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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån
för bygge av servicehus och omklädningsrum
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal,
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt
vallabod.
Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias.
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Ärendet i sin helhet
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren,
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med
funktionsnedsättning.
Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen.
Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad.
Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få
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det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.
Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas
mellan de tre aktörerna.
Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att
ansluta sig.
Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan.
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av
servicehus och omklädningsrum
Samverkan
Borås skidlöparklubb har samverkat med Fritids- och folkhälsoförvaltningen i
ärendet och också haft en dialog med IK Ymer.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Borås Skidlöparklubb

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Borås Skidlöparklubb
Ansökan om Anläggningslån

2019-03-17

Allmänt

Borås skidlöparklubb stödjer och utvecklar folkhälsan genom en god motions- och skidkultur för alla.
Vi bedriver träning och tävling för barn, ungdom och vuxen på motions- och elitnivå.
Klubben har 532 medlemmar och bildades 2005, föreningsnummer är 39146-34 och
organisationsnummer är 802429-2420. Klubbens ordförande är Håkan Axelsson.
Klubben är medlem i svenska skidförbundet, parasportförbundet samt skidskytteförbundet.
Vår ”tanke” är att ju fler som utövar längdskidåkning så länge som möjligt så kommer det ge både
bredd och elit. Vi arbetar för att ge förutsättningar för både motion och elit, för barn, ungdomar och
vuxna.
Klubbens värdegrund är:
Glädje
Motivation
Trygghet
Gemenskap
Sparsamhet
För att kunna bedriva vår verksamhet är vi helt beroende av snö så vårt ledord är:
Alltid snö- tillgängligt för alla.

Inom klubben är jämställdhet och tillgänglighet en självklarhet. Alla träningarna sker gemensamt
killar och tjejer med samma förutsättningar, av de aktiva ungdomarna 0-16 år är det 93 killar och 88
tjejer samt bland ledarna är det 30 manliga och 10 kvinnliga ledare. Styrelsen består 3 kvinnor och 5
män.
För att göra skidåkningen tillgänglig för alla har vi skiduthyrning som är gratis för alla barn och vi har
gott om ledare så även de som har behov av extra hjälp får den hjälp de behöver.
Klubben har en sitski för rörelsehindrade för utlåning.
Borås SK´s verksamhet består i huvudsak av skidträning som bedrivs av dels försäsongsträning från
augusti fram till december och därefter av skidträning på snö under december till mars.
Under träningsperioden anordnas barmarksläger där hela familjerna kan vara med och träna samt ett
skidläger i början på säsongen.
För att få ekonomi så prioriterar klubben att anordna egna aktiviteter som dels ger inkomster, men
även gör klubbmedlemmarna mer ”sammansvetsade” då får vi dels inkomster, men minst lika viktigt

är att klubben blir mer homogen och vi får fler som kan hjälpa till. Hela klubbens verksamhet bygger
på ideellt arbete, i allt från att tillverka snö, servera fika, anordna träningar och tävlingar mm.
Utöver träningsgrupperna, som består av följande grupper 9-10 år, 11-12 år, 13-16 år inkl juniorer så
anordnar klubben skidskola under perioden det finns snö, skidskolan är för barn mellan 5-10 år och
varje år har vi ca 80 barn i skidskolan.
För att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om skidåkning och umgås har vi en motionsgrupp som
tränar samtidigt som barnen.
Skidskolan skulle kunna ha ännu fler deltagare men tillgången på snö är begränsande, då klubben valt
att prioritera att alla grupper skall träna vid samma tidpunkt, dels för att förenkla för föräldrar med
att skjutsa till träningar, men även för att de större barnen skall vara bra förebilder för de mindre.
Utöver skidskola tar klubben emot skolklasser från idrottsskolan, ledare för idrottsskolan är juniorer
från klubben. Genom att ge juniorerna möjlighet att utbilda sig inom skidförbundets tränarutbildning
och att låta dem ansvara för träningar har vi möjlighet att behålla dem längre inom klubben samt att
de själva får möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och tränarkunskaper.
De aktiviteter klubben anordnar är i huvudsak tävlingar, både ungdomstävlingar och seniortävlingar.
För att skapa vår ungdomstävling har alla ungdomar varit med och format tävlingen och några varit
med i styrgruppen.
Klubben har många medlemmar som deltar på ungdomstävlingar, vid flera tävlingar har vi ca 50
startande av ca 200 totalt.
Då tillgången till snö är avgörande för vår verksamhet är en stor del av klubbens verksamhet att
ordna snö och spår på Borås skidstadion, klubben har ett skötselavtal med FoF att sköta skidstadion
på uppdrag av Borås Stad.
För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och att utveckla skidåkningen så finns det ett stort
behov av nya lokaler i anslutning till skidstadion. Behovet av nya lokaler är dels för att ge en bättre
service för gästande skidåkare vilket gynnar skidåkningen som helhet och för klubben för att vi skall
kunna ge möjlighet för barnen att duscha och byta om i anslutning till träningen och även att vi kan
samla dem i anslutning till träningarna i en samlingslokal. Vi tror detta är viktigt för att behålla den
goda laganda och kamratskap som finns i klubben, men som inte är självklar när klubben växer.
Det viktiga för klubben är att få så många som möjligt att fortsätta med längdskidåkning så länge som
möjligt, vilket även är skidförbundets mål, och då tror vi att skapa möjlighet till kamratskap i
anslutning till träningarna är helt avgörande. Enligt riksidrottsförbundet sjunker åldern då antalet
aktiva barn är som störst , de senaste åren har åldern sjunkit från 15 till 11 år.
Ny stadionbyggnad.
För att klubben skall nå de mål klubben har att ge bra förutsättningar för skidåkning, dels för egna
medlemmar men även för övriga som är intresserade av skidåkning eller vill testa för första gången,
krävs nya lokaler.
De första planerna togs fram för ca 2 år sedan då vi började med ett programarbete för att ta fram
vilket lokalbehov som finns. Detta resulterade i en enkel programhandling som diskuterades inom
klubben, programhandlingsarbetet resulterade i en skiss på en tänkbar byggnad.

Programskisserna diskuterades vidare inom dels styrelse men även under klubbens visionshelg.
Programskisserna förändrades inte utan låg fast. Parallellt med detta påbörjades ett samarbete med
IK Ymer om att ev. samlokalisera vissa verksamheter och ett flertal olika alternativ diskuterades i en
styrgrupp bestående av medlemmar från IK Ymer och Borås SK.
Efter ett flertal skisser och möten kom vi gemensamt fram till att den bästa lösningen för området
och de verksamheter som bedrivs på Ymerområdet är att ha två separata byggnader men att
samverka inom utvecklingen av Ymerområdet.
Till hjälp att utforma programhandling och det första förslaget har vi haft Arkitekt Magnus Thureborn
med lång erfarenhet av liknande uppdrag. För arbetet har Joakim Österlund ansvarat som också har
erfarenhet från projektutveckling.
Då det inte finns ett fungerande vatten och avlopp i området kommer Borås stad att dra fram
kommunalt vatten och avlopp under 2019 vilket är en förutsättning för att det skall vara möjligt att
anlägga en ny byggnad
Den nya byggnaden består av dels pesonallokaler och garage / verkstad för utrustning för
snötillevrkning och spårarbete, omklädningsrum, entré och allmän yta för besökare, vallabod,
samlingslokal / serveringsmöjlighet, klubblokal samt värmestuga.
I projektet ingår även en målbyggnad som används dels vid tävlingar för tidtagning, speaker och
tävlingsledning, men i vanliga fall används den för undervisning, förråd och möjlighet till att visa
filmning av ungdomar mm.

Programskiss situationsplan

Programskiss Stadionbyggnad

Planlösning stadionbyggnad, Bygglovshandling

Illustration stadionbyggnad från stadion

Illustration stadionbyggnad från entré / parkering

Organisation

Borås skidlöparklubb med ett helägt fastighetsbolag ( Borås skidarena AB som ändras till
fastighetsbolag ) kommer att vara byggherre för nybyggnaden och det kommer upprättas hyresavtal
med FoF då den nya byggnaden i huvudsak kommer vara en kommunal anläggning, men där bland
annat skidklubbar kommer hyra lokaler.
Projekttidplan
För att kunna bedriva skidåkning på skidstadion måste byggprojektet ske under perioden då det inte
är snö, vilket betyder att tillgänglig byggtid är April till november.
Då Borås stad skall arrangera vinterveckan med Skid-SM på Borås skidstadion behöver byggnaden
vara färdigställd i tid så att verksamheten i och kring byggnaden är inkörd innan skid-SM, Detta
innebär att byggstart måste ske sommaren 2019 för att det skall vara genomförbart att vara klart till
slutet av november 2019. Bygglov förväntas vara klart under mars-April och erforderlig
detaljprojektering och finansiering färdigställs under april-maj.

Finansiering
Vi har med hjälp av entreprenörer tagit fram en kalkyl på den byggnad som planeras byggas och
projektkostnaden inklusive byggherrekostnad beräknas till 24 Mkr inkl. moms.
Byggnaden kommer byggas på arrenderad mark.
Budgeterade kostnader inkl 25 % mervärdesskatt:
Byggherrekostnader
Byggentreprenad stadionbyggnad + målbyggnad (TE)
Bergvärmeanläggning
Fast inredning
Markarbeten i anslutning till byggnad
Rivning bef byggnader
Reserv / oförutsett

500 000 kr
20 000 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
700 000 kr
300 000 kr
1 000 000 kr
24 000 000 kr

Finansiering sker genom:
40 % Anläggningslån
7 % eget arbete och bidrag / sponsring
53 % Banklån med kommunal borgen ( klart )

9 600 000 kr
1 700 000 kr
12 700 000 kr
24 000 000 kr

2019-03-17

Håkan Axelsson, Orf. Borås SK

Joakim Österlund, Borås SK
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00064 3.7.1.25

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete
(BRÅ) 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av
Brottsförebyggande rådets arbete 2018 och översänder den till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet i Borås Stad.
Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i ”Tillsammans mot brott –
ett nationellt brottsförebyggande program”. Länsstyrelsen har två
brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta kommunerna i
det brottsförebyggande arbetet.
I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.
Ärendet i sin helhet
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-överenskommelsen mellan
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet i Borås Stad. Brå har under 2018 sammanträtt fyra gånger. Deltagande i
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Brå är verksamhetschefer eller motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF,
TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF.
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 2) finns fem
stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan
med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna
verkar inom följande områden:
Samverkansområde
Trygga fysiska miljöer
Lokalt inflytande
Arbete och utbildning
Säker och trygg vård och omsorg
Barn och unga i riskzon

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Arbetslivsnämnden
Vård- och äldrenämnden
Individ och familjeomsorgsnämnden

Nationellt och regionalt arbete
Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett
nationellt brottsförebyggande program”. I skrivelsen anges att kunskapen om
brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska
bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra
Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.
Samverkansöverenskommelsen 2018-2020
I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).
Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet 2018-2020. Följande fokusområden är prioriterade:
-

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som
leder till våldsbejakad extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan staden och
polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under avtalsperioden.
Verksamhet 2018
Trygga miljöer
Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts.
Främst avser de fysiska åtgärder i parker och på andra offentliga platser, såsom
ökad belysning, hinder för mopedåkning och förbättrad trafiksituation. Tre
trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Kristineberg och Trandared.
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Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen och polisen med
kringliggande kommuner i syfte att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I
kombination med fysiska åtgärder, i samverkan mellan staden och näringslivet,
förbättrades situationen i centrum sommaren 2018.
Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby och Hässleholmen
pågår, vilket initierades av polisen med hjälp av AB Bostäder. Kamerorna
förväntas vara i drift under våren 2019.
Riktlinjer, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare
skolgårdar pågår i samverkan mellan FOF, LFF, CSK och GRF och förväntas
vara klara under våren 2019.
Lokal samverkan
Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd –
landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala
nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info:
www.boras.se/lokalsamverkan
I oktober genomfördes en omfattande utbildningsinsats för samtliga lokala
nätverk för unga, om hur det brottsförebyggande arbetet kan bli mer
systematisk och bygga på mer forskningsbaserade insatser avseende risk- och
skyddsfaktorer.
Barn och unga
Behovet av bättre samverkan för barn och unga uppdagades i Brå och under
2018 har berörda verksamhetschefer träffats och identifierat
samverkansområden för barn och unga. Gruppen avses dels att fungera som en
styrgrupp för nätverken barn och unga 10-16 år, men ska även verka för bättre
samverkan för barn och unga i riskzon samt arbeta mer förebyggande och
skapa stödjande miljöer för barn och unga.
Under 2019 förslås denna grupp att fungera som en referensgrupp i arbetet
med Borås – en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och
att insatserna kompletterar varandra.
Under 2018 initierade 12 stycken SSPF-ärenden, vilket anses vara ett lågt antal
ärenden i förhållande till stadens storlek. Ambitionen är att betydligt fler SSPF
(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska initieras under 2019.
Rutinerna för anmälan till polis och socialtjänsten i våra verksamheter är under
revidering. I samverkan mellan IFO, polisen, FOF, GVUF, GRF, FF och CKS
initierades en översyn hösten 2018 och rutinerna förväntas bli klara våren 2019.
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Trygg och säker vård- och omsorg
VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder.
Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS),
polisen och målgruppen genom repspresentation från pensionärsföreningar.
Arbete och utbildning
Stadsdelsvärdarna startade upp sitt arbete på Hässleholmen/Hulta och har
under året även bemannat Norrby och Sjöbo. De arbetar operativt på
områdena och är en länk mellan kommunen och invånarna. De hjälper till med
konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland annat på skolorna, skolskjutsarna,
medverkar mot nedskräpning med mera. De rör sig i områdena på olika tider
och får på så vis till sig information som annars är svårt att få.
Effektiv samverkan för trygghet – EST
Under 2017 deltog Borås Stad tillsammans med Polisen och AB Bostäder i ett
utvecklingsprojekt för att arbeta mot social oro på utsatta områden. Totalt
deltog sju kommuner i projektet, vilket drevs av nationella Brå och Malmö
Högskola. Borås Stad riktade arbetet mot Hässleholemen/Hulta. Arbetet
bygger på att verksamma aktörer på området rapporterar in information som
sedan ligger till grund för samordnade insatser av berörda aktörer. Arbetet föll
väldigt väl ut under projektåret.
Under 2018 har arbetet övergått från projektform och implementerats i
linjearbetet. I staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är
beroende av berörda förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och
FF.
Medborgarlöfte
Medborgarlöftet 2018 undertecknade av Polismyndigheten, Borås Stad och AB
Bostäder. Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande
aktiviteter och insatser, t ex medborgarträffar samt uppstart av
Grannsamverkan i flerfamiljshus på Hässleholmen och Norrby. Polisen
ansvarar för utvärderingen och revidering av medborgarmötet.
Fokus Norrby
Under hösten 2018 initierades ett omfattande arbete med att kartlägga
situationen på Norrby. Medverkande parter är staden, polisen och AB Bostäder.
Även civilsamhället, främst i form av föreningslivet är viktiga aktörer.
Kartläggningen processas just nu bland berörda aktörer och kommer mynna ut
i en eller flera handlingsplaner.
Utveckling 2019
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Under 2019 kommer EST-arbetet utökas till att omfatta även Norrby. Samtliga
tre parter anser att det är nödvändigt, för att komma igång med ett mer
systematiskt arbete på området. Som stöd till EST-arbetet, och det
brottsförebyggande arbetet i stort, kommer det digitala verktyget Embrace att
börja användas av samtliga berörda parter. Embrace förenklar inrapporteringen,
underlättar analysarbetet och visualiserar problemen, främst på karta, på ett helt
nytt sätt. Under våren 2019 kommer Embrace även kompletteras med
möjligheten att dokumentera och följa upp insatserna i programmet.
Brå kommer initiera en tätare samverkan mellan berörda aktörer avseende
trygga fysiska miljöer, främst för att samordna befintligt arbete bättre.
Under maj-juni kommer en trygghetsmätning genomföras, enligt indelningen av
områdena likt tidigare mätning 2014, men med ytterligare en avgränsning av
Kristineberg. Resultatet kommer finnas tillgängligt hösten 2019.
Beslutsunderlag
1. Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde
Borås och Borås Stad.
2. Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Samverkansöverenskommelse mellan
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås
2018-2020

Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:
-

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och
av lokalpolisområdeschef Borås.
Säker och trygg kommun
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Deltagare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder.
Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkreta arbetet och är kanalen till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.
I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka organiserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS producerar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd.
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna och funktionerna ska vara:

-

ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde
ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild
ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden
som identifieras, utifrån behov.

Samverkansgrupper Borås Stad
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en ansvarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att samordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.
Trygga miljöer
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.
Lokal samverkan
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grupper: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsutveckling.
Arbete och utbildning
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.
Trygg och säker vård- och omsorg
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.
Barn och unga i riskzon
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.
Polisens uppdrag
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grunden för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt utsatta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ordningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktörer.
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsdelarna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöftet bifogas som bilaga.

Samverkansområden 2018-2020
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till
våldsbejakande extremism

Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer.
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extremism.
Polisen förbinder sig att:
• delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år
• medverka i SSPF
• delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum
• motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet.
Borås Stad förbinder sig att:
• vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna
• samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden
• samordna arbetet vid kritiska datum
• aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare
• ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism
• vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal.

Skapa trygga offentliga miljöer

De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet.
Polisen förbinder sig att:
• medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering
• identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa
• uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa
• delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd.
Borås Stad förbinder sig att
• inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen
• skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap/forskning
• genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala områdesnätverk samt medborgare på respektive område involveras.

Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för
att komplettera polisens och kommunens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. De
gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära samverkan
på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om
behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta
områden uppstår.
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygghet”(EST). EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka tryggheten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö.
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.
Polisen förbinder sig att:
• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby
• tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus
• medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på
områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby
• motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.
Borås Stad förbinder sig att:
• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby
• utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristineberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i området
• genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare
medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och
medborgarna
• genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samarbetspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbetsplats
• medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grannsamverkan i flerfamiljshus
• ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism.

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet
med överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i
planen.
Borås den 20 februari 2018

Borås den 20 februari 2018

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Tomas Stakeberg Jansson
Lokalpolisområdeschef

Säker och trygg kommun
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Samverkansgrupper
för konkreta insatser
Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska
nämnden
Nätverk 10-16 år
Lokala områdesnätverk
Ortsråd

Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och
folkhälsoförvaltningen
Arbete och utbildning
Samordning:
Arbetslivsnämnden
Trygg och säker vård och
omsorg
Samordning: Vård- och
äldrenämnden
Barn och unga i riskzon
Samordning: Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)
Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov
och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbetet.
Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen
med Polisen och Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande
från: Stadsledningskansliet, Fritid- och
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen,
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Centrum för
säkerhet och
kunskap

Syfte: Stöd och
rådgivning i samtliga
nivåer
Medverkande: CKS och
samarbets- och
samverkansaktörer
internt och externt.
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00030 1.1.3.0

Yttrande över Program för Nationella minoriteter
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för Nationella Minoriteter
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning
Arbetslivsnämnden har skickat ett förslag till Program för Nationella
Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
yttra sig om förslaget.
Målgruppen för programmet är Sveriges fem minoriteter; judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Den 1 januari 2019 beslutade regeringen om en
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika
rättigheter för den sverigefinska minoriteten.
Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål,
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas.
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.
Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem.
Ärendet i sin helhet
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till
reviderat Program för Nationella Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar
och tornedalingar. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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under flera hundra år och har långa historiska band till landet. Det finns också
fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli.
Program för Nationella Minoriteter beskriver 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. Borås Stad ska arbeta för att de nationella minoriteternas rättigheter
efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.
Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. Som finskt förvaltningsområde
ska medborgarna kunna kontakta staden muntligt och skriftligt på det
förvaltade språket, och få svar på sina frågor på samma språk. Staden ska sträva
efter att anställa personal med kunskaper i språket och erbjuda förskoleplats
och äldreomsorgplats i en verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på
det förvaltade språket. Äldreomsorgen ska 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.
Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål,
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas.
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.
Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem.
Beslutsunderlag
1. Missiv Remiss: Program för Nationella minoriteter
2. Arbetslivsnämndens beslut 2019-01-22 § 16 Program för Nationella
minoriteter
3. Förslag till Program för Nationella Minoriteter
4. Bilaga - Kunskapsöversikt Nationella minoriteter
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Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Instans

2019-01-25

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0

Remiss: Program för Nationella minoriteter

Remissinstanser
1. Fritids- & folkhälsonämnden
2. Kulturnämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden
6. Vård- & äldrenämnden
7. Individ- och familjeomsorgsnämnden
8. Sociala omsorgsnämnden
9. Arbetslivsnämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31.
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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

Borås Stad | Program för nationella minoriteter

3

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 dialogforum 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
4
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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, religion 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 minoriteter 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.
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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).
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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
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

”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.

”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 1950talet 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

https://www.sametinget.se/1097
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
Kunskapsöversikt Nationella minoriteter
12
13

Borås Stad



Datum

Sida

2019-01-15

10(25)

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

SFS 2018:1367
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
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.
Kunskapsöversikt Nationella minoriteter
21

Borås Stad

Datum

Sida

2019-01-15

12(25)

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

SFS 2018:1367
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-minoriteterutbildningsvasendet.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

http://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-againstjews
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
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-finlandarelever-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.

Se Vitboken
https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/denmorka-och-okanda-historien---vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900talet-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, fritidsoch 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

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
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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.
Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, s. 55
https://www.su.se/forskning/profilområden/språk-språkinlärning/surfplattor-stärkerförskolebarns-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
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.
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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
Sverigefinnar – en bortglömd minoritet s. 15
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

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

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/socialhallbarhet/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/svenskforfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
Prop. 2017/18:199: https://data.riksdagen.se/fil/C88B19D1-F2BB-49F3A36C-270DFA623644
Socialtjänstlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001453

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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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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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00071 3.6.7.2

Ansökan om föreningsbidrag till Kraftens Hus Sjuhärad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningen Kraftens Hus
Sjuhärad ett riktat verksamhetsstöd under 2019 och 2020 på 125 000 kr/år.
Ärendet i sin helhet
Kraftens Hus Sjuhärad (bildades 2017) är en ideell förening för cancerberörda
personer och deras närstående. Regionalt Cancercentrum Väst har fått i
uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (HSS) att arbeta med en förstudie för
att utreda förutsättningarna för ett Kraftens Hus. Under en period om tre år ger
HSS ett stöd på 1 000 tkr med start 2018 för att föreningen under perioden ska
kunna etablera sig och kunna stå på egna ben. Föreningen har idag lokaler i
Träffpunkt Simonsland. Fritids- och folkhälsonämnden tycker att föreningens
verksamhet är bra och viktig och föreslår därför att ge föreningen ett
sammanslaget verksamhetsbidrag och lokalbidrag på 125 tkr under åren 2019
och 2020.
Beslutet expedieras till
1. carina.mannefred@kraftenshus.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00083 1.1.3.1

Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Uppföljning av handlingsplan 2018 läggs till handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen har genomförts enligt plan
förutom två aktiviteter inom utvecklingsarbete.
Ärendet i sin helhet
Samordning och genomförandet av föreläsningar och kurser har gjorts enligt
plan.
Utvecklingsarbetet inom ramen för projektet En kommun fri från våld har
genomförts och kommer att implementeras och fortsätta.
Två tänkta utvecklingsarbeten har inte blivit genomförda. Att utöka
Samhällsorientering (SO) med ett föräldraskapsstödsprogram har inte
genomförts. Att utveckla och testa ett föräldraskapsstöd inom Sex och
relationer tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan har inte genomförts.
Under året har det inte funnits någon naturlig arena för att lyfta frågorna på en
förvaltningsövergripande nivå. Samarbeten och samverkan har dock skett med
civilsamhället.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan 2018 - uppföljning

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

UPPFÖLJNING Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2018
Program för föräldraskapsstöd
Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar
med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att
samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan
vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet.
Inriktning av arbetet
-

Mötesplatser för hela familjen
Öppna förskolor med geografisk spridning
Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
Former för rådgivning för föräldrar
Generella föräldraprogram
Stöd i parrelationer
Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
Jämställdhet i föräldraskapet

Uppföljning av arbetet
Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2021. Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och
folkhälsonämnden.
___________________________________________________________________________

Utvecklingsarbete
Inriktning
Generella
föräldraprogram

Vad (aktivitet)

Ansvarig

Utöka Samhällsorienteringen
(SO) med ett
föräldraskapsstödsprogram

Folkhälsoenheten i
samverkan med
BREC (ALF) och ev.
Studiefrämjandet

Kostnad

Förutsättningar för
genomförande

Uppföljning

Ledarutbildning

Att befintligt
lektionsupplägg på
SO kan anpassas och
inbegripa ett
föräldrastöd.

Ej genomfört
Kommentar: påbörjat
men inte hittat
struktur för hur det
skulle kunna se ut.

Att det finns
ledarutbildningar
Generella
föräldraprogram
Jämställdhet i
föräldraskapet

Utveckla och testa ett
föräldraskapsstöd
(studiecirkel) med inriktning
”sex och relationer”
Utvecklingsarbete inom
föräldraskapsstöd och
våldsprevention
Utbilda ledare (oavsett
program) i våldsprevention
och hur de kan praktiskt
använda det i respektive
föräldrakurser.
Struktur för att implementera
föräldraskapsstödet i Säker
och Trygg, BRA samt de
lokala nätverken för barn och
unga.

Folkhälsoenheten i
Ingen extra
samverkan med
Studieförbundet
Vuxenskolan
Folkhälsoenheten i
Ingen extra
samverkan med
projektet En kommun
fri från våld

Ej genomfört
Kommentar: ansvarig
inom Vuxenskolan
slutat sin anställning.
Genomfört

Fritids- och
Ingen extra
folkhälsoförvaltningen

Genomfört

Löpande arbete
Inriktning

Vad (aktivitet)

Ansvarig

Kostnad

Mötesplatser för
hela familjen

Anordna föreläsningar
riktade till föräldrar och
viktiga vuxna

Folkhälsoenheten

20 000 kr
/föreläsning

Generella
föräldraprogram

Samordna COPE 1-2
gånger/år
Samverka med andra
förvaltningar, andra
kommuner, VG-region
samt idéburen sektor

Folkhälsoenheten

25 000 kr/kurs

Utbilda ledare i ABC och
COPE vid behov
Samverka inom IOP med
Studiefrämjandet, Älskade
Barn
Samordna ABC på
familjecentraler och öppna
förskolor

Folkhälsoenheten

Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram

Folkhälsoenheten
sammankallande

Folkhälsoenheten och
Studiefrämjandet
Förskoleförvaltningen

Förutsättningar för
genomförande

Att efterfrågan finns
Att forum finns eller
skapas

5000-10 000
kr/deltagare
60 000 kr
Inom ord.
verksamhet

Att det finns behov
av fler ledare

Uppföljning
4 st.
”Ta snacket”
”Världens viktigaste
– om kroppen,
känslor och sex”
”Hellre avkopplad än
uppkopplad”
”Skapa fler
möjligheter”
1 inriktning tonår
1 inriktning barn
Exempelvis:
Sjuhäradsnätverket
Länsstyrelsen
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
VG-region
3 st ledare inom
ABC
Enligt IOP-avtal
8 st

Former för
rådgivning för
föräldrar

PREP
Individuell rådgivning
Origo samtalsstöd

Individ- och
Inom ord.
familjeomsorgsförvaltningen verksamhet

Stöd i parrelationer
4 st föräldramöten
Förskolan och
DAGS,
skolan som arena
föräldramötesmaterial i år
för det generella
7-9
föräldraskapsstödet

Folkhälsoenheten

Förskolan och
SAMS,
skolan som arena
föräldramötesmaterial i år
för det generella
F-1
föräldraskapsstödet

Grundskoleförvaltningen elevhälsan

Att efterfrågan finns
från respektive skola

7 st föräldramöten

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Ida Grindsiö
Handläggare
033 353607

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN

Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Handlingsplan Föräldraskapsstöd
2019.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för Program för föräldraskapsstöd.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska samordna arbetet med att ta fram en
årlig kommungemensam handlingsplan.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för Program för föräldraskapsstöd.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska samordna arbetet med att ta fram en
kommungemensam handlingsplan.
Handlingsplanen är uppdelad i två delar, utvecklingsarbete och löpande arbete.
Idag finns inget naturligt forum att på övergripande nivå diskutera dessa frågor.
Det pågår ett arbete med att föra in föräldraskapsstödsfrågorna i
Brottsförebyggande rådet och särskilt gruppen inom Brå som hanterar de
förebyggande frågorna för barn och unga. Även arbetsgruppen som initierar ett
familjecentrerat arbetssätt kan vara aktuellt att lyfta dessa frågor i.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2019
Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2019
Program för föräldraskapsstöd
Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar
med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att
samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan
vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet.
Inriktning av arbetet
-

Mötesplatser för hela familjen
Öppna förskolor med geografisk spridning
Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
Former för rådgivning för föräldrar
Generella föräldraprogram
Stöd i parrelationer
Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
Jämställdhet i föräldraskapet

Uppföljning av arbetet
Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2021. Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och
folkhälsonämnden.
___________________________________________________________________________

Utvecklingsarbete
Inriktning
Förskolan och
skolan som arena
för det generella
föräldraskapsstödet

Vad (aktivitet)

Ansvarig

Kostnad

Förutsättningar för
genomförande

TEMA-vecka: Mitt barn på
Folkhälsoenheten med
100 000
nätet – Värsta bästa nätet.
stöd av
Årskurs (6) 7-9, personal och Grundskoleförvaltningen
föräldrar.

Mötesplatser för
hela familjen
Förskolan och
skolan som arena
för det generella
föräldraskapsstödet

Generella
föräldraprogram

Utveckla och testa ett
tematiskt
föräldramötesmaterial, till
exempel inom sociala
medier, nätet, näthat mm.
Utveckla systematisk
samverkan med Navet
Medflytt 2018. Utöka
Samhällsorienteringen (SO)
med ett
föräldraskapsstödsprogram

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten i
samverkan med
BREC (ALF) och ev.
Studiefrämjandet

Ingen extra

Att det finns en
efterfrågan och en
stödjande organisation i
Grundskoleförvaltningen.

Ingen extra

Hitta gemensamma
beröringspunkter
Att befintligt
lektionsupplägg på SO
kan anpassas och
inbegripa ett
föräldrastöd.

Ledarutbildning

Att det finns
ledarutbildningar
Generella
föräldraprogram

Medflytt 2018 Utveckla och
testa ett föräldraskapsstöd
(studiecirkel) med inriktning
”sex och relationer”

Folkhälsoenheten i
samverkan med
Studieförbundet
Vuxenskolan

Ingen extra

Uppföljning

Medflytt 2018
Struktur för att
implementera
föräldraskapsstödet i Säker
och Trygg, BRA samt de
lokala nätverken för barn
och unga.

Fritids- och
folkhälsoförvaltningen

Ingen extra

Löpande arbete
Inriktning
Mötesplatser för
hela familjen
Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram

Vad (aktivitet)
Anordna föreläsningar
riktade till föräldrar och
viktiga vuxna
Samordna COPE 1-2
gånger/år
Utbilda ledare i ABC och
COPE vid behov
Samverka inom IOP med
Studiefrämjandet, Älskade
Barn
Samordna ABC på
familjecentraler och öppna
förskolor

Ansvarig

Kostnad

Förutsättningar för
genomförande

Folkhälsoenheten

20 000 kr
/föreläsning

Folkhälsoenheten

25 000 kr/kurs

Att efterfrågan finns

Folkhälsoenheten

5000-10 000
kr/deltagare
60 000 kr

Att det finns behov
av fler ledare

Folkhälsoenheten och
Studiefrämjandet
Förskoleförvaltningen

Folkhälsoenheten

Inom ord.
verksamhet

Uppföljning

Förskolan och
DAGS,
skolan som arena
föräldramötesmaterial i år 7för det generella
9
föräldraskapsstödet
Jämställdhet i
föräldraskapet

Former för
rådgivning för
föräldrar

Utvecklingsarbete inom
föräldraskapsstöd och
våldsprevention
Utbilda ledare (oavsett
program) i våldsprevention
och hur de kan praktiskt
använda det i respektive
föräldrakurser.
PREP
Individuell rådgivning
Origo samtalsstöd

Att efterfrågan finns
från respektive skola

Folkhälsoenheten i
samverkan med projektet
En kommun fri från våld

Ingen extra

Individ- och
Inom ord.
familjeomsorgsförvaltningen verksamhet

Stöd i parrelationer
Förskolan och
SAMS,
Grundskoleförvaltningen skolan som arena
föräldramötesmaterial i år F- elevhälsan
för det generella
1
föräldraskapsstödet
Samverka med andra
Folkhälsoenheten
förvaltningar, andra
sammankallande
kommuner, VG-region samt
idéburen sektor

Att forum finns eller
skapas

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Emelie Risbeck
Handläggare
033 358294

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00090 1.1.3.1

Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk handlingsplan
2018, uppföljning och översänder den till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad.
Gruppen avger årligen en uppföljning av arbetet.
Av Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning framgår att arbetet framskrider
enligt plan.
Den planerade insatsen att utbilda informatörer ”samtalsledare” cannabis har inte
genomförts och kommer inte finnas med i kommande handlingsplan. Insatsen
”Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium får tydligare mål och
genomtänkt innehåll med en tydlig progression mellan åren” har inte genomförts
och har därför skjutits till 2019.

Beslutsunderlag
1. Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning
Samverkan
Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning har tagits fram i samverkan med
representanter från Grundskoleförvaltningens elevhälsa, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin samt
beroendeenheten vid Södra Älvsborgs sjukhus, föreningslivet, polisen samt
folkhälsoenheten och Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet vid Fritidsoch folkhälsoförvaltningen.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning
Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker samverkan med
andra huvudmän i flera av planens insatser.
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitisk program och
handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program.
Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive nämnd är ansvarig för,
vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av
nämnderna ovan publicerat egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan under
året.

Planens disposition
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program:
 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. På sidan 6 förtydligas och förklaras vissa insatser och förkortningar.
Förkortningar förvaltningar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

FOF
GRF
GVUF

1

Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och
tobak ska minska
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel,
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera
medborgarna om gällande lagstiftning.
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
Undervisning om ANDT i grundskola och
gymnasium får tydligare mål och genomtänkt
innehåll med en tydlig progression mellan
åren.
Samordna insatserna mot cannabis.

Utbilda informatörer, ”samtalsledare” cannabis.
Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet
att stävja den öppna narkotikaförsäljningen.
Upplysning om riskkonsumtion alkohol till
vuxna.
Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens
– riktad till gymnasieelever under året
Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare och expertgrupp ska göras mer känd
under året.

Utförare/rapportör
GRF och GVUF

FOF

FOF
Polis
FOF tillsammans
med Regionen
FOF tillsammans
med andra
FOF samordnar

Uppföljning
Ej genomfört. Överförs till
2019.
Två öppna föreläsningar i
februari och november.
Cirka 220 deltagare, huvudsakligen från skola, IFO och
öppen ungdomsverksamhet.
Ej genomfört. Överförs ej till
2019.
Pågår.
Påbörjat ett arbete om upplysning till äldre.
Bioreklam under 1 månad.
500 visningar.
Gruppen presenterades under höstens cannabisföreläsning.

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Utförare/rapportör
Tillståndsenheten ska genomföra minst en till- Tillståndsenheten
syn per år på varje serveringsställe med serveringstillstånd.
Tillståndsenheten ska stärka näringens egenTillståndsenheten
kontroll för försäljning av folköl, tobak och
receptfria läkemedel genom kontinuerlig information och utbildning
Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn
Tillståndsenheten
per år på varje försäljningsställe för tobak,
folköl och receptfria läkemedel.
Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangperTillståndsenheten
sonal utbildning i ansvarsfull alkoholservering
en gång per år.
Insatser

Uppföljning
Genomfört.
Fortlöper i samband med ordinarie tillsyn.
Har genomförts på 75 % av
försäljningsställena.
Genomfört.

2

Miljöförvaltningen ska i samband med ordina- Tillståndsenheten
rie tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar.
Folkhälsoenheten ska inom ramen för överPolisen och FOF
enskommelsen med polisen om samverkan
samordna och driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk.

97 på förskolor, 43 på grundskolor och 11 på gymnasieskolor.
Genomfört, samordning kring
student och läsårsstart.
Sex tillsynsbesök har genomförts i samverkan med tillståndshandläggare, räddningstjänsten, skatteverket
och miljö/livsmedel. Tillsyn
på krogar har även genomförts vid påkallat behov/uppkomna problem. Lpo Borås
har strukturerad samverkan
med ordningsvakterna och
har möten en gång i månaden.

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt
minska
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
ANDT-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksamheter – behöver uppdateras
ANDT-rutiner gymnasium implementeras
Implementera föräldrastödsprogrammet
DAGS på fler högstadieskolor i kommunen.

Utförare/rapportör
FOF samordnar
GVUF
FOF och GRF

Uppföljning
Arbetet har fortlöpt under
2018.
Genomfört.
Färre än 2017. Drygt 300
vårdnadshavare, vid 4 sammankomster på 4 högstadieskolor.

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Insatser
SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis,
fritid) stöd till unga i riskzon fungerar på alla
geografiska områden.
Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1
gymnasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och dopning.

Utförare/rapportör
IFO
GRF, GVUF

Upplöjning
12 ärenden under 2018.
Pågår i åk 8 och åk 1 på gymnasiet.

3

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Säker och trygg förening” gentemot föreningslivet i Borås.
Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om
ungdomars drogvanor i syfte att öka kunskapen bland politiker och personal som, i sin
tjänst, möter barn och unga.

FOF

Pågår, 91 certifierade föreningar, 3 nya 2018.

FOF

Redovisades till samtliga nätverk för barn och unga och
följande nämnder: IFO,
ALF, GRF, GVUF, FoF och
KS.
Genomfört.

Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta FOF
i regionala och nationella tillgänglighetsbegränsande kampanjer.
Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläs- FOF
ning om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal som
arbetar med barn och unga.

Två föreläsningar för gympersonal som ingår i nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö. 50 deltagare.

Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och
stöd av god kvalitet
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
Utveckla SMADIT1

Utförare/rapportör
Polisen, Yxhammarmottagningen

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling
IFO
framförallt när det gäller cannabismissbruk.
Översyn samt inleda samverkan med länssjukvården (Mini-maria)

Uppföljning
Polisens rutin är att alltid
informera och lämnar en
broschyr i samband med
rattfylleri. SMADIT har inte
varit ett prioriterat utvecklingsområde för Polisens
trafikråd 2018.
Pågår. Fältgruppen har tagit
fram ett utbildningsmaterial
om cannabis. Projektet
kring Mini-Maria Södra
Älvsborg har fortlöpt.

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasieskolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern erbjuder generöst kartläggning och rådgivning med hjälp av AUDIT eller AUDIT-C.

1

Utförare/rapportör
Respektive verksamhet

Ungdomsmottagningen: används inte. Cedern: används, men DUDIT och
DUDIT-C ett mer använt
instrument då de flesta individer över 18 år som söker

SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten”

4

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 18-25 år till personligt besök med anledning av anmälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse).
IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är
möjligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan.
IFO ger sin personal möjlighet att delta i
kompetensutveckling och fördjupningskurser
för yrkesgrupper som kommer i kontakt med
risk- eller missbruk.
Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal (som arbetar med vård och behandling)
utbildning om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och vårdbehov.

IFO

sig till mottagningarna använder andra droger än alkohol.
Pågår.

IFO

Pågår.

IFO

Pågår.

FOF

Har ej efterfrågats och därmed inte genomförts.

5

Förklaringar
ANDT

Förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Undervisning ANDT - mål och innehåll

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak inskrivet som
”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om mål och innehåll. Med tanke
på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll som förändras/utvecklas
över skolåren, har i den främjande och förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lokalt i Borås.
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal
regi

Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar under 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har funnits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver implementeras bättre.
SSPF

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekretess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.
SMADIT

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer som påträffas alkoholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken ska i samband med detta erbjudas vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgivare och stödinsatser.
DAGS

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. Formatet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordinarie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad.
AUDIT och AUDIT-C

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och
beroende av alkohol. AUDIT-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den undersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Rådgivningen är baserad på metodiken motiverande samtal.
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SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Emelie Risbeck
Handläggare
033 358294

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00061 1.1.3.1

Drogpolitisk handlingsplan 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk handlingsplan
2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad.
Gruppen tar årligen fram en plan för arbetet. Drogpolitiska ledningsgruppen har
tagit fram Drogpolitisk handlingsplan för 2019.
Drogpolitisk handlingsplan 2019 styr insatser från den kommunala huvudmannen.
Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens insatser.
Drogpolitisk handlingsplan 2019 disponeras utifrån de tre målområden som
specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program:
tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
• personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av
god kvalitet.
Insatserna i Drogpolitisk handlingsplan 2019 sorteras in under två nivåer:
utvecklingsområden respektive bevakningsområden. Utvecklingsområden är
insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år.
Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs som en del av
”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
•
•

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är
förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande insatser i
skolan.

Beslutsunderlag
1. Drogpolitisk handlingsplan 2019
Samverkan
Drogpolitisk handlingsplan 2019 har tagits fram i samverkan med
representanter från Grundskoleförvaltningens elevhälsa, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin samt
beroendeenheten vid Södra Älvsborgs sjukhus, föreningslivet, polisen samt

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

folkhälsoenheten och Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet vid Fritidsoch folkhälsoförvaltningen.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Drogpolitisk handlingsplan 2019
Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser som ska stödja arbetet och
val av metoder. Planen utgår ifrån Borås Stads Drogpolitiska program.
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens insatser.
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads Drogpolitiska program och
föreliggande Drogpolitiska handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads
Drogpolitiska program.

Planens disposition
Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program:
 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. Sist i handlingsplanen förklaras en del av insatserna mer ingående.
Förkortningar förvaltningar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

FOF
GRF
GVUF

1

Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och
tobak ska minska
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel,
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera
medborgarna om gällande lagstiftning.
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med
en tydlig progression mellan åren.
Samordna insatser mot cannabis riktat till elever,
vårdnadshavare och vuxna som möter unga i sitt
dagliga arbete.
Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.
Upplysa om riskkonsumtion av alkohol till äldre.
Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rökfritt Sverige 2025 och nya tobakslagen.
Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare och expertgrupp ska göras mer känd under
året.

Utförare/rapportör
GRF och GVUF

Uppföljning

FOF samordnar
Polis
FOF samordnar
FOF och Tillståndsenheten
FOF

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Insatser
Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn
per år på varje serveringsställe med serveringstillstånd.
Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel genom kontinuerlig information och utbildning
Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på
varje försäljningsställe för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per
år.
Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar.
Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommelsen med polisen om samverkan samordna och
driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk.

Utförare/rapportör
Tillståndsenheten

Uppföljning

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten
Tillståndsenheten
Tillståndsenheten
Polisen och FOF

2

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med
alkohol, ska successivt minska
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
ANDT-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksamheter – rutiner ska uppdateras och implementeras.
Utifrån resultatet i CANs drogvaneundersökning
2019 ska ANDT-förebyggande arbete planeras utifrån behovet på respektive skola. Planering/insatser
ske på minst tre prioriterade skolor.

Utförare/rapportör
FOF samordnar

Uppföljning

FOF samordnar

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Insatser
SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid)
stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska
områden.
Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gymnasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och
dopning.
Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Säker och trygg förening” gentemot föreningslivet i
Borås.
Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om ungdomars drogvanor i syfte att öka kunskapen bland politiker och personal som, i sin tjänst, möter barn och
unga.
Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta i regionala och nationella tillgänglighetsbegränsande
kampanjer.
Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning
om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets
konsekvenser för personal som arbetar med barn
och unga.

Utförare/rapportör
IFO

Uppföljning

GRF, GVUF
FOF
FOF

FOF
FOF

3

Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och
stöd av god kvalitet
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Insatser
Utveckla SMADIT1

Utförare/rapportör
Polisen, Yxhammarmottagningen
Utveckla tidiga insatser, vård och behandling fram- IFO
förallt när det gäller cannabismissbruk. Översyn
samt inleda samverkan med länssjukvården (Minimaria)

Uppföljning

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Insatser
Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasieskolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern erbjuder generöst kartläggning och rådgivning med
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C.
IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan
18-25 år till personligt besök med anledning av anmälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse).
IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möjligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan.
IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompetensutveckling och fördjupningskurser för yrkesgrupper som kommer i kontakt med risk- eller
missbruk.
Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal
(som arbetar med vård och behandling) utbildning
om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och
vårdbehov.

1

Utförare/rapportör
Respektive verksamhet

Uppföljning

IFO

IFO
IFO

FOF

SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten”

4

Förklaringar
ANDT

Förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Undervisning ANDT - mål och innehåll

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak inskrivet som
”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om mål och innehåll. Med tanke
på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll som förändras/utvecklas
över skolåren, har i den främjande och förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lokalt i Borås.
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal
regi

Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar under 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har funnits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver implementeras bättre.
SSPF

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekretess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.
SMADIT

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer som påträffas alkoholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken ska i samband med detta erbjudas vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgivare och stödinsatser.
DAGS

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. Formatet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordinarie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad.
AUDIT och AUDIT-C

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den undersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Rådgivningen är baserad på metodiken motiverande samtal.
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SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00143 214

Yttrande över underrättelse om granskning för
detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 224 m fl,
Räfseryd, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av detaljplan för del av
Tosseryd, Torpa Sjöbo 2:24 m fl - Räfseryd och skickar till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Sedan samrådet förra året har detaljplanen bearbetats och reviderats. Den
största ändringen handlar om vägdragningen och anslutningen till riksväg 42.
Vid samrådet hade Fritids- och folkhälsonämnden synpunkter om
tillgängligheten till Kypeområdet, vilken har tillgodosetts.
Detaljplanen ger goda möjligheter att skapa ett attraktivt stadsnära
bostadsområde med en känsla av att bo på landet. Den tar stor hänsyn till
friluftslivets förutsättningar och tillgängligheten till friluftsområdet samt ger
goda förutsättningar till utevistelse med både sjöar och skogsområden i
närheten. I detaljplanen beskrivs en målmedveten satsning på
trygghetsskapande principer med aktivitetsytor och miljöer som uppmuntrar
boende att vistas ute på de attraktiva gemensamma ytorna.
Utifrån såväl ett miljö- som folkhälsoperspektiv är det angeläget att såväl unga
som vuxna i första hand väljer cykeln vid resor till fritidsaktiviteter, skola och
arbete. Därför är det bra att man inom området planerat för en gång- och
cykelväg längs med den nya huvudgatan i området samt anlägger den planerade
gång- och cykelvägen på västra sidan längs riksväg 42 mot Frufällan.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på detaljplanen och vill ta tillfället i
akt att lyfta en förbättring i texten. På sidan nio står det att närmaste
vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås, 5,5 km bort. På
Sjöbo finns redan denna service samt en familjecentral och Mötesplats Sjöbo
bara 2 km bort.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Samrådsredogörelse
3. Kvalitetsprogram
4. Plankarta
5. Illustrationsplan
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2019-22
BN 2017-804

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 m fl, - Räfseryd, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den
här informationen som uppföljning på dina samrådssynpunkter och för att vi vill veta vad du tycker om det
reviderade planförslaget. Granskningstiden pågår 7 februari–12 mars.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en
förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder,
två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och
kedjehus. Planområdet är beläget öster om väg 42 med tillfart från
Långestensrondellen. Planområdet avgränsas i norr av Tosserydsvägen.
I översiktsplanen (ÖP) anges planområdet som Landsbygd, där ny bebyggelse
kan prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen. Tosseryd ligger inom ett av
kommunens fyra utvecklingsstråk som redovisas i ÖP. En strategisk plan för
Frufällan, Sparsör och Tosseryd antogs av Kommunfullmäktige i juni 2018.
Den strategiska planen pekar ut planområdet och andra platser som är
lämpliga för byggnation.
Planen har varit på samråd under hösten 2017. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar av detaljplanen finns
sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen efter samrådet är att Tosserydsvägen blir kvar i sin
nuvarande sträckning och separerad från planområdet. Tosserydsvägen och planområdets huvudgata kopplas inte
ihop förutom för stadsbusslinjen samt med en gång- och cykelväg. Området norr om Tosserydsvägen har utgått
ur förslaget. Planområdet har utökats med ett kvarter åt öster och med en befintlig bostadsfastighet i söder.
Planområdets utformning av kvarteren och de allmänna platserna, gator och parker har utvecklats i ett
kvalitetsprogram. Flera utredningar gjorts avseende bl a trafikstruktur, buller och fornlämningar och detaljplanens
bestämmelser har preciserats.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55. Ring gärna innan du kommer så att
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Granskningsmöte
Vi kommer att ha ett granskningsmöte i Stadshuset, Kungsgatan 55 i Borås, på våning 7 i
Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, onsdag 27 februari kl. 18-20.
På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 12 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN 2017-804), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. Sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är
fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare
om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du
förlora rätten att överklaga detaljplanen.

GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2019-22
BN 2017-804

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Anders Johansson, tel: 070-996 15 89, e-post: anders.johansson@alstudio.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-02-04

Trafikstruktur

Bebyggelsestruktur

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Katarina Sparre
Handläggare
033 358282

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00041 2.8.1.0

Yttrande över Plan för samhällsstörningar och extra
ordinära händelser 2019-2022
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstryker ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser - ledning och information”.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har uppdragit till Borås stads bolag och nämnder att avge
ett remissvar på ovanstående skrivelse. Planen beskriver hur kommunen ska
organisera sig under en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur
kommunens organisation för krisledning leder, samordna, samverkar och
säkerställer en hög förmåga för att hantera en extraordinär händelse.
Kommunens och bolagen risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för
planen. Förvaltningarna planer ska i sin utformning följa samma struktur som
den centrala planen.
Fritids och Folkhälsonämndens plan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser antogs 2017-12-11 och gäller till 2021. Under januari och februari
2019 har samtligt material uppdaterats och krisledningsgruppen har gått igenom
både material och plan.
Yttrande
Under ”5. Arbete i krisledningsorganisationen och planering” hänvisas till
mallar och tablåer på intranätet och i respektive befattningspärm. Dessa är
gamla dokument från 2013 och bör uppdateras för att bättre överensstämma
med det material som finns hos nämnder och förvaltning samt i respektive
befattningspärm.
Under punkten ”9.2 Hjälpmedel och resurser” bör förkortningar skrivas ut och
det bör förtydligas vad de olika kanalerna är, exempelvis Rakel och WIS, hur de
ska användas och av vem.
Under punkten ”14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete” bör nämnas
att det redan genomförs arbete i nämnder och i förvaltningar med eget material
och egna planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Något som planen borde ta med är hur de icke kommunala verksamheter, som
friskolor och äldreomsorg, ska hanteras. De är en del av samhället som Borås

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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stad bör samverka med och planen bör därför beskriva hur dessa ska
informeras och inkluderas i arbetet vid extraordinära händelser och kris.
Beslutsunderlag
1. Missiv ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser – ledning
och information”
2. Förslag till ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser –
ledning och information”
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen ks.diarium@boras.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida

MISSIV

1(1)

Datum

Instans

2019-02-21

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0

Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser.

Remissinstanser
1. Borås Stads bolag
2. Borås Stads nämnder
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-04-30.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00909 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad
Säkerhetschef
033 357281
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Inledning

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel
som behöver finnas vid krishanteringen.
Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner, och som
• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).
Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och
hotar grundläggande värden och funktioner.
• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade
åtgärder från flera aktörer.
• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före,
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).
Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå.
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå
regeringen.

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan.
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig
skall förstärkning begäras via TiB.
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a.
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.
Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
•
•
•

Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.
Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna
etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med
samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare.
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och
planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
•

•

För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har
Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller
få långtgående konsekvenser.
TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis,
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar.
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•

Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning.

•

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.
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•

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.
Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen.
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse
eller samhällsstörning.
Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret
och ledningen för krisledningsarbetet.
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig
samhällsstörning eller extraordinär händelse
Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot
situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse.
Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem
etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
•

•
•
•
•

Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.

Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele
och it.
Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/ VD och
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i
sådana fall att så skall ske.
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför
kontorstid.
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Kommunens
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4.
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt
under arbetets gång.
Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.
Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.
Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap)

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad.
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner.
Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med
hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap.
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna
informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och
vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på
ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt
kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras.
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och
avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.
Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan
förvaltning, samt vid behov av samordning.
Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven
ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa
en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder.
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första
stabsgenomgång.
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•
•
•
•
•
•
•

Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.
Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen)
informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits,
och varför.
Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga
medarbetare.
Planering för skifttjänstgöring vid behov.
Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade
ledigheter.

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse)

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab –
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.
Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte
redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten
löpande.
• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.
• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov.
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter
Nivå 1 – Grön

Nivå 2 – Gul

Nivå 3 – Orange

Nivå 4 – Röd

Grundberedskap
Daglig drift

Störning
Förstärkt
omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt
stabsläge
Extraordinär
händelse
Krisledningsnämnd
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Strategisk
nivå

Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef

Ledningsstöd

Ledningsstöd

Krisledningsstab

Krisledningsstab

Informationsansvarig

Informationsansvarig

Stödfunktioner

Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab

Lokal krisledningsstab

Lokal krisledningsstab
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Normativ
nivå

Operativ
nivå

Organisation av
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd
och en krisledningsstab.

Krisledningsnämnd
Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation

K6 Logistik

K2 Sekretariat

K7 Säkerhet

K3 Juridik

K8 Utredning
/planering

K4 Analys

K9 Samordning

K5 HR/psl

K10 Samverkande
externa aktörer

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen.
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente.
Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut.
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.
När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens
beslut.
Krisledningsnämnden svarar för att
•
•
•
•
•
•

Ange inriktningen för kommunens krishantering.
Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex.
prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
Besluta om omfördelning av kommunens resurser
Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
Företräda kommunen.
Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist
görs tillgänglig som beslutsstöd.
Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden.
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad.
Kommunchefen
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen
skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för
insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter.
• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut,
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens
ordförande
• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas
• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben
Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen.
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren)
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för
omfallsplaneringen.
Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även
K10 funktionerna behovsbaserat.
Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt
• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och
expertis
• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
• Bearbeta och bereda ärenden
• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom
den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad
information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med
kommunens gällande Stabsarbete.
Funktion i staben

Stabschef

Beskrivning
Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder
ärenden för förlag till beslut.
Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen.
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

K1

Kommunikation

K2

Sekretariat

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

K3

Juridik/ekonomi

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

K4

Analys

Funktionen ska kritiskt granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara
för lägesbild, omfallsbeskrivningar och ta fram förslag till beslut

K5

HR/Personal

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare,
elever, brukare och anhöriga.

K6

Logistik

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första
hjälpen” typ filtar, vatten osv

K7

Säkerhet

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt
samverkan krisberedskap

K8

Utredning/planering

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och
konsekvensbedömningar

K9

Samordning

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

K10

Samverkanspersoner

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov.

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representanter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samverkanspersoner.
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Krisledningsorganisationens arbete
Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet,
i samverkan.

Uppstart
•
•
•
•

Fånga tidiga signaler
Dokumentation
Larmning
Uppstart

1.

Arbete i
krisledningsorg
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Lägesbild
Analys
Samverkan
Rapportering
Bistånd

Uthållighet

Avveckling

• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

•
•
•
•

Utvärdering
Erfarenhetsåterföring
Revidering
Utbildning och övning

Att fånga tidiga signaler – initiering

Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.
Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför
utsedd i förväg och identifierar:
• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder
I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.
Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via
närmaste chef till TiB.
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2.

Larm och larmning

För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen,
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber.
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens
funktioner.
KS ordf.

Förstärkt
stabsläge

Kommunchef

Stabsläge

Krisledningsnämnd

Larmning
Störning

Larm

TiB

Förstärkt
omvärldsbevakning

Grundberedskap

3.

Lokaler

Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen.
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4.

Uppstart – och att dokumentera arbetet

När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
•
•
•
•
•

Syfte med staben
Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
Inriktning och omfattning
Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben.
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Ingen
inkallning

Exempel på andra former av dokumentation:
•
•
•
•
•
•

Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
Dokumentation kan ske direkt i WIS
Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
Skriv in direkt i dokument på dator
Manuell dokumentation på papper
Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks.

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm.

5.1 Ledningsgenomgång
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången
ska dokumenteras.
Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.
Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan
för staben – stabsarbetsplan:
• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning
När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.
Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6.

Information och kommunikation

Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska
oro och förebygga ryktesspridning.
Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid
sådana lägen.

7.

Beredning, bedömning och analys

Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:
• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.)
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den
mest sannolika.
Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning,
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling
än den som krisledningsstaben arbetar med.
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet,
samverkan, information till allmänheten.

8.

Lägesbilder, uppföljning och omvärld

Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade,
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9.

Samverkan och samband

Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer.
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc.
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av
kontakter med externa aktörer.
18
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs
kan vara olika från fall till fall.
• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi
10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion.
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd.
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.
Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen.
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas
då det är möjligt.
Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.
Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg.

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av
nämndens reglemente.
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.
Avvecklingen av krishanteringsarbetet:
•
•
•
•
•

En stegvis avveckling.
Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör
avvecklas sist.
Dokumentation ska samlas in och sparas.
Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd
14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads
säkerhetschef.
Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet
med gällande nationella direktiv.
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Övriga aktörer och
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning,
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation,
samband etc.
SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.
Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper.
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka
ordinarie kommunala resurser. Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser.
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.
Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser.
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Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.
Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst.
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd.

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Susanne Carlsson
Handläggare
033 35 82 97

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Deltagande i World forum against drugs/ECAD Mayors´
conference i Cork, Irland 13-14 juni 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse……. och …….. som
representanter från nämnden som deltagare på ECAD Mayors´ conference i
Cork, Irland, den 13-14 juni 2019
Ärendet i sin helhet
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där
medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för
konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl
tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och
nätverkande.
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen
anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper
inom drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och
nätverkande med andra deltagande städer/kommuner. Årets konferens har
temat ”Pathways to recovery” och hålls den 13-14 juni i Cork, Irland.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till ECAD Mayors´ Conference

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-04-02
Johanna Jönsson
Handläggare
033 357328

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Deltagande i workshop om Borås Stads
tillgänglighetsarbete 25 april 2019, Vävarsalen
Kulturhuset
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse …., …. samt …. att delta på
workshop om Borås Stads tillgänglighetsarbete 25 april 2019, Vävarsalen
Kulturhuset.
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsförvaltningen arrangerar den 25 april en
tillgänglighetsworkshop. Syftet med workshopen är att öka kunskapen om vad
tillgänglighet innebär. Målet med workshopen är att vi tillsammans kan prova
på några konkreta exempel på tillgänglighet.
Inbjudan har gått till Fritids- och folkhälsonämndens presidium, men de har
inte möjlighet att närvara den dagen. Fritids- och folkhälsonämnden föreslås
därför utse tre ersättare till workshopen.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till workshop om Borås Stads tillgänglighetsarbete 25 april 2019,
Vävarsalen Kulturhuset
Beslutet expedieras till
1. Sociala omsorgsnämnden

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sociala Omsorgsförvaltningen

KALLELSE
2019-02-12

INBJUDAN/ KALLELSE TILL EN FORTSÄTTNING TILLGÄNGLIGHETS
ARBETE
Presidium för:

Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Vård och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska
nämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Stadsrevisionen, Valnämnden, berörda förvaltningschefer,
Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås
Djurpark AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder,
Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Textil Fashion Center, Industribyggnader i Borås
AB, och berörda bolagschefer.

DATUM: 25 april, 2019.
TID: 8:30-12:00
PLATS: Kulturhuset (Vävarsalen)

Tillgänglighet
• Ange gärna om du har speciella behov till exempel rullstolsplatser,
hörslinga, eller skrivtolk.
• Undvik starka dofter, parfymer och rakvatten samt kläder som varit i
kontakt med pälsdjur.

Sociala Omsorgsförvaltningen

KALLELSE
2019-01-23

Hej!
Ni får denna inbjudan då ni har identifierats som viktiga nämnder/förvaltningar
och bolag för att diskutera fortsättningen på tillgänglighetsarbete i Borås Stad.
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisationen fick
Sociala omsorgnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet.
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och
styrelser att tydligare se sin del i helheten.
Vi arrangerar nu en tillgänglighetsworkshop. Syftet med workshopen är att öka
kunskapen om vad tillgänglighet innebär. Målet med workshopen är att vi
tillsammans kan prova på några konkreta exempel på tillgänglighet.

Dagordning
Tid
8:30
8:35
8:45
9:10
9:30
10:00
11:45

Aktiviteter
Inledning
Information om uppdraget gällande tillgänglighet
Rättigheter, lagar och riklinjer
Fika
Personer med funktionsnedsättning
Workshop
Sammanfattning av dagen, nästa möte

Meddela gärna antal personer och namn på de som förväntas närvara till
funktionshinderkonsulent Herawati Nowak (herawati.iskandar.nowak@boras.se
eller 035-35-58-57) senast den 11:e april. Vi bjuder på fika. Meddela gärna
eventuellt önskemål om ni behöver specialkost.
Ni är varmt välkomna!
Vänliga hälsningar,

Yvonne Persson
(Ordförande)

Monica Svensson
(Förvaltningschef)

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-04-02
1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-03-04 § 84 samt bilaga avseende
Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - mer stad längs Viskan (2018-00218 3.1.1.2).
2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/Borås Stad: Anmälan av Beslut om
utbetalning av stöd till fritidsverksamhet 2018, Slutrapport för Stöd till öppen
fritidsverksamhet samt försäkran av den ekonomiska redovisningen till MUCF för bidraget
(2019-00060 2.4.3.25).
3. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Lägesrapporter från 2019-02-01 och 2018-0903 till Vinnova avseende projektet SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer (201700206 808).
4. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan 2019-03-01 om medel från
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till renovering av biostolar på Brygghuset (2019-00059
2.4.4.25).
5. Svenska Fotbollsförbundet/Borås Stad: Anmälan av Avtal mellan Svenska Fotbollsförbundet
(SvFF) och Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen som medarrangör avseende
kvalificeringsturneringen till EM för Flickor 17 mellan Sverige, Spanien, Slovakien och Polen
mellan 20 och 30 mars 2019 i Borås (2019-00051 3.6.7.25).
6. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Återrapportering 2019-02-25 av 2018 års
statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter (2018-00111 2.4.3.3).
7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Återrapportering 2019-02-25 av 2018 års
statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år (2018-00112 2.4.3.3).
8. Länsstyrelsen: Anmälan av Länsstyrelsens beslut 2019-03-04 om vattenverksamhet avseende
borttagande av sprängsten på badplats i Öresjö på fastigheterna Längjum 16 och 57 i Borås
kommun (2019-00016 3.6.8.1).
9. Länsstyrelsen/Borås Stad: Anmälan av Inbjudan samt anmälan till gemensamma insatser mot
langning av alkohol 2019 (2019-00069 3.2.1.25).
10. Kulturnämnden: Anmälan av Kulturnämndens beslut 2019-02-25 samt bilagor avseende
Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019 (2018-00105 1.1.3.1).
11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av svar på skrivelse från Framtid Fristad gällande
ALLaktivitetshus i Fristad 2019-03-14 (2018-00047 3.6.7.25).
12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Rapport - Nätverk för elitidrottande tjejer i
Borås Stad (2019-00042 3.6.7.0).

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Hestra IF: Anmälan av Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Borås Stad och Hestra IF gällande Öppen
Ungdomsverksamhet i Hestra IF's klubbstuga, Linnés väg 13, Borås 2019-03-04 - 2020-12-31
(2019-00062 3.6.8.4).
14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
februari 2019 (2019-00065 1.2.4.1).
15. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala pensionärsoch funktionshinderrådet 2019-03-07 (2019-00070 3.7.1.25).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-04-02
1. Föreningsenheten: Beslut om avslag 2019-03-13 på ansökan från Borås Fältrittklubb om
arrangörsbidrag för Borås Grand Prix 21-24 mars 2019 (2018-00220 3.6.7.2).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2019-03-05 på ansökan från Borås GIF om
anläggningsbidrag för utveckling av vattenkapacitet till snöproduktion och renovering av
hygien- samt mötesutrymmen (2019-00050 3.6.7.2).
3. Folkhälsoenheten: Yttrande över granskning detaljplan för del av Norrmalm, Norrmalm 1:1 m
fl, Ynglingagatan (2017-00179 214).

