskattad kostnad kr

FYLLS I AV LFF





x Lokalresursplan 2019 - 2021 ALF/IFO

n

n Nämnd Ny KF

n IFON X Kontorslokaler

IFON X Kontorslokaler

IFON X Kontorslokaler

IFON X Kontorslokaler

IFON 2018 Stödboende

IFON X Lägenheter 

IFON X Lägenheter 

Laddstolpe

ALN X Kontorsarbetsplatser

ALN X Verksamhetslokal

ALN X Anläggningsboende

Ansvar kommuner under asylprocessen boende från 2020

Gå ur Hedvigsborg - när avtalet går ut

Laddstolpar



Avtstämt 2018-10-10

Behov Netto 2018 2019 2020 2021 2022→ Q1

Förhyra 0 n

Avveckling 0 n

Förhyra n

0 n

Förhyra 10 n

Förhyra 3 n

Förhyra 40 n n

6 n

Avtstämt 2018-10-18

Förhyra n

Förhyra n

Förhyra n

Ansvar kommuner under asylprocessen boende från 2020

Gå ur Hedvigsborg - när avtalet går ut

10



Q2 Q3 Q4 Kommentar

Vulcanus 15 eller 16, Hemfosa. Akut, ca 15 arbpl - Österlånggatan 74, plan 5

Gå ur Saturnus till Vulcanus 15. ca 80 platser. När avtalet går ut. Frågan prövas innan avtalets utgång

Ny etablering se ovan. Platser - 80 + ev barnahus

Öppenvård. Centrumnära, 4 + 8 arbpl. Behöver inte separata arbetsrum. Mottagningrum, väntrum, samtalsrum. Bryggaregatan? Provtagningstoalett

Sommaren 18. Gemensamhetsutrymme + lgh 8-10 st. Drogfritt stödboende. Bussmöjlighet

Träningslgh (utslussning) 2-3 st nära Kaptensgatan, Götaområdet. Fullvärdiga lgh. 30-50 kvm 

Ca 40 st, ensamkommande, ut från stödboende. 20 st 2018. 20 st 2019. Enklare standard likt korridor. Parkhallen ink?

För närvarande 12 fordon Saturnus. Ev ytterligare enstaka fordon, spridda

7 ytterligare bilar delas med SOF

Med i Hemfosa Vulcanus 15, 5 st

Lokal för aktivitet, 25 pers. 2 verksamhetslokaler, admin, personalutrymmen. Ca 250 kvm. Inom stadsgräns. Ej behov av separat ingång. ALF återkommer med kompletterande information. Ålandsgatan? Romska föreningen. Annan lokal rill Romska? Vad kan vi erbjuda för alternativ till R

100 personer, spritt boende.  Behöver ej vara separata lgh. Anpassat boende, moduler

Kolla verksamhet

Lokaler utanför huset til Samordningsförbundet kontor 6 rum 1 konferens, 1 pentry. Central, tillgängligt. Koppling till Vulcanus, ALF kvar

Vulcanus 15 o 16



Vulcanus 15 eller 16, Hemfosa. Akut, ca 15 arbpl - Österlånggatan 74, plan 5

Gå ur Saturnus till Vulcanus 15. ca 80 platser. När avtalet går ut. Frågan prövas innan avtalets utgång

Öppenvård. Centrumnära, 4 + 8 arbpl. Behöver inte separata arbetsrum. Mottagningrum, väntrum, samtalsrum. Bryggaregatan? Provtagningstoalett

Sommaren 18. Gemensamhetsutrymme + lgh 8-10 st. Drogfritt stödboende. Bussmöjlighet

Träningslgh (utslussning) 2-3 st nära Kaptensgatan, Götaområdet. Fullvärdiga lgh. 30-50 kvm 

Ca 40 st, ensamkommande, ut från stödboende. 20 st 2018. 20 st 2019. Enklare standard likt korridor. Parkhallen ink?

För närvarande 12 fordon Saturnus. Ev ytterligare enstaka fordon, spridda

Lokal för aktivitet, 25 pers. 2 verksamhetslokaler, admin, personalutrymmen. Ca 250 kvm. Inom stadsgräns. Ej behov av separat ingång. ALF återkommer med kompletterande information. Ålandsgatan? Romska föreningen. Annan lokal rill Romska? Vad kan vi erbjuda för alternativ till R

100 personer, spritt boende.  Behöver ej vara separata lgh. Anpassat boende, moduler

Lokaler utanför huset til Samordningsförbundet kontor 6 rum 1 konferens, 1 pentry. Central, tillgängligt. Koppling till Vulcanus, ALF kvar



Lokal för aktivitet, 25 pers. 2 verksamhetslokaler, admin, personalutrymmen. Ca 250 kvm. Inom stadsgräns. Ej behov av separat ingång. ALF återkommer med kompletterande information. Ålandsgatan? Romska föreningen. Annan lokal rill Romska? Vad kan vi erbjuda för alternativ till R



Lokal för aktivitet, 25 pers. 2 verksamhetslokaler, admin, personalutrymmen. Ca 250 kvm. Inom stadsgräns. Ej behov av separat ingång. ALF återkommer med kompletterande information. Ålandsgatan? Romska föreningen. Annan lokal rill Romska? Vad kan vi erbjuda för alternativ till R
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Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer reviderad Plan vid samhällsstörningar och extra 

ordinära händelser.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en egen, 

väl genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser finns utarbetad för 

Arbetslivsförvaltningens verksamhet och har revideras.  

Planen ska användas vid ovanliga händelser, större olyckor, svår påfrestning 

eller höjd beredskap. Planen gäller från 2019-01-22 till 2022-12-31.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser.                          

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



  Bilaga 
 

Strategi 

Program 

• Plan 

Policy 

Riktlinjer 

 Regler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan vid samhällsstörningar  

och extraordinära händelser 

Arbetslivsförvaltningen 

 



  Bilaga 
 

Inledning 

Målet med planen är att snabbt starta krisledningsarbetet och minimera eventuella skador på 

människor och egendom. Planen beaktar Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys, 

kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20, § 93 samt utgår från de tre grundläggande principerna 

ansvar, likhet och närhet. 

Övergripande mål för Borås Stads  kriskommunikation är att invånare, medarbetare och andra 

som berörs av händelsen ska ha 

 tidig kännedom och kunskap om händelsen 

 möjlighet att agera självständigt utifrån konkret vägledning 

 förtroende för Borås stads agerande. 

Vad är en kris? 

En kris kan vara en mindre avgränsad händelse eller en mycket stor händelse som medför att 

förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt. Den kan beröra många människor 

eller få människor. Ibland kan bilden av händelsen bli en kris i sig på grund av allmänhetens 

intresse eller mediernas rapportering. 

Vad är en extraordinär händelse? 

Begreppet finns med i lagtexten om kommuners och landstings ansvar:...”en extraordinär 

händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 

insatser av en kommun eller ett landsting.” 

Tre grundprinciper 

I det svenska krishanteringssystemet finns tre grundprinciper: 

Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har 

samma ansvar för informationen och kommunikationen som under normala förhållanden. 

Likhetsprincipen. Att verksamheten under en kris, så långt som möjligt ska fungera på samma 

sätt som under normala förhållanden.  

Närhetsprincipen. En kris ska hanteras så långt det är möjligt där den inträffar och av dem som 

är närmast berörda och ansvariga. 

Kriterier för att ledningsplanen ska gälla 

Ledningsplanen gäller vid en akut situation som hotar grundläggande värden och kräver snabba 

beslut, och då samordning eller prioriteringar krävs mellan verksamheter, eller 

informationsbehovet är stort. Ledningsplanen gäller alltid vid höjd beredskap. 

  



  Bilaga 
 

Förslag om aktivering 

Förslag att aktivera förvaltningens ledningsplan kan väckas från flera, till exempel. 

 representant i Arbetslivsförvaltningens krisledningsgrupp 

 verksamhetschef, enskild medarbetare 

 indikationer om kan även inkomma via polis, SMHI och media och som medför att 

planen kan behöva aktiveras. 

Beslut om aktivering 
Förvaltningschef beslutar i om att aktivera ledningsplanen. Är förvaltningschefen inte anträffbar 

går beslutsrätten vidare till tf. förvaltningschef och därefter till verksamhetschef. Beslut om 

aktivering kan också fattas av kommunens centrala krisledning om det så krävs. En 

kommunövergripande krisledningsnämnd finns och kan, med hänsyn till händelsens art och 

omfattning, överta beslutanderätt från andra nämnder. Nämndens arbete regleras i eget 

reglemente. 

Beslut om återgång till ordinarie organisation 

Beslut om återgång till ordinarie organisation ska fattas av förvaltningschefen när situationen inte 

längre är akut och snabba beslut inte längre behövs. I de fall aktiveringen beslutats av 

kommunens centrala krisledning beslutar denna om återgången. 

Rapportering 

Beslut om aktivering och om återgång till ordinarie organisation rapporteras skyndsamt till 

kommunchefen eller dennes ersättare. 

Delegation 

Nämndens delegationsordning gäller. 

Larmning 

Efter beslut om aktivering av planen larmas 

 förvaltningschef 

 verksamhetschef 

 kommunikatör 

 chef för HR-funktion 

 chef för ekonomifunktion 

 chef för kvalitet- och utveckling 

 nämndsekreterare  

Vid större akut situation larmas även ersättare. 

Ansvarig för larmning är den som aktiverat planen. Förvaltningen ansvarar för att aktuella 

larmlistor finns. Nämndens presidium informeras. Ersättare kan kalla när så är motiverat. 
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Inställelse  

Förvaltningens krisledningsgrupp bör kunna samlas inom en timme i Arbetslivsförvaltningens 

lokaler. Där anordnas ledningsrum med tillgång till datakommunikation, esms, telefoni (IP 

kommunens växel och mobiltelefon). 

Reservplats för krisledningsgruppen är på Kärrgatan 4 (Återbruk) om lokalerna på 

Österlånggatan 72 är obrukbara. 

Reservplats för försörjningsstödet är Österlånggatan 72 och Kärrgatan 4 om Försörjningsenheten 

befintliga lokaler på Bryggaregatan 15 skulle vara obrukbara.  

Båda lokalerna är väl rustade med sammanträdesrum och IT-kommunikation. Här finns också 

Krisledningsväska innehållande tablåer, block, pennor att tillgå. Lokalerna på Kärrgatan har 

reservkraft som kopplas in vid strömavbrott. 

Förvaltningens krisledningsgrupp 

Förvaltningens krisledningsgrupp arbetar som stab och bereder ärenden för beslut i presidiet, 

samt fattar egna beslut enligt delegationsbestämmelserna. 

Förvaltningens krisledningsgrupp består av: 

Vem innehar funktionen på ALF Funktion i krisledningsgrupp 

Förvaltningschef chef 

Verksamhetschef för område 1 säkerhetsansvarig, stf chef, säkerhet 
kontaktperson verksamhet 
kontakter med kommun/räddningstjänst 

Verksamhetschef för område 2 kontaktperson verksamhet 

Kommunikatör informationsansvarig 

HR-chef för personalfunktion ansvarig för lägesuppföljning/dagbok 
ersättare för informationsansvarig 

Chef för ekonomifunktion ansvarig för omfall 

Chef för kvalitet- och utveckling ansvarig för lägesuppföljning/dagbok 

Nämndsekreterare ansvarig för lägesuppföljning/dagbok 

 

När förvaltningschef eller ersättare för förvaltningschef inte finns tillgänglig är den som först 

kommer till ledningsplatsen chef till dess förvaltningschef eller ersättare för förvaltningschef 

anländer. 
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Informationsplan 

Vid särskilda händelser ökar kraven på att informationen är såväl snabb som entydig och korrekt. 

Informationen från förvaltningen ska samordnas och gå via informationsansvarig i förvaltningens 

krisledningsgrupp, vilket gäller både extern och intern information. Om krisen spänner över mer 

än en förvaltnings eller bolags verksamhet eller om den är så allvarlig att den centrala 

krisledningsstaben aktiveras krävs samordning. Kommunens centrala informationsenhet ska alltid 

skyndsamt kontaktas när planen aktiveras. 

Centralt ansvar 

I de fall aktiveringen av planen beslutas av kommunens centrala krisledningsstab övertas ansvaret 

för all information av kommunens centrala kommunikationsavdelning på Stadsledningskansliet. 

Lika så har kommunen ett centralt samordningsansvar då mer än 1 förvaltning/bolags 

krisledningsorganisation tjänstgör. 

Informationsansvar 

Informationsansvarig har ansvar för att informera personal, deltagare och klienter. Ansvaret 

omfattar också att sköta mediakontakter och att ha kontinuerlig kontakt med 

Informationsavdelningen på Stadsledningskansliet för samråd och samordning. 

Mediakontakter 

Informationsansvarig har ansvaret för att sköta mediakontakterna i samråd med 

förvaltningschefen och Informationsavdelningen på Stadsledningskansliet.  

Intern information 

Det är av största vikt i en krissituation att alla verksamheter i förvaltningen har aktuell kunskap 

om läget. Därför måste alla informera förvaltningens krisledningsgrupp om läget i den egna 

verksamheten. Informationsansvarig har ansvaret för den generella informationen till olika 

personalgrupper. Informationen ska anpassas med tanke på olika gruppers olika behov. 

Informationsansvarig ska också medverka till att den dubbelriktade informationen från och till 

personalen fungerar. 
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Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner bifogat förslag att sända ut på remiss.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut det bifogade programmet på remiss, 

med begäran om att samtliga nämnder, inkommer med synpunkter senast 31 

mars 2019.  

Tillsammans med programmet finns en förtydligande kunskapsöversikt (bilaga 

2) som är ett rent informationsmaterial, som inte är aktuellt för synpunkter.             
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I 
Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de 
nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks 
och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, 
finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan 
skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat 
Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en 
uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell 
tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom 
status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om 
allas lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, 
att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken 
så att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk1. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

1  SFS 2018:1367
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Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella 
minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. 
Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska tillhörighet 
eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive nationell 
minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 

Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina 
rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande 
över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete.

Kärnområden 

Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. En 
nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
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kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, reli-
gion och historia 
Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare 
med mera kan vara viktiga komplement. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens 
föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har 
som finskt förvaltningsområde en utökad skyldighet att tillfråga vårdnadshavare som 
ansöker om förskoleplats för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

Utökad rätt till modersmålsundervisning 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och 
övriga insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av 
dessa språk.
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Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 

Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många 
av de som idag tillhör gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna, bär på trauman och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att 
sådana minnen åter väcks till liv när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de 
nationella minoriteternas historia är därför extra viktig hos den personal som arbetar 
med denna målgrupp. Kunskap om traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är 
också viktig. Kultur- och språkkunskap medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Borås stad ska inom sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.

Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.

Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt 
lagen för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorgplats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 
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Borås Stad bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få 
hjälp med kommunärenden på finska. Borås Stad bedriver återkommande samråd med 
den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. Syftet med 
samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog med 
Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt på finska, likaså erbjuds alla som ansöker om 
äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk 
inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter.

Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering 
i Borås Stad. 

Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell 
minoritet ta fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån 
den nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt 
beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen 
kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minori-
teter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Bakgrund 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap dels om hur 
man ska tolka lagen men också en bredare kompetens om de nationella 
minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika 
områden. Vilka är behoven och utmaningarna och hur löser man dessa bäst är 
andra delar som lyfts fram. Informationen i texten är hämtad från olika källor 
som t ex Regeringens skrivelse1 ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik”, 
Regeringens proposition 2 ”En stärkt minoritetspolitik”, Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametingets publikationer om bland annat äldreomsorg samt 
olika studier inom området för språkutveckling, äldreomsorg och nationella 
minoriteters behov. Vissa delar av kunskapsöversikten har skrivits av de 
nationella minoriteterna. Stycket som handlar om ungas situation utgår från 
svar på fyra olika frågeställningar som skickats ut till de nationella 
minoriteternas respektive ungdomsförbund på riksnivå. Program med 
kunskapsöversikt har också gått ut till Borås Stads nationella minoriteter för 
granskning. 
 

  

                                                      
1 Skr. 2017/18:282 
2 Prop.2017/18:199 
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1 Historik 

Gemensamt för de fem nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har 
även en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet och en vilja att 
behålla sin identitet. Människor med anknytning till de nationella minoriteterna 
har präglat det samhälle vi lever i, och deras historia och språk är därför en 
självklar del av historien om Sverige igår, idag och i framtiden. Samtliga fem 
nationella minoriteter har förföljts och utsatts på olika sätt genom historien. 
Historien är mörk med allt från rasbiologisk forskning, tvångsassimilering, 
tvångsförflyttning, tvångssterilisering till omhändertagande av barn och förbud 
att tala sitt eget språk eller följa traditioner och få fira högtider.   
 

 Romer 

Den 29 september år 1512 står följande att läsa i Stockholms Stads tänkebok: 
 
”Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades 

komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och barn med sig, och somliga hade späda 

barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par.”3 
 
Om detta verkligen var den första gången romer eller ”resanderomer” kom till 
Sverige är och förblir en gissning. Enligt forskaren Laurentius Rabenius kan det 
ha funnits resandefolk i Sverige redan under slutet av 1200-talet4. Även kring 
romers ursprung finns olika meningar och flera anser att det troligaste är att de 
härstammar från Indien men det finns även andra tolkningar. Redan under 
1500-talet var romer i hela Europa utsatta. Rasism, diskriminering och stränga 
lagar var vardag. Under kommande århundraden pendlar situationen mellan, 
vad vi idag skulle kalla för etnisk rensning, och i dess mildare form att gälla 
enbart de som gjort sig skyldiga till brott.  
1900-talets första hälft går i nationalstatens tecken med rasforskning, 
tvångssterilisering och det begynnande folkhemmet där endast den som inte 
belastade systemet var välkommen. 
Vad som genomsyrar historien och som gäller än idag är känslan av 
”Utanförskap”, att inte vara välkommen någonstans. 
 
I slutet av 1800-talet kom en ny grupp av romer mestadels från Rumänien via 
Ryssland. Denna grupp kallas för ”svenska romer”. Även de utestängda från det 
svenska samhället och tvingade till ett kringflackande liv i tält. Precis som 
resanderomer tvångssterileras och tvångsassimileras de, och deras barn 
tvångsomhändertas av den svenska staten. Det är först på 1960-talet som romer 
till sist har rätt att gå i skola och slipper att bo i tält efter många år av kamp. 
Medlemmar ur familjen Taikon är några av de personer som gått i bräschen för 
kampen om de mänskliga rättigheterna.  
 
Under den stora arbetskrafts-invandringen på 1960-70 talet kommer så den 
tredje gruppen romer till Sverige, ”finska romer”. En grupp som dessutom var 
svenska fram till och med Sverige och Finland splittrades år 1809. Som ett 

                                                      

3 Skapad 29 september 1512, SE/SSA/0091/Borgmästare och råds arkiv före 1636, volym 9, s. 
169 (Texten finns i serien Stockholms stads tryckta tänkeböcker för 1512, s. 272-273). 

 
4 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, passim. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
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försök till att rättfärdiga de ständiga bortdrivningarna av denna grupp skapas 
olika myter som t ex att ”de har resandet i blodet” eller att ”de vill vara fria från 
moralens band”5. Återigen samma behandling och bemötande från den svenska 
staten. De finska romerna skiljer sig mycket från de andra romska grupperna 
vad gäller traditioner och språk. Kvinnans klädsel som består av en svart lång 
sammetskjol och en spetsblus är något hon själv väljer om hon vill bära när hon 
är runt 17 år. 
 
Ungefär samtidigt med de finska romerna flyttar även de som kommer att kallas 
utomnordiska romer till Sverige. Det är en grupp som drabbats hårt av 
nazisternas ras- och utrotningspolitik.6 Enligt Forum för levande historia 
mördades mellan 200 000 – 500 000 romer av nazisterna under andra 
världskriget, varav det stora flertalet gasades ihjäl7. Många är de som bär på 
trauman efter vad som hänt deras familjer och vad man själv fått utstå. 
 
När kriget tar fart på Balkan under 1990-talet tvingas ännu en grupp romer fly 
och söker asyl i Sverige. ”Nyanlända romer” eller ”Balkanromer” som de också 
kallas, består i sin tur av flera grupper som t ex Arli och Gurbet. De flyr krig 
och blir relativt bra bemötta i det nya landet om man jämför med de romer som 
kommit tidigare.  
Varje romsk grupp har sina traditioner, språk och religion. Även om det finns 
likheter i språket och ord som förenar. Den historia man bär med sig påverkar 
synen man har på samhället.  
I april 1971 samlades representanter från 15 länder tillsammans med en 
delegation från Indien för att diskutera romernas framtid i det som kom att bli 
den första internationella romska kongressen. Under kongressen beslutades 
också att den 8 april ska vara romernas internationella dag.  
 

 Sverigefinnar 

Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige och man själv 
bekänner sig till gruppen. De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller 
har en mor- eller farförälder eller en förälder som är född i Finland. Det som 
förenar Sverigefinnar är framför allt språket och kulturen. Det finns ingen säker 
statistik, men man räknar med att det bor cirka 400 000-600 000 Sverigefinnar i 
Sverige. Finnar är en av de äldsta invandrargrupperna i Sverige, i modern tid. 

Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år och den handlar 
om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare. Gruppen Sverigefinnar är 
ett folk med två kulturer och två språk. Historien börjar på 1100-talet då 
Finland införlivades i konungariket Sverige. Finland var en del av Sverige fram 
tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder. Finnarna 
som flyttade till Sverige under de här hundratals åren gjorde det bland annat 
som politiska flyktingar undan det ryska styret, för att arbeta i skogen eller i 
gruvorna och som arbetskraftsinvandrare. Många bosatte sig kring Falun eller i 
Bergslagen där gruvorna fanns. Ett alldeles särskilt kapitel i både finsk och 
svensk historia är de finska krigsbarnen som kom under andra världskriget då 
cirka 80 000 finska barn skickades till Sverige för att klara sig undan 
Sovjetunionens anfall. Det var svårt för många av dessa barn då de tvingades 
skiljas från sina föräldrar under många år. Det var inte alla som ville flytta hem 

                                                      
5 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, s. 30 Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
6 Ibid 
7 www.levandehistoria.se 
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igen och tragiskt nog var det inte alla föräldrar som ville ha tillbaka sina barn. 
Runt 7000 av de barn som flyttats, stannade i Sverige för alltid. 

På 1950-talet var det fler unga kvinnor än unga män som lämnade Finland för 
att arbeta i Sverige. De finsktalande kvinnorna hade lättare för att komma in i 
det svenska samhället än de finsktalande männen då de lärde sig språket 
snabbare och fick svenska vänner. Många fler finska kvinnor gifte sig med 
svenska män, medan de finska männen oftare gifte sig med finska kvinnor. På 
1960- och 70-talet förändrades fördelningen och också allt fler män flyttade till 
Sverige. 

Det var inte alltid enkelt i Sverige då många finländare inte kom in i det svenska 
samhället och en del blev aldrig riktigt bra på svenska. Den klasskillnad som 
uppstod eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i 
Sverige kan än idag kännas som ett vemod eller en känsla av utanförskap hos 
andra och tredje generationens sverigefinnar. En rotlöshet där hemma kan vara 
i både Finland och Sverige. Men även en stolthet över det finska arvet och att 
man delar en gemensam mentalitet. En del har upplevt kränkande behandling 
på grund av sitt ursprung. Många av barnen och barnbarnen till de finska 
invandrarna har inte lärt sig finska vilket beror dels på att svenska myndigheter 
tidvis rekommenderat föräldrar att bara tala svenska med barnen, och dels på 
att en del finska föräldrar inte ville att barnen skulle genomlida samma 
utanförskap som de själva gjort. I dag ser det annorlunda ut. Finnar i Sverige 
kallas inte längre för finnar, utan för sverigefinnar vilket inte bara är en 
ordförändring. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del 
av två kulturer och två språk. Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet 
med egen flagga och egen högtidsdag som firas den 24 februari. 

 

 Tornedalingar 

Tornedaling som begrepp används för att beskriva både en kulturell och 
regional identitet. Benämningen började användas först på 1930-talet av 
svenska staten. Boende i området kallade sig själva för lantalaiset eller 
lantalainen i singular. Andra benämningar beroende på i vilken del av 
Tornedalen man är bosatt är kväner. Det pågår ett självidentifikationsarbete 
inom den icke homogena gruppen tornedalingar som detta bara är ett av flera 
exempel på8.  
 
Likt övriga nationella minoriteter finns även här olikheter inom gruppen, 
kulturellt såväl som språkligt. Tornedalen ligger beläget i området vid 
Torneälven, Muonio- och Könkämäälvarna. Det var först 1809 efter kriget 
mellan Finland och Ryssland som området delades upp i två delar och nya 
gränser drogs. Gränsen gick rakt igenom samhällen med människor som delade 
kultur, historia och språk. Efter att tidigare ha tillhört Sverige kom således den 
östra delen att först tillhöra Ryssland och därefter Finland. I praktiken innebar 
detta att månghundraåriga familjeägor plötsligt löstes upp, vilket medförde stora 
förluster för de enskilda familjerna, ekonomiska men kanske var det främst en 
identitet som gick förlorad och tvingades att omskapas. Historiskt levde man 
efter det så kallade verdisystemet, ett bilateralt system där ”lantalaiset” och 
urfolket samerna samverkade inom näringsfång och djurhållning. I takt med att 

                                                      
8 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
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de småskaliga jordbruken avvecklades på 1960-talet förändrades 
levnadsmönstret och man började istället att arbetspendla till de större orterna9. 
 
Likt flera av de andra nationella minoriteterna har även denna grupp påverkats 
av försvenskningsprocessen. Inte minst kom detta att ha effekt på språket, 
meänkieli, som är på väg att dö ut idag. Ytterligare en faktor som påverkat 
språket såväl som kulturen är den massutflyttning från området som blev 
följden av industrialisering och urbanisering där storstaden blev till norm. Det 
var främst Malmfälten, trakten kring Luleå, Stockholm och Malmö samt de 
stora industristäderna i södra Sverige man flyttade till.  
 
Förstudien ”Då var jag som en fånge.” – statens övergrepp på tornedalingar 
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet blev färdig i april förra året, 
2018. Den är ett första steg i att synliggöra den utsatthet och förnedring den 
nationella minoriteten tornedalingar har fått utstå av den svenska staten i över 
100 års tid. En systematisk förödmjukelse som bland annat bestod i 
arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, där man så sent som 1951 fortfarande 
mätte skolbarns skallar. Denna systematiska rasism har resulterat i ett 
utanförskap där man sett på sig själv som på en invandrare i sitt eget land. Som 
tur är finns det många positiva krafter, främst bland de yngre generationerna 
som inte vill ge upp sitt kulturella och språkliga arv och som kämpar för 
språkets  bevarande och den tornedalska identiteten. 
Tornedalingarnas dag firas varje år den 15 juli. 
 

 Judar10 

Mot slutet av 1600-talet kom de första judarna till Sverige. År 1685 reglerades 
för första gången i svensk lag, judarnas närvaro i landet. Under 1800-talet 
infördes reformer som medförde att judarna inlemmades i det svenska 
samhället. Under den tid som gått sedan de första judarna kom till Sverige har 
fler judar kommit hit, ofta som en följd av förföljelser mot den judiska 
befolkningen i olika delar av Europa. Mellan åren 1933 och 1941 fick ca 2000 
judar inresetillstånd till Sverige. Norska och danska judar som år 1943 lyckades 
fly till Sverige fick stanna. Under månaderna juni och juli 1945 räddades mer än 
10 000 judar till Sverige med hjälp av Röda korset. Några tusen av dessa 
stannade kvar. Efter 1945 kom sporadiskt judar till Sverige, de flesta kom som 
familjeåterförening eller för att de inte hade en adress att återvända till efter att 
ha varit i koncentrationsläger, arbetsläger eller på flykt efter andra världskrigets 
slut.  
 
Judar har en egen religion, judendomen, egen kultur, egna språk och egna 
traditioner som skiljer sig från den svenska majoritetsbefolkningens. Jiddisch, 
som varit modersmål för en majoritet av judarna i Europa och haft en stark 
ställning bland judar från Central- och Östeuropa, finns också spritt i olika delar 
av världen, inte minst i USA. Det är ett kulturarvsspråk som bär 
jiddischkulturen och dess tradition. Språket och kulturen blomstrade i Europa 
under nära två tusen år före andra världskriget. Förintelsen raderade ut det 
judiska civilsamhället, flera miljoner jiddischtalare och den kultursfär som haft 
sin hemvist i Europa. 
 

                                                      
9 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
10 Susanne Sznajderman-Rytz 
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Av tradition är den judiska minoriteten flerspråkig. Vid sidan av jiddisch och 
svenska används också hebreiska och engelska. Användningen av jiddisch har 
de senaste årtiondena minskat i omfattning men har som en del av den judiska 
kulturen på senare tid rönt förnyat intresse och bidragit till en yngre generation 
jiddischtalare. Den judiska befolkningen i Sverige har i hög grad bevarat sin 
religion, sina traditioner och sina språk. Även judar som inte anser sig leva 
ortodoxt deltar exempelvis i shabbatgudstjänster, firar judiska helgdagar och 
håller koscher dvs. respekterar judiska kostlagar. I dag lever ca 25 000 judar i 
Sverige om man inkluderar både de som har två föräldrar med judisk börd och 
de som har en mor eller en far som är av judisk börd. Majoriteten av den 
judiska befolkningen lever i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
finns även självständiga församlingar. Utöver dessa finns ett antal orter såsom 
Borås, Västerås, Helsingborg, Lund och Norrköping med mindre församlingar.  
 

 Samer 

Samerna är förutom en nationell minoritet också ett ursprungsfolk och lyder 
under FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Definitionen för att 
tillhöra ett ursprungsfolk är11: 
 

 Härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid 
tiden för erövring eller kolonisation 

 Har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska 
institutioner 

 Betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle 

 
Samerna har bott här i nästan 12 000 år, långt innan Sverige bildades och det 
landområde där samerna bor sträcker sig idag över fyra länder, Sverige, Norge, 
Finland samt Ryssland. Sápmi är ett begrepp som innefattar landet Sápmi såväl 
som folket samerna. Den svenska delen av Sápmi sträcker sig mellan Dalarna 
och den allra nordligaste delen av landet. Det samiska språket består i själva 
verket av flera varieteter som skiljer sig åt som sydsamiska, centralsamiska samt 
östsamiska. Varje varietet har i sin tur flera olika dialekter. 
 
Sametinget, som är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet, har en 
definition på vem som kan anses vara same som är kopplat till rätten till att 
rösta. För att bli upptagen i röstlängden ska man först och främst anse sig själv 
vare same. Utöver det ska man själv eller ens föräldrar/mor- farföräldrar haft 
samiska som språk i hemmet alternativt ha eller ha haft en förälder som varit 
upptagen i röstlängden. 
 
Redan under 1300-talet påbörjas koloniseringen av Sápmi när svenska kungar 
uppmuntrar till detta för att få rätt till handel med samerna. På 1600-talet trycks 
de första böckerna på sydsamiska, däribland en ABC-bok följt av Luthers lilla 
katekes några år senare. Under samma period börjar så jakten på häxor och 
trolldom. Den första samiska kvinnan blir dömd till döden. År 1673 utfärdar 
Karl XI Lappmarksplakatet för att påskynda kolonisationen och femtio år 
senare tvingas samerna att hålla sig inom sina gränser annars blir de 
tillbakaskickade. Under 1800-talet påbörjas en ännu större förnedring med 

                                                      
11 https://www.sametinget.se/1097 
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skallmätningar av samer. Man börjar också visa upp samer i olika länder på så 
kallade ”Utställningar med levande människor” eller ”Human zoo”. Dessa 
utställningar var populära under kolonialtiden i hela Europa ända fram till 1950-
talet och var både diskriminerande och rent rasistiska. I början av 1900-talet 
införs nomadskolestadgan där de ökända ”kåtaskolorna” tar form, en skolform 
som var både undermålig och diskriminerande och dessutom skedde mestadels 
helt på svenska.12 
Den 6 februari firas samernas nationaldag. 
 

 Lagstiftning 

Europarådet bildades efter andra världskriget med syftet att säkerställa 
respekten för mänskliga rättigheter. Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter13 trädde i kraft den 1 februari 1998 och i Sverige trädde 
den i kraft 1 juni 1999 samtidigt som man anslöt sig till den europeiska stadgan 
om landsdels- och minoritetsspråk14.  Konventionen syftar till att skydda 
nationella minoriteter och enskilda personer som tillhör nationella minoriteter. 
 
De nationella minoriteternas rättighet att kunna använda sitt språk är en 
väsentlig del av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. När 
Riksdagen i december 1999 fattade ett beslut om nationell minoritetspolitik 
erkändes samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som nationella 
minoriteter. Samtidigt fick även samiska med alla varieteter, finska, meänkieli, 
romani chib med alla varieteter och jiddisch status som minoritetsspråk.  
 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter15 slår fast att barn som 
tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur 
och religion. Enligt Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter16 har de nationella minoriteterna rätt till eget kulturliv, rätt 
att bekänna och utöva sin religion och att använda sitt eget språk. 
 
Den 1 januari 2010 beslutade riksdagen om lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk17  som innehåller ett grundskydd för samtliga fem minoriteter (§ 
3-5) och ett utökat skydd för sverigefinnar, tornedalingar och samer (§ 6-18).  
 
Grundskyddet i lagen omfattas av att: 
 

 Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter 

 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket 

                                                      
12 https://www.sametinget.se/1097 
13 SÖ 2000:2, ramkonventionen 
14 Minoritetsspråkskonventionen 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30 
16 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 27 
17 SFS 2009:724 
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 Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem, och så långt det är möjligt samråda med de nationella 
minoriteterna 

 
Särskilda rättigheter gäller för finsk-, samisk- och meänkieli talande inom 
respektive förvaltningsområde: 
 

 Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare 

 Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, samt att på 
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering 

 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i minoritetsspråken 

 
Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 
För att förverkliga det minoritetspolitiska målet har regeringen identifierat 
behovet av ett helhetsgrepp kring de utmaningar och möjligheter som finns 
inom området. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk18. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare lagstiftning. 
 
Förutom denna lag finns det andra lagar som fastställer de nationella 
minoriteternas rättigheter. I lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk hänvisas till språklagen19  som trädde i kraft den 1 juli 2009. I 
socialtjänstlagen 5 kap, 6 § 20 står att läsa [… kommunen ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska där detta behövs, i omvårdnaden av äldre människor]. Skollagen, 
bibliotekslagen och diskrimineringslagen är andra lagar där de nationella 
minoriteternas rättigheter tydliggörs. Att göra en förflyttning av lagtext från 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk till andra lagar som 
exempelvis socialtjänstlagen och skollagen, vilket skett i och med 
lagskärpningen, är att ses som en lagskärpning i sig.  
 

2 Nulägesbild 

 Internationella granskningar 

Den senaste rapporten om Sveriges efterlevnad av ”Ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter”, tar bland annat upp i sina rekommendationer 
att språkutbildning för personal, riktad rekrytering av personal i de nationella 
minoritetsspråken och språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken kan 
användas som kriterier i offentlig upphandling. Sverige bör även förstärka sina 

                                                      
18 SFS 2018:1367 
19 SFS 2009:600 
20Socialtjänstlagen 5 kap. 6§, 2001:453 
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insatser för att lösa bristen på lärare i minoritetsspråken samt för lärare till 
tvåspråkig undervisning21. 
 
Vidare fastslås i den senaste uppföljningen av Sveriges efterlevnad av den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, att undervisning i de 
nationella minoritetsspråken behöver förstärkas genom bland annat förstärkt 
modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning i samiska, finska och 
meänkieli, utbildning av lärare i de nationella minoritetsspråken och utökat 
undervisningsmaterial i samtliga nationella minoritetsspråk. Det är även av vikt 
att arbeta strategiskt, i samråd med representanter för nationella minoriteter,och 
vidta särskilda åtgärder för att locka studenter att studera till 
minoritetsspråklärare, att säkerställa att adekvat högre utbildning anordnas 
inom detta område så att minoritetsspråklärare ska bli ett attraktivt yrke22. 
 

 Nationella granskningar 

På nationell nivå ligger uppföljningsansvaret för kommuners och myndigheters 
arbete med nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget. Man har här identifierat tre framgångsfaktorer för ett 
framgångsrikt arbete med att skydda och främja de nationella minoriteternas 
rättigheter: 
 
 

 Det finns tydliga mål i verksamheten och en klar förankring i både den 
politiska och verksamhetsmässiga ledningen 

 Det finns fungerande samråd med de nationella minoriteterna 

 Det finns en tydligt samordnande funktion23 

 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag 

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av det svenska kulturarvet som 
genom historien och den då rådande politiken fått ta mycket stryk. 
Försvenskningsprocessen under 1800-talet fram till första hälften av 1900-talet 
där de nationella minoriteterna inte fick använda sina språk har lett fram till att 
flera av dessa språk idag är på god väg att försvinna. För att detta inte ska ske är 
språkrevitalisering av yttersta vikt.  

Språket har också en nära koppling till identitet och kultur. 
Försvenskningsprocessens konsekvenser lever vidare än idag. Många är de som 
vuxit upp och inte vågat tala sitt minoritetsspråk i offentlig miljö och/eller i sitt 
eget hem på grund av en rädsla för att bli straffad, uthängd och diskriminerad 
för den tillhörighet man har. Många är de vars föräldrar valt att inte prata sitt 
språk med barnen för att skydda dem mot utsatthet och diskriminering. 
Resanderomani som talas bland resandefolket är ett tydligt exempel på detta. 
Språket är idag så gott som utdött trots att resandefolket som grupp ännu lever 
kvar. Samma sak gäller för meänkieli och flera andra utav de nationella 

                                                      
21 Kulturdepartementet, Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter, 2016. 
22 Kulturdepartementet, Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, 2016. 
23 Sametinget, www.sametinget.se/minoritetspolitiskauppdraget. 
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minoritetsspråken. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk24 såväl 
som i språklagen25 är det allmännas ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken tydligt och väl specificerat.  

 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella 
minoriteter idag? 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Ändå 
förekommer det diskriminering av nationella minoriteter inom sjukvård, bland 
arbetsgivare, hos socialtjänsten, bostadsbolag, butiksägare, i skolan etc. Tobias 
Poggats skriver i ”Kartläggning av rasism mot samer i Sverige” 26 att rasism mot 
samer idag kan te sig på olika sätt och finnas på olika nivåer. Rasism är inte 
enbart negativ eller diskriminerande behandling utan kan lika gärna handla om 
ett indirekt exkluderande eller osynliggörande av individen på grund av 
okunskap, exempelvis inom vård och omsorg.  
 
Av lite mer än 1000 personer som svarade på enkäten som Poggats skickat ut, 
svarade 68% Ja på frågan om de någon gång blivit utsatta för rasism. Ju 
öppnare man var med sin samiska identitet desto högre grad av rasism mötte 
man. Vidare kan man utläsa i enkäten att 58% upplever att de mött rasism i 
skolan, 53% i arbetslivet, att man utsatts för olika typer av våldsbrott, olaga hot, 
skadegörelse och hets mot folkgrupp. Hela 65% av de svaranden uttryckte att 
de blivit utsatta för nedsättande behandling på sociala medier/internetforum 
och av 516 samiska ungdomar som deltagit i en enkätundersökning så svarar en 
tredjedel att de inte har fått skolundervisning i samiska språk trots att de ansökt 
om det.  
 
Två tredjedelar svarar att de inte lärt sig något om samer i skolan. En tredjedel 
svarar att de hittat fördomar om samer i sina läroböcker27. Detta menar Poggats 
är ännu en form av rasism och diskriminering.  
 
Diskrimineringsombudsmannens arbete utgår från ett individuellt såväl som ett 
strukturellt perspektiv på diskriminering. Det strukturella perspektivet visar hur 
majoritetssamhället på olika sätt systematiskt underordnar sig och skapar 
stigmatiserande föreställningar av de nationella minoriteterna. Direktivet för 
utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” definierar 
begreppet på följande sätt:  

 
”Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses[…] regler, normer, 

rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som 
utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller religiös 

tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 
oavsiktligt.”28 

 
 

                                                      
24 SFS 2018:1367 
25 SFS 2009:600 
26 Poggats Tobias,2018, Kartläggning av samer i Sverige , 
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 
27 Ibid 
28 https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-
utbildningsvasendet.pdf 
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Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för 
samiska barn och ungdomar” visar att barnen bemöts med fördomar, mobbing 
och diskriminering. En annan rapport av Diskrimineringsombudsmannen 
synliggör hur diskriminering och bristande tillgång till rättigheter som 
modersmålsundervisning är en del av den problematik som barn har 
erfarenheter av29. 
 
En ökning av antisemitistisk propaganda har skett runt om i världen, så även i 
Sverige. ECRI, Europarådets kommission mot rasism och intolerans, uppmanar 
Sverige att jobba aktivt med att stoppa antisemitismen samt att arbeta för att 
judarnas situation förbättras. EU:s Byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
visade i sin rapport på en ökning av antalet judar i Sverige som upplevt sig 
utsatta för antisemitism i olika former. Likaså upplever man en hög grad av oro 
för sin fysiska säkerhet, vilket lett fram till att man undviker judiska 
arrangemang och platser30. 
 
Enligt en rapport framtagen på regeringens uppdrag av Forum för levande 
historia har det sedan början av 2000-talet skett en kraftig ökning av rasistiska 
hemsidor på nätet31. 
 
I Skolverkets rapport från 200632 framkommer att en av orsakerna till att många 
barn inte får tillgång till modersmålsundervisning i jiddisch är nära 
sammankopplat med den hotbild som finns mot uttalat judiska inrättningar. 
Det är av rädsla för vad barnet kan råka ut för som många föräldrar väljer bort 
modersmålsundervisningen. Ytterligare en dimension av diskriminering 
kommer fram i DO-studien ”Diskriminering av nationella minoriteter inom 
utbildningsväsendet”. Där lyfts hur judars historia ofta framställs i relation till 
förföljelse och massmord och nästan aldrig i mer positiva sammanhang. 
 
Det framkommer också att judiska barn blir trakasserade i skolan och att de är 
utsatta av både elever och lärare. Föräldrar har blivit tillsagda att se till att 
barnen inte använder davidsstjärnor i skolan för att undvika trakasserier och att 
undvika att prata sitt minoritetsspråk av samma anledning.  
 
Enligt en forskningsstudie av universitetslektorn Antti Ylikiiskilä vid 
Stockholms universitet är bilden av sverigefinnar och finländare stereotyp och 
negativ i svenska läroböcker om de förekommer överhuvudtaget. I de fall de 
syns är bilden oftast föråldrad och negativ och det är vanligt att de förknippas 
med alkohol och bråk. I studien där närmare 100 grundskoleböcker i historia 
och svenska ingick användes begreppet sverigefinnar enbart i ett mindre antal 
av böckerna33. Enligt undersökningar är första generationens sverigefinnar 
underrepresenterade i yrken som kräver högre utbildning eller har krav på goda 
kunskaper i svenska. Detta gäller även de yngre generationerna av sverigefinnar, 
på grund av det sociala arv som följer med ner genom generationerna34. Det 
finns många vittnesmål om hur finnarna i Sverige som arbetsinvandrade mellan 

                                                      
29 http://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter 
30 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-
jews 
31 https://www.levandehistoria.se/material/antisemitism-och-islamofobi 
32 rapport från Skolverket (2006) De nationella minoriteternas utbildningssituation 
33 http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=113328 
34 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet, s. 9 
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1960-1980 talen utsattes för både rasism och diskriminering. Fortfarande idag 
ekar skämten om den typiska finnen med kniv och alkoholproblem35. 

FN:s Kvinnokommission som arbetar för att avskaffa diskriminering av 
kvinnor uttrycker en särskild oro över att romska och samiska kvinnor 
diskrimineras. 
 
”Den diskriminering och de strukturella hinder som antiziganismen utgör inom ett samhällsområde 

påverkar tillgången till rättigheter inom andra områden och får övergripande samhälleliga 
konsekvenser. Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar romska barns möjligheter till 
kontinuerlig skolgång, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.”36 
 
Redan 2004 framhöll den dåvarande Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering att det finns en stor okunskap om att det är staten som historiskt 
svarat för en stor del av diskrimineringen av romer37. Romers situation idag 
hänger samman med historien och för att arbetet med att förbättra 
levnadsförhållandena för romer idag ska lyckas krävs kunskap om både 
historien men också dess samband med dagens villkor för romer. Enligt 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsätter romer att utsättas för 
diskriminering och detta sker öppet och ofta i vardagssituationer som 
exempelvis när romska kvinnor ska handla mat, besöka affärer och restauranger 
eller åka buss och inte så sällan i sällskap med sina barn. Andra områden där 
diskriminering är vanlig är på bostadsmarknaden t ex i form av protestlistor av 
att romer ska flytta in eller i form av överdrivna reaktioner på störningar38. 
Skolan är också en plats där det inte är ovanligt att romska barn känner sig 
utsatta och att de har svårigheter med att klara kraven. Romska barns villkor i 
skolan bör också förstås mot bakgrund av att få skolor förmår synliggöra och 
bekräfta minoritetens kultur, historia och språk39.  
 
År 2010 visade Delegationen för romska frågor i betänkandet Romers rätt – en 
strategi för romer i Sverige 40 att romers mänskliga rättigheter kränks och att 
man lever ett utsatt liv inom en rad olika områden. Detta föranledde den 
strategi med åtgärder inom de områden man identifierade: 
 

 Utbildning 

 Arbete  

 Bostad  

 Hälsa, social omsorg och trygghet  

 Kultur och språk  

 Civilsamhällets organisering 
 

Strategi för romsk inkludering 2012-2032 ska ses som en förstärkning av 
minoritetspolitiken. För att arbetet med romsk inkludering ska ge de resultat 

                                                      
35 Finnjävlar antologi, och Joona Suni: Fördomarna mot finländare lever fortfarande kvar i 
Sverige, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/16/joona-suni-fordomarna-mot-finlandare-
lever-fortfarande-kvar-i-sverige 
36 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 60. 
37 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004), Diskriminering av romer. 
38 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 49 f. 
39 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2008), Diskriminering av nationella minoriteter 
inom utbildningsväsendet.  
40 SOU 2010:55 
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man önskar är det avgörande att själva arbetet genomsyras av romsk delaktighet 
och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Lika viktigt ansåg 
Regeringen det vara med en vitbok för att på så vis ge ett erkännande åt offren 
och deras anhöriga och att skapa förståelse för den romska minoritetens 
situation idag41. 
 
På liknande sätt har även den nationella minoriteten tornedalingar genomfört 
en förstudie inklusive en fallstudie för att synliggöra statens övergrepp på denna 
grupp som förhoppningsvis kan leda fram till ett försoningsarbete. Även här 
blir det tydligt att det finns en stor brist vad gäller läromedel för såväl 
grundskola, gymnasium och lärarutbildningar med information om Tornedalen 
och den nationella minoriteten tornedalingar med dess varieteter. Det finns 
också en intern diskriminering bland tornedalingar som är könsrelaterad och 
handlar om vem som ska lära sig att prata meänkieli. Traditionellt sett har det 
varit viktigare att pojkar fått lära sig språket än flickor. Detta hänger samman 
med att meänkieli är eller varit så starkt kopplat till områden som jakt och fiske 
som i sin tur ofta relaterats till att vara en manlig domän. 
 
Enligt hjärtläkare Leif Bergdahl som är verksam i Tornedalen diskrimineras 
både tornedalingar och samer av sjukvården. Han menar att det är ett känt 
faktum att många fysiska och psykiska sjukdomar är mer utbredda bland dessa 
grupper men trots det så görs inga speciella vård- och forskningsinsatser inom 
dessa områden42.   
 
Som vi kan se finns det många likheter mellan de nationella minoriteterna när 
man kommer till bakomliggande faktorer till diskriminering och rasism. 
Diskriminering finns på olika nivåer, individuell såväl som strukturell nivå. Man 
kan se en tydlig koppling mellan historien och den kränkande behandlingen av 
de nationella minoriteterna från staten under flera århundraden, och dagens 
situation. Barn och unga i samtliga grupper är särskilt utsatta både direkt och 
indirekt. Många utsätts för mobbing, trakasserier och hot men också indirekt 
genom att föräldern diskrimineras inom olika områden som exempelvis arbete, 
bostad eller i vardagssituationer. Barn och unga blir ytterligare utsatta genom 
den strukturella rasismen som försvårar för dem att behålla och utveckla sitt 
språk och sin kultur och i och med det även sin identitet.  
 

 Intersektionalitet 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 
perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 
medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 
vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 
på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 
exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 
nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 
äldre ofta extra utsatta grupper. 
 

                                                      
41 Se Vitboken 
https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/den-
morka-och-okanda-historien---vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900-
talet-ds-20148 
42 Intervju på SR Sisuradio, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=2054015 
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3 Samråd 

De nationella minoriteterna är på en och samma gång både rättighetsbärare och 
experter på sin situation. De bör därför höras både som brukare av kommunala 
insatser och tjänster men också som kunskapskälla för hur dessa insatser och 
tjänster kan utformas för att förbättra situationen för minoriteten och 
minoritetsspråken. Regeringen anser att minoritetspolitiken ska genomföras i 
nära dialog och samråd med de nationella minoriteterna. Samråd i dess olika 
former utgör grunden för hela minoritetsarbetet för att på så vis stärka de 
nationella minoriteternas rätt till inflytande, delaktighet och inte minst 
egenmakt. Poängen med samråd är att ge nationella minoriteter egenmakt, att 
känna att de har makt över sin situation och framtid. Det blir här extra viktigt 
att poängtera att minoritetspolitiken ska genomföras tillsammans med de 
nationella minoriteterna, inte av andra för de nationella minoriteterna. 

Att nationella minoriteter ska ha samråd på ett sätt som andra medborgare inte 
har, handlar om att de är just en minoritet. De är färre än majoriteten och 
majoriteten är ofta inte intresserad av deras frågor. Minoritetslagstiftningen 
finns till för att väga upp de nationella minoriteternas underläge och motverka 
att de blir diskriminerade. Därför ska samråden ske på lika villkor. 

Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra 
en nationell minoritet. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera 
nationella minoriteter.  

 

 Att tänka på 

Kombinationen av olika former av samråd är att föredra för att de tillsammans 
ska kunna ge en mer samlad bild. Samråd ska i detta sammanhang tolkas som 
att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. I praktiken innebär detta att samråden kan och bör se ut på olika 
sätt. Det kan handla om allt från brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda 
grupper inom minoriteterna till öppna samråd där alla är välkomna. Ett 
exempel på brukarråd kan vara föräldrar vid samråd om förskolefrågor. Ett 
öppet samråd kan vara att föredra om man önskar göra en behovsinventering 
för att ta ett exempel. 
 
Borås Stad ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och 
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta efter deras 
förutsättningar.  

 

 På vem vilar ansvaret? 

Varje berörd nämnd bör ha en pågående dialog med de nationella minoriteterna 
kring frågor som berör dem. Berörda nämnder är generellt de som arbetar med 
områden där enligt lag de nationella minoriteterna har ett grundskydd eller ett 
förstärkt skydd såsom inom utbildning, äldreomsorg och kultur. Det innebär att 
följande nämnder är direkt skyldiga att arbeta med dessa frågor: 
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, vård- och äldrenämnden, kulturnämnden, fritids- 
och folkhälsonämnden, sociala omsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden i 
egenskap av samordnande. Då varje kommun och landsting har en skyldighet 
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att arbeta med Strategin för romsk inkludering, där Borås Stad dessutom är en 
av fem utvecklingskommuner i landet, kan ytterligare nämnder och kommunala 
bolag tillkomma. För områden som rör bostad och hälsa, social omsorg och 
trygghet har även följande nämnder ett direkt ansvar att samråda med den 
romska gruppen: individ- och familjeomsorgsnämnden, sociala 
omsorgsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 
 

4 Förskola 

 Språkutveckling hos barn 

Borås Stad ska särskilt främja barn och ungas utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket. När man pratar om 
språkrevitalisering finns det ett flertal studier som visar på vikten av att barn 
tidigt får ta del av språket. Enligt Mikael Vinka, professor i samiska språk på 
Umeå universitet, är åldern mellan 3-4 år särskilt viktig43. Under denna period 
lär sig barn upp till hundra ord per dag och Vinka menar att om barnet får lära 
sig sitt modersmål vid den åldern finns det goda förutsättningar att 
modersmålet kommer att sitta. Däremot blir nästa utmaning att utveckla 
språket när barnet börjar i skolan där majoritetsspråket oftast tar över. Här blir 
det extra viktigt att få möjlighet att använda och exponeras för språket i mycket 
större utsträckning än det idag är möjligt. Språk är nära kopplat till identitet och 
tillhörighet. Genom att lära sig sitt modersmål får barnet också en stärkt 
identitet och tillhörighetskänsla. Ett exempel på hur språkrevitalisering lyckats 
finns att hämta från mohawkindianerna i Kanada. Mellan 1970-2008 ökade 
språket från 500 till 3500 talare. En av orsakerna bestod i att man använde sig 
av äldre personer tillhörande gruppen och som besatt språkkompetensen som 
ett komplement på förskolan44. 

 

 Förskola 

Ur ett revitaliseringsperspektiv är förskolan mycket viktig (se Språkrevitalisering 
en huvudfråga idag). Genom starka utbildningsmodeller kan barnen genom 
förskolan nå förstaspråkskompetens, även om språket inte är dagligt 
kommunikationsspråk i hemmet45. Detta är beroende av att personal och andra 
resurser finns. På grund av tidigare nämnda omständigheter sjunker antalet 
talare av de nationella minoritetsspråken kraftigt. Flera generationer har inte fått 
möjligheten att lära sig sitt modersmål, och har därför små möjligheter att i sin 
tur själva lära sina barn deras modersmål. Förskolan är därför central i frågan 
om revitalisering av språken. Alla föräldrar som ansöker om plats i förskolan 
ska tillfrågas om de önskar förskoleverksamhet på något av de nationella 
minoritetsspråken.  
 
När vi talar om modersmål i sammanhanget nationella minoriteter så är det inte 
det samma som hemspråk. Det innebär att barnen inte behöver ha några som 

                                                      
43 https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9  
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 
44 Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to Language 
Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
45 https://www.sametinget.se/120612 

https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9
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helst grundkunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få 
förskoleverksamhet på modersmålet.  
 

Barn med finska som modersmål har särskilda rättigheter rörande 
förskoleverksamhet i Borås Stad, då staden ingår i det finska 
förvaltningsområdet. Skollagen fastslår i 8 kapitlet 12 a§ att en kommun som 
tillhör ett förvaltningsområde ska erbjuda alla som söker förskola helt eller till 
väsentlig del på det förvaltade språket. Ändamålet med lagstiftningen är att 
samtliga förvaltningskommuner ska ha förskoleverksamhet som bedrivs helt på 
det förvaltade språket. Verksamhet som drivs till väsentlig del på språket ska 
vara ett undantag, eller ett första steg i strävan efter att kunna erbjuda 
verksamheten helt på språket46.  

Det finns olika metoder som kan användas för att erbjuda modersmålsstöd på 
de nationella minoritetsspråken i förskolan. Det viktiga är att barnen får höra 
och tala modersmålet i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Många 
kommuner har så kallade ambulerande modersmålsstödjare eller 
modersmålslärare som träffar barn med ett visst modersmål på olika förskolor 
och andra platser och ”badar barnen i språket” enligt ett visst schema. Andra 
tar hjälp av pensionärer som kommer och pratar och leker med barnen, och 
berättar historier och läser sagor för barnen på modersmålet. Det finns också 
digitala verktyg att använda, så som ljudböcker, filmer och spel. Petra Petersen, 
doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 
universitet, visar i en studie hur barn på förskola kan lära sig att använda Skype 
för att prata med andra barn på minoritetsspråk47. Dock är det inte en fullgod 
ersättning för en pedagog eller modersmålstalare, utan bör användas som ett 
komplement mellan träffarna. Det räcker alltså inte att ha böcker på 
minoritetsspråken i bokhyllan, spel i iPaden eller lappar med översättningar på 
möblerna, utan barnen behöver någon som talar modersmålet som vägleder 
och inspirerar. 

För att språket ska kunna fortsätta att utvecklas efter förskoleåldern är det 
avgörande med en smidig övergång till grundskolan utan att det blir några stopp 
eller minskningar i tillgången till språket. 

5 Ungas situation 

 Röster från några unga nationella minoriteter 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 

förutsättningar.” 48 

För att få en så bred bild som möjligt av hur situationen ser ut idag för 
nationella minoriteter, vilka utmaningar som väntar men också som ett försök 
att fånga upp goda idéer, skickades ett antal frågeställningar ut till samtliga 
ungdomsförbund på riksnivå. Nedan följer en sammanställning av de svar som 
kom in. 

                                                      
46 Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, s. 55 
47 https://www.su.se/forskning/profilområden/språk-språkinlärning/surfplattor-stärker-
förskolebarns-kommunikation-på-minoritetsspråk-1.415622 
48 SFS 2018:1367 
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Den största utmaningen man stöter på som ung och tillhörande en eller flera 
nationella minoriteter är, enligt Venla Odenbalk från Sverigefinska 
ungdomsförbundet, att vi har en generation som inte har fått lära sig finska alls 
eller inte tillräckligt trots att många önskar göra det. Hanna Aili från Met 
Nuoret som är tornedalingarnas ungdomsförbund håller med om detta. Hanna 
anser att det främst är unga vuxna som vill lära sig meänkieli men att det är en 
brist på lärare och läromedel som är akut. Men, är hon noga med att poängtera, 
det är inte bara språket som är viktigt. Man kan känna en stark 
tillhörighetskänsla till både regionen och kulturen och samtidigt en rädsla för att 
ge uttryck för detta då man upplever att bristen på språket på något vis gör att 
man inte har rätt att känna så. Språket blir bärare av identiteten. Därför är det 
viktigt att bredda arbetet så att det inte bara handlar om språket, menar Hanna 
Aili. Ett sätt att göra detta är genom teater, musik, litteratur och andra kulturella 
uttryck. Både Met Nuoret, Sáminuorra (det samiska ungdomsförbundet) och 
Sverigefinska ungdomsförbundet har dessutom tagit fram var sitt språkpaket 
som riktar sig till barnfamiljer och som kommuner har möjlighet att köpa in49.  

 

6 Äldreomsorg 

 Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig 
kompetens inom äldreomsorgen 

Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk50 har 
regeringen tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på 
samtliga minoritetsspråk, helt eller till ”väsentlig” del, om kommunen har tillgång 
till personal med sådana språkkunskaper. I samband med detta infördes också 
en bestämmelse i 5 kap. 6§ socialtjänstlagen51som säger följande: 

”Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.”52 

 

 Varierande utmaningar  

”Avgörande i all äldreomsorg är att kunna förstå den andres livsvärld”53 

                                                      
49 Meänkieli språkpaket - http://www.metnuoret.se/kielipaketti/, finskt språkpaket - 
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/, samiskt språkpaket - 
https://www.sametinget.se/111335,  
50 SFS 2018:1367 
51 2001:453 
52 Lag (2018:1369) 
53 Iréne Ericsson, lektor Institutet för gerontologi inom området demens och omsorg och vård 
vid demens. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. 

http://www.metnuoret.se/kielipaketti/
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/
https://www.sametinget.se/111335
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Förmåga till empati och intresse för människors livsberättelser är nödvändiga 
egenskaper för att kunna ge en god vård och omsorg. Ett personcentrerat 
förhållningssätt inom äldreomsorgen där personalen känner till och tänker på 
den äldres livshistoria leder i sin tur fram till ett tryggt och behagligt liv för den 
äldre. De som idag tillhör den äldre generationen är födda under första hälften 
av 1900-talet och har själva upplevt eller åtminstone levt i andra världskrigets 
skugga. Att de äldre bär på trauman som de aldrig fått möjlighet att bearbeta är 
inte ovanligt. Likaså förlorar många svenskan när de blir äldre och kan bara 
kommunicera på sitt barndomsspråk. 

Många av första generationens sverigefinnar har aldrig fått möjligheten att lära 
sig svenska, och det är ett stort problem idag och en grund till diskriminering 
och utelämnande från det svenska samhällets service och tjänster54. Den 
generationen som kom som arbetskraft är idag mer eller mindre i pensionsålder 
och uppåt. De som drabbas av demens av något slag tappar den lilla svenska 
som de har lärt sig, eller har svårt att göra sig förstådd även om de förstår det 
som kommuniceras till dem55. Att klara sig i till exempel den svenska 
sjukvården är en stor utmaning för alla som inte behärskar majoritetsspråket, 
och den tekniska utvecklingen försvårar kontakten ytterligare. Det finns en 
strukturerad problematik inom bland annat sjukvården, där det saknas 
kännedom om att finsktalande patienter har rätt till information och rätt att 
kommunicera på det språket. Det är också ett praktiskt problem, då det inte 
enbart handlar om att erbjuda rätten till vård och omsorg på finska, utan det är 
det enda språket som många ur den äldre sverigefinska befolkningen kan 
kommunicera på.  

För de romska grupperna är förtroendet mellan romer och majoritetssamhället 
ofta bristfälligt, något som kan leda till missförstånd, oro och rädsla hos de 
äldre. För många romer är det viktigt att kunna ta hand om sina äldre då detta 
är en viktig del i deras kultur. Här blir det extra viktigt att den äldre kan få 
omvårdnad i hemmet och av en annan rom, helst en anhörigvårdare. Ett sätt att 
lösa problemet skulle exempelvis kunna vara en förmedling av utbildad romsk 
vårdpersonal och att möjligheten för anhöriga att få bli anhörigvårdare stärks. 

”-Vad har du för anknytning? Jag är född i Polen, kanske din släkt känner min släkt… och 
förhoppningen tänds i hennes ögon.” 

Bland förintelsens överlevare är detta en ständigt återkommande fråga första 
gången de träffar någon56. Många är ensamma och saknar släkt eller har sin 
familj långt borta. För dem är gemenskap och firandet av barndomens 
traditioner och seder extra viktigt. Likaså kunskapen om de trauman man bär 
på. Men det är inte enbart generationen som själva upplevt Förintelsen som 
lider av trauman. Bland andra generationen, barn till Förintelsens överlevande, 
är posttraumatiska stressymptom vanliga till följd av föräldrarnas upplevelser. 
Språket är lite av en utmaning. Några har jiddisch som barndomsspråk men det 
är långt ifrån alla. Beroende på var man vuxit upp kan språket variera, polska, 
ungerska, ryska eller något annat. Det är viktigt att känna till och att här satsa på 
en flerspråkig personal. För den judiska minoriteten är maten särskilt viktig och 

                                                      
54 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet s. 15 
55 Ibid, s. 14 
56 Inger Azulay, verksamhetschef vid Neuberghska/Bambergerska vårdboendet i Göteborg. 
Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametinget. Sid.8 
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att kunna fira Sabbaten och alla judiska helger och högtider i gemenskap 
betydelsefullt. 

Maja Mella från Svenska Tornedalingars Riksförbund menar att tornedalingar är 
de som assimilerat sig mest och att meänkieli är hotat. Många av de äldre är inte 
vana att använda meänkieli i kontakten med myndigheter och andra 
samhällsfunktioner då språket varit förbjudet att tala i skolan, t.o.m. på rasterna. 
Detta har lett fram till att många äldre känner skam att tala språket utanför 
familjen57. Språket är viktigt för identiteten och självkänslan anser Maja Mella 
samtidigt har de äldre också en viktig funktion i överföring av kunskap till de 
yngre generationerna. Att bli bemött på sitt språk inom äldreomsorgen gör att 
man känner sig uppskattad och värdig58.  

Att få vistas i en miljö, det kan vara daglig verksamhet, det kan vara 
äldreboende, med föremål man känner igen, litteratur, tidningar, hantverk med 
mera som förknippas med den kultur, språk, religion man vuxit upp med är en 
trygghetsfaktor som är viktig att komma ihåg. Att lyssna på musik, se på film, 
sjunga eller äta mat som är förknippad med de traditioner och högtider man är 
van att fira, helst i gemenskap med andra, ger livsglädje och skapar 
förutsättningar för en bättre hälsa, psykisk så väl som fysisk.  

Att lyssna på den äldre och se denne som en individ är också viktigt. Det är inte 
alla som känner ett behov av att använda sitt hemspråk i kontakten med 
hemtjänst till exempel. Bara för att man tillhör en nationell minoritet betyder 
inte det per automatik att alla som tillhör samma grupp också är identiska. Men 
det är en rättighet man har och en skyldighet från myndighetens sida att erbjuda 
äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken helt eller till ”väsentlig” del, om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Det samma 
gäller även här som för förskolan att förvaltningskommuner ska ha äldreomsorg 
som bedrivs helt på det förvaltade språket. För övriga nationella 
minoritetsspråk ska viljeinriktningen alltid vara från Borås Stads sida att erbjuda 
äldreomsorg på det önskade minoritetsspråket och arbeta för att detta ska gå att 
genomföra. 

7 Utmaningar  

 Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken 

En av de större utmaningarna för en lyckad språkrevitalisering hänger ihop med 
orsaken till att de nationella minoritetsspråken är på väg att försvinna, nämligen 
att det saknas vuxna som ännu talar språken. En annan sida av myntet handlar 
om att det mycket väl kan finnas vuxna med både språk- och kulturkompetens 
men som på grund av diskriminering och utsatthet väljer att hålla den 
kunskapen dold. Ytterligare en utmaning är kopplad till 
anställningsförutsättningar där man många gånger erbjuds endast en mindre 
procent för att exempelvis ta på sig ett uppdrag som modersmålslärare, varpå 
man tvingas tacka nej för att istället arbeta med något helt annat. Utbildning av 
modersmålslärare är ännu en viktig del som behöver tas i beaktande för att 

                                                      
57 Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, 
Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Sid. 18 
58 Ibid, sid.18 
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säkerställa kvalitet och en likvärdig undervisning av modersmålen för alla barn 
och unga oavsett vart i landet man bor.  

Hur ska man då hitta personal som har kännedom om kultur och talar språket 
för att tillgodogöra det ansvar kommunerna har inom området förskola, skola 
samt äldreomsorg? 

Att fortsätta arbetet med att implementera den status de nationella 
minoritetsspråken har på en laglig grund i hela Borås Stad blir här avgörande. 
Att skapa förståelse och kunskap hos alla Borås Stads medarbetare, tjänstemän, 
chefer och politiker om att språkrevitalisering av de nationella 
minoritetsspråken skall ha prio ett. Medvetenheten om språksituationen för de 
nationella minoritetsspråken behöver öka såväl i samhället i stort som bland 
beslutsfattare. Genom att ge språken den status de har rätt till kommer 
följdeffekten bli att man även prioriterar och värdesätter språk- och 
kulturkunskap i sökandet av personal inom de olika målområdena förskola, 
skola samt äldreomsorg. Vilket i sin tur leder fram till att de personer som 
besitter dessa kunskaper äntligen kan känna den stolthet de förtjänar över sin 
identitet och sitt kulturella och språkliga arv och på så vis bli en del av 
språkrevitaliseringen. 

 

 Förslag på åtgärder 

 

 Att anställa personal med språk- och kulturkompetens inom förskola, 
skola samt äldreomsorg   

 Att erbjuda heltidsanställningar i större utsträckning 

 Att erbjuda goda arbetsvillkor 

 Att i rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet och 
kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella 
minoritetsspråk och dess kulturer 

 Att göra språkinventeringar inom Borås Stad 

 Att anställa kulturtolkar/brobyggare inom olika områden 

 Att hitta samarbetspartners över kommungränsen för att tillsammans 
hitta metoder för att lösa personalfrågan 

 Att tillhandahålla läromedel på de nationella minoritetsspråken för 
förskola/skola 

 Att utbilda och fortbilda personal inom förskola/skola/äldreomsorg i 
de nationella minoritetsspråken/kulturerna 

 Att där det för tillfället inte finns personal med språk- och 
kulturkompetens på orten eller som besitter språk- och 
kulturkompetens men saknar rätt utbildning hitta andra lösningar som 
skulle kunna vara följande: 
 

 Fjärrundervisning för elever med rätt till modersmål 59 

 Underlätta för anhöriga och närstående att söka anställning hos 
en hemtjänstutförare 

 Använda andra resurser som t ex äldre personer från respektive 
nationell minoritet på förskolorna  

                                                      
59 Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft när det gäller bestämmelser om 
fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) 
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 Bidra med kompetensutveckling/utbildning när personen har 
språkkompetensen men saknar kompetens inom yrket 
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8 Länkar 

 

För mer information  

https://www.sametinget.se 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm 

https://www.minoritet.se 

Publikationer nationella minoriteter: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-

hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html 

 

Diskriminering 

Poggats Tobias/ Vaartoe på uppdrag av Sametinget, 2018, Kartläggning av 

rasism mot samer i Sverige, https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 

Åkerfeldt Bennie, Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika 

romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen - 

Västarvet 

 

Lagar 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2018:1367): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 

Prop. 2017/18:199: https://data.riksdagen.se/fil/C88B19D1-F2BB-49F3-

A36C-270DFA623644 

Socialtjänstlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453 

 

Förskoleverksamhet 

https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 

Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/15287

91978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20mi

noriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Äldreomsorg 

Kaplan Suzanne, 2002, Children in the Holocaust: Dealing with affects and 

memory images in trauma and generational linking, Doktorsavhandling, 

Pedagogiska institutionen – Stockholms universitet - 

https://pubs.sub.su.se/5694.pdf 

Publikationer Äldreomsorg, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/15287

91608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoritete

r%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

Språkrevitalisering 

Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to 

Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak 

https://www.sametinget.se/spraksituationen  

Language Vitality and Endangerment: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf 

Lägesrapport från Samiskt språkcentrum  De samiska språken i Sverige 2017  

https://www.sametinget.se/120612 

Minoritetsspråkstadgan: https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan 

          Utbildningsmaterial på olika nationella minoritetsspråk och dess varieteter: 

Institutet för språk och folkminnen – https://www.sprakochfolkminnen.se   
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00004 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden januari 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Inträdesordningen Fullmäktigeskrivelse  

Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande 

förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19 § 209 

Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande 

förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 

 

3. Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2018 

2019-00004 

 

4. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2019 

2019-00004 

 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut januari 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2018-10-24, § 24-25 

 

 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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