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Datum 

2019-03-21 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

lokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 28 mars 2019 kl. 

17:00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-355046 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

 

Partigruppmöten för politisk beredning 

 

Mitt-S-samverkan träffas måndagen den 25 mars kl. 17.00 i sammanträdeslokal 

Salängen, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till 

Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 25 mars kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt 

förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 

 

Sverigedemokraterna träffas söndagen den 24 mars. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98.  

mailto:emelie.h.hansson@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Rapportering av Förskolenämndens personuppgiftsbehandlingar 
2018 
Dnr 2019-00037 1.1.3.1 

 

5.  Remiss: Program för Nationella minoriteter 
Dnr 2019-00031 3.6.2.2 

 

6.  Månadsrapport februari 2019 
Dnr 2019-00048 1.1.3.25 

 

7.  Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg 
Dnr 2019-00004 1.3.1.3 

 

8.  Initiativärende Grön Flagg 
Dnr 2019-00045 1.1.3.0 

 

9.  Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - 
Ynglingagatan, Borås Stad 
Dnr 2017-00155 214 

 

10.  Anmälningsärenden  
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

11.  Delegationsbeslut  
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

12.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 
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Datum 

2019-03-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Rapportering av Förskolenämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna sammanställning av nämndens 

personuppgiftsbehandlingar för 2018 och lägga den till handlingarna.                

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgifts-

ansvarig organisation ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som 

utförs i den verksamhet som den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner 

är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som räknas som 

personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med en 

sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens 

ansvar.                               

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 Förskolenämnden                                        

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 5 mars 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

  

  

 

 
 

 

 

Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 

Förskolenämnden 
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Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 

Inledning 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i 

kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en 

enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. 

Begreppet "behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 

spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter är styrelsen/nämnden för myndigheten. För att fullgöra och 

underlätta ansvaret som personuppgiftsansvarig delegerar ofta myndigheten den 

operativa hanteringen av personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen. 

En av uppgifterna för denna är att skriva en årlig rapport till styrelsen gällande 

behandlingen av personuppgifter inom förvaltningen.  

Behandling av personuppgifter  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

Antal 2018 58 st. 

Antal behandlingar med känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och 

• Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. 

Det finns dock flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, 

hälsa- och sjukvård, förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör 

social omsorg eller hälso- och sjukvård.  

Antal känsliga behandlingar  1 st. 
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Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 

Antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 

Enligt dataskyddsförordning skall en konsekvensbedömning genomföras innan 

behandlingar av känsliga personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en 

behandling misstänks kunna leda till hög risk för att personers rättigheter och 

friheter kränks eller behandlas felaktigt. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Här anges antalet personuppgiftsincidenter som har upptäckts under året. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Rapport från verksamhetstillsyn 

Tillsyn för år 2018 har inte genomförts. EU:s dataskyddsförordning trädde i 

kraft 25 maj 2018.   

Medborgarkontakter 

Under året har det förekommit två förfrågningar från medborgare till 

förvaltningen där medborgare vill veta vad som finns registrerat om dem. 

Förfrågningarna har hanterats skyndsamt och hanterats inom tidsramen för 

utlämnande av registerutdrag i enlighet med Dataskyddsförordningen.   

Händelser och incidenter 

Under året har det rapporterats en incident gällande personuppgifter. Den 

berörda incidenten handlar om en sammankoppling av två personer i 

förvaltningens system för hantering av förskoleplatser.  

Förvaltningen gör sambokontroll varje månad för att säkerställa rätt underlag 

för debitering av förskoleplats. Enligt beslut från Kommunfullmäktige ska 

hushållets hela inkomst räknas som underlag för avgiften. Förvaltningen 

stämmer därför av att personer boende på samma adress är sammanboende och 

skickar ut en förfrågan om detta stämmer till personerna och ber dem höra av 

sig om de inte är sambo. Om förvaltningen inte hör något så görs en 

sammankoppling av personerna i systemet. Incidenten handlar om en 

vårdnadshavare som utifrån förvaltningens sambokontroll fått en påminnelse 

om att intyga att hen inte bor ihop med den person som också är folkbokförd 

på samma adress. Hen har i samband med detta sett den andre personens 

personuppgifter, personnummer och inkomst. Personen det handlar om har 

anmält en adressändring men inte meddelat Skatteverket om ny 

folkbokföringsadress och förvaltningen har därför gjort sammankopplingen. De 

uppgifterna förvaltningen använder som underlag hämtas från Skatteverket.  

Incidenten har anmälts till Datainspektionen och personerna har kopplats isär i 

systemet. Personerna har informerats om händelsen och åtgärden. Den 15 

februari 2019 inkom underrättelse om beslut från Datainspektionen. Av 

beslutet framgår att Datainspektionen efter granskning har beslutat att avsluta 

ärendet utan ytterligare åtgärder.  

Antal genomförda konsekvensbedömningar  0 st. 

Antal personuppgiftsincidenter  1 st. 
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Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 

Revision och riskanalys  

Under året har förvaltningen säkerhetsklassat de två verksamhetssystem, IST 

Förskola och Extens, som förvaltningen använder. Säkerhetsklassningen har 

gjorts med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) verktyg KLASSA. 

Verktyget användas för att göra en bedömning av vilken säkerhetsnivå de olika 

verksamhetssystemen behöver. Det kan handla om vilka konsekvenser som 

uppstår om informationen inte kan nås, om den kan förvanskas eller kommer 

på avvägar. 

Utbildning, information 

Under 2018 har förvaltningen genomfört utbildningsinsatser, bland annat en 

allmän information för förskolecheferna. Nämnden fick i mars en information 

om dataskyddsförordningen och förvaltningens pågående arbete. 

Förvaltningsledningen fick i september information om hur förvaltningen bör 

tänka vid arbete och implementering av dataskyddsförordningen inom 

Förskoleförvaltningens verksamhet. Informationen till förvaltningsledningen 

gavs av informationssäkerhetsansvarig och stadsjurist från 

Stadsledningskansliet.  

Senare under har ytterligare information getts ut via förvaltningens chefsbrev. 

Under året har även förvaltningens blanketter och berörda rutiner reviderats 

och ett stödmaterial med vanliga frågor och svar om behandling av 

personuppgifter har tagits fram som stöd till förvaltningens medarbetare.  

För att öka medvetenheten i organisationen kring hur kommunen hanterar 

information har Borås Stad köpt in en webbaserad utbildning i grundläggande 

informationssäkerhet, DISA. Den 31 januari 2019 var det ca 1000 medarbetare 

på förvaltningen som genomgått utbildningen. Resterande på förvaltningen 

kommer att genomföra utbildningen under 2019 samt nyanställda gör 

utbildningen i samband med introduktion.   

Planerade aktiviteter 2019 

Under våren 2019 genomför dataskyddsombuden en granskning av 

kommunens samtliga förvaltningar. Utifrån dess resultat och den handlingsplan 

som granskningen genererar kommer förvaltningen att bedriva det fortsatta 

arbetet med att implementera dataskyddsförordningen i förvaltningen. 

Förvaltningen planerar därför ingen egen verksamhetstillsyn under 2019. 

Vidare ska arbetet med att se över nämndens behandlingar av personuppgifter 

fortsätta under 2019. Förvaltningen kommer också att kartlägga behandlingar 

för att utveckla och förbättra informationssäkerheten.  
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Remiss Program för Nationella minoriteter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker programmet för Nationella minoriteter med nedan 

angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 

Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 

minoriteter. Program för Nationella minoriteter tillstyrks med nedan angivna 

förslag till tillägg och ändringar: 

 Ersättning av formuleringen på s. 5 ”Avgörande för en framgångsrik 

språkvitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig 

minoritetsspråken” med formuleringen ”En framgångsrik 

språkrevitalisering när det gäller minoritetsspråken handlar om att låta 

barnen i hela sin livsmiljö lära sig det egna minoritetsspråket. Detta 

ansvar är delat mellan vårdnadshavare och utbildningsväsendet.” 

 Ordningsföljden i punkterna och efterföljande text på s.5 bör ändras så 

att det som avser förskolan kommer först. Rubriksättning för 

grundskola och gymnasieskola bör skrivas. 

 Referenser i texten behöver ske till den nya läroplanen Lpfö 2018. 

 Ersättning av formuleringen ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 

personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 

komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” med formuleringen ”All 

personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 

och utveckla alla barns språk och kulturella identitet. 

 I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad skyldighet 

att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 

Följande text föreslås som ersättning: ”Borås Stad erbjuder som finskt 

förvaltningsområde placering på finsk avdelning för de vårdnadshavare 

som så önskar detta via e-tjänsten för placering i kö till förskola.” 

 Tillägg bör göras i följande mening på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 

vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 

förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.               
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Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 

minoriteter. Språkvitalisering nämns som ett kärnområde i program för 

nationella minoriteter. Språk-revitalisering handlar om att inte låta ett språk få 

en tillbakagång, men även om att återuppliva ett språk som nästan ingen talar. 

Utifrån ett aktivt arbete med språkvitalisering kan språken hållas levande och 

utvecklas. I texten framgår att det behövs ett aktivt engagemang från 

minoriteterna för att en språkrevitalisering ska kunna äga rum. Detta talar för 

att ansvaret för språkrevitalisering är delat. Ett argument som används i texten 

för en framgångsrik språkvitalisering är att det är avgörande att barnen ges 

möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Argumentet kan uppfattas som att det 

handlar om att alla barn som ska lära sig minoritetsspråken. Ett förslag på 

omformulering är därför: En framgångsrik språkrevitalisering när det gäller 

minoritetsspråken handlar om att låta barnen i hela sin livsmiljö lära sig det 

egna minoritetsspråket. Detta ansvar är delat mellan vårdnadshavare och 

utbildningsväsendet. 

Ordningsföljden av punkter och texter på s. 5 blir mer logiska om innehåll som 

avser förskolan kommer före det som avser grundskolan och gymnasieskolan. 

Stycket om förskolan ligger insprängt i det som handlar om grundskolans och 

gymnasieskolans elever. Texterna på s.5 vinner på att rubrikerna ramar in de 

olika skolformerna som avses. 

Under rubriken Förskola saknas referenser till läroplanen som träder i kraft den 

2019-07-01, vilken tar upp minoritetsspråken i sin inledning. Det finns flera 

texter i läroplanen som tar upp uppdrag och mål när det gäller minoritetsspråk i 

förskolan. Det skrivs bland annat att: ”Utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 

nationella minoriteternas språk och kulturer” (s. 6). Att arbeta med 

minoritetsspråken är alltså ett uppdrag som ges i läroplanen för förskolan. Det 

finns också specifika mål kring minoritetsspråken under läroplanens rubrik 2.2 

Omsorg, Utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, 

om barnet tillhör en nationell minoritet”(s.14). Det står också att: ”Barn som 

tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i 

sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling 

av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och 

främja de nationella minoriteternas språk och kulturer” (s 9).  

De föreslagna metoderna i programmet: modersmålsstödjare och kulturstödjare 

kan uppfattas som separata tjänster som ska tillsättas utöver den pedagogiska 

personalen. Förskolan har ett uppdrag utifrån läroplanen att stödja barns 

språkutveckling och deras kulturella identitet. I Borås Stads språkplattform 

betonas att det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt i förskolan med att utveckla alla barns språk och kulturella 

identitet. Detta är ett förhållningssätt som enligt Borås Stads språkplattform all 

personal behöver omfatta och att ange separata tjänster såsom 
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modersmålsstödjare och kulturstödjare är därför inte relevant. Det föreslås 

därför att följande formulering ersätts ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 

personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 

komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” (s. 5)  med följande formulering 

”All personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 

och utveckla alla barns språk och kulturella identitet.” 

Förskolan är viktig för språkrevitalisering men det är ännu viktigare att det egna 

språket förs över mellan generationer. Programmet tar upp att föräldrar är en 

viktig resurs och tillgång. Vikten av denna aspekt av språkrevitalisering går att 

betona mera då förskolan utifrån läroplanen har ett uppdrag att samverka med 

hemmen och i detta sammanhang lyfta föräldrars roll för ett barns 

språkutveckling och att de är en resurs för förskolans språkutvecklande arbete.  

Borås Stad är finskt förvaltningsområde vilket för förskolans del betyder att 

vårdnadshavare kan ansöka om plats på finskspråkig avdelning på Bäckaryds 

förskola. I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad 

skyldighet att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 

Formuleringen kan vara problematisk då Förskoleförvaltningen i köhanteringen 

inte har möjlighet att veta vilka vårdnadshavare som ska tillfrågas om denna 

placering. I e-tjänsten har vårdnadshavare rätt att önska tre förskolor och finsk 

avdelning är ett möjligt val för alla vårdnadshavare att göra. Förslag på 

omformulering är därför: ”Borås Stad erbjuder som finskt förvaltningsområde 

placering på finsk avdelning, för de vårdnadshavare som så önskar detta, via e-

tjänsten för placering i kö till förskola.” 

Enligt om Nationella minoriteter (2009:724) ska en kommun som ingår i finskt 

förvaltningsområde erbjuda samtliga vårdnadshavare som söker förskoleplats 

en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade 

språket. I programmet är det formulerat att Borås Stad erbjuder alla 

vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn i en förskoleverksamhet 

som bedrivs helt på finska. Det saknas i programmet en problematisering när 

det gäller minoritetsspråk och kunskapsspråk, då det kan vara ett bekymmer för 

barn som pratar finska både i förskola och i hemmet att få möjlighet att 

utveckla det svenska språket. Skaremyr, doktorand på Karlstad universitet, 

lyfter vikten av att även utveckla det svenska språket, vilket är kunskapsspråket i 

Sverige. Skaremyr tar också upp att barn kan utveckla flera språk samtidigt och 

att förskolan behöver ge möjlighet till transspråkande, vilket innebär att flera 

språk används på ett medvetet sätt i undervisningen så att barnen kan använda 

alla sina språkliga resurser.  

En annan aspekt av problematiken med en förskoleverksamhet som bedrivs 

helt på finska handlar om möjligheten att tillhandahålla behörig personal. I ett 

svårt rekryteringsläge är det även en utmaning att hitta finskspråkig personal 

och finskspråkiga vikarier. Det gör skillnad utifrån ett bemanningsperspektiv att 

erbjuda en helt finskspråkig utbildning i förskolan jämfört med en utbildning 

som till väsentlig del är finskspråkig. Förskolenämnden föreslår därför utifrån 

ovanstående att följande tillägg görs på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
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vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 

förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.  

När det gäller uppföljning och revidering så beskrivs att nämnden i samråd med 

respektive nationell minoritet ska ta fram aktivitetsplaner för 

minoritetsgrupperna. Det framkommer inte på vilket sätt dessa samråd med 

respektive nationell minoritet ska ske i Borås Stad. Det framkommer inte heller 

på vilket sätt dessa planer ska följas upp. Ett förtydligande kring dessa frågor 

önskas. Det är också intressant att få belyst varför begreppet aktivitetsplan ska 

användas eller om arbetet kan följas upp i det ordinarie systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Program för nationella minoriteter 

2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-03-05.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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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. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2019-00002 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  
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§ 16 Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner bifogat förslag att sända ut på remiss.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut det bifogade programmet på remiss, 
med begäran om att samtliga nämnder, inkommer med synpunkter senast 31 
mars 2019.  

Tillsammans med programmet finns en förtydligande kunskapsöversikt (bilaga 
2) som är ett rent informationsmaterial, som inte är aktuellt för synpunkter.             
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Bakgrund 

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

  

                                                      
1 Skr. 2017/18:282 
2 Prop.2017/18:199 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

1 Historik 

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

 Romer 

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

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

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

                                                      

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

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

 Sverigefinnar 

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

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

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

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

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

 

 Tornedalingar 

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

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

 Judar10 

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

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

 Samer 

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

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

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

 Betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle 

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

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

 Lagstiftning 

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

 Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Nulägesbild 

 Internationella granskningar 

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

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

 Nationella granskningar 

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

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

 Det finns fungerande samråd med de nationella minoriteterna 

 Det finns en tydligt samordnande funktion23 

 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag 

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

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

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

 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella 
minoriteter idag? 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 Utbildning 

 Arbete  

 Bostad  

 Hälsa, social omsorg och trygghet  

 Kultur och språk  

 Civilsamhällets organisering 
 

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

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

 Intersektionalitet 

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

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



Borås Stad 
Datum 

2019-01-15 
      

      
Sida 

16(25) 

 

Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

3 Samråd 

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

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

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

 

 Att tänka på 

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

 

 På vem vilar ansvaret? 

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

4 Förskola 

 Språkutveckling hos barn 

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

 

 Förskola 

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

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

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

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

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

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

5 Ungas situation 

 Röster från några unga nationella minoriteter 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 

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

förutsättningar.” 48 

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

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

 

6 Äldreomsorg 

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

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

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

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

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

 

 Varierande utmaningar  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Utmaningar  

 Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken 

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

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

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

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

 

 Förslag på åtgärder 

 

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

 Att erbjuda heltidsanställningar i större utsträckning 

 Att erbjuda goda arbetsvillkor 

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

 Att göra språkinventeringar inom Borås Stad 

 Att anställa kulturtolkar/brobyggare inom olika områden 

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

 Att tillhandahålla läromedel på de nationella minoritetsspråken för 
förskola/skola 

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

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

 Fjärrundervisning för elever med rätt till modersmål 59 

 Underlätta för anhöriga och närstående att söka anställning hos 
en hemtjänstutförare 

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

                                                      
59 Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft när det gäller bestämmelser om 
fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) 
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8 Länkar 

 

För mer information  

https://www.sametinget.se 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm 

https://www.minoritet.se 

Publikationer nationella minoriteter: 

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

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

 

Diskriminering 

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

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

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

romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen - 

Västarvet 

 

Lagar 

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

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

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

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

A36C-270DFA623644 

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

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

453 

 

Förskoleverksamhet 

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

Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

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

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

noriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

 

 

 

https://www.sametinget.se/
https://www.minoritet.se/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%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   

  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak
https://www.sametinget.se/spraksituationen
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf
https://www.sametinget.se/120612
https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan
http://www.sprakochfolkminnen.se/
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx 2019
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I 
Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

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

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

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

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

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

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

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

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 

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

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

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

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

Kärnområden 

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

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

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

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

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

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

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minori-
teter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Månadsrapport februari 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2019.       

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -64 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. För att nå en budget 

i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nämndens buffert 

beräknas nyttjas för bland annat valideringsinsatser under året. 

Förskolenämnden har haft betalningsansvar för 53 färre barn under januari-

februari 2019 än under motsvarande period 2018. Trots detta har vistelsetiden 

ökat med 2,5 % för motsvarande perioder mellan åren.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i februari på 46 respektive 26 %. 

Förvaltningen fortsätter med olika valideringsinsatser för att kompetenshöja 

personal i verksamheten. Detta innefattar både validering till såväl barnskötare 

som till förskollärare. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft. Implementering av 

den nya läroplanen kommer att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna kommer under våren att byta titel till rektor. Även detta är en 

följd av den nya läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer 

måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen 

är tre-årig och läses på kvartsfart. 

Under mars månad kommer förvaltningen att ansöka om statsbidrag för 

minskade barngrupper för läsåret.               

Beslutsunderlag 
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1  Inledning 

Det övergripande målet i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra 
verksamheter. Både att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika valideringsinsatser för att 
kompetenshöja personal i verksamheten. Detta innefattar både validering till såväl barnskötare som till 
förskollärare. Från och med januari 2019 har vi också ett antal personer som går en valideringsinsats till 
barnskötare hos Hermods i tillägg till de som studerar till barnskötare via vuxenutbildningen och de 
som studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. 

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och pågår löpande i form av tydliga uppföljningar av 
sjukfrånvarotalen på enhets- och individnivå både vid kvalitetsdialoger men även vid individuella 
avstämningar mellan HR-specialist och förskolechef, samt i olika forum, såsom förvaltningsledning, 
träff med förskolecheferna och även under samtliga APT. 

Förskoleförvaltningens utvecklingsplan är framtagen för att utveckla kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är ett fokusområde i utvecklingsplanen under 2019  och kommer att följas upp både 
individuellt och i grupp. 

Under hösten 2018  lyftes särskilt områdena språkutveckling, matematikutveckling, SKA och 
pedagogiskt ledarskap i de gruppvisa kvalitetsdialogerna med förskolecheferna. Från augusti har alla 
förskolor arbetat utifrån en av verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. Parallellt med detta följs 
även mycket annat upp, så som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Under hösten 2018 och våren 2019 kommer ett internt ledarutvecklingsprogram genomföras på 
förvaltningen. Programmet kommer att fokusera på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att 
verka som chef i en målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart 
ledarskap 

Arbete pågår för att ta fram en resursfördelningsmodell i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar 
mellan kommunala och fristående förskolor. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -64 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

2  Omvärldsanalys 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Implementering av den nya läroplanen kommer 
att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna kommer under våren att byta titel till rektor. Även detta är en följd av den nya 
läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den obligatoriska 
befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen är tre-årig och läses på kvartsfart. 

Under mars månad kommer förvaltningen att ansöka om statsbidrag för minskade barngrupper för 
läsåret. 

Under året öppnar Silverpoppelns förskola på Göta, Marklandsparkens förskola på Hässleholmen och 
Språkresans förskola på Tullen. Norrbyskolans förskola kommer kvarstå i ytterligare två år. Under året 
planeras sju enheter avvecklas. Av dessa har fyra mindre ändamålsenliga lokaler, två är belägna moduler 
och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i området. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen. 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Uftall för denna indikator presenteras i samband med tertial 2.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 
Genomfört 

Nämnden har under 2018 utrett införande 
av ett kreativt återanvändningscenter och 
landat i flera olika möjliga vägar att gå. 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan 
för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa ska utredas. 

 Förvaltningen har påbörjat utredningen.  

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

 Arbetet med uppdraget har inte påbörjats.  

Status för uppdragen följs upp i samband med tertial 1, 2 och i årsredovisningen. 
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3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

Utfall för indikatorn redovisas först i tertial 1. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %.  45 65 

Utfall för indikatorn redovisas först i tertial 1. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,4 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

89,6 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 50 

Utfall avser perioden 180201-190131. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att prioriteras under 2019, så som det 
också var prioriterat under 2018. Ett antal utbildningar i rehabiliteringsfrågorna kommer att 
genomföras där fokus fördelas på lång- respektive korttidsfrånvaron. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad, där HR-specialist och ekonom träffar varje förskolechef, förs dialog kring 
fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. Varje förskolechef får kontinuerlig 
stöttning i specifika individärenden. Företagshälsovården FeelGood är en nära samarbetspartner för att 
utreda hälsotillstånd och kommer användas i den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Detta är ett viktigt 
arbete som behöver prioriteras och utvecklas. Förvaltningen kan konstatera att antalet tillbud som 
härrör till stress på grund av arbetsbelastning ökade från 52 st (2017) till 77 st (2018). Detta är 
alarmerande och ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på största allvar. 
Detta görs bland annat genom att tydligt jobba med arbetsmiljöarbetet som har sin utgångspunkt i den 
centralt fastställda SAM-almanackan där månatliga genomgångar erbjuds för förvaltningens chefer. 
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Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180201-190131 
på ca 9,4%. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,4%. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180201-190131 motsvarade 89,6 årsarbetare. En 
viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfall i dagsläget okänt. 
 
För att få en helhetsbild över hur friskvårdsförmånerna nyttjas och vilken påverkan de har på såväl 
individ som organisation är det också viktigt att beakta övriga friskvårdsförmåner som erbjuds och inte 
bara friskvårdsbidraget. Personalförmåner som exempelvis fria bad i kommunens badhus, fritt inträde 
till friluftsanläggningar och hyrcykel är också faktorer som bör tas med i analyser av konsekvenser av 
indikatorn. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari 
- februari är 0. 

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

Här redovisas förvaltningens arbete med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning enligt tilläggsförslag i 
budget 2019:2. 

Februari: 

Sjukfrånvaron 

I februari har HR-specialisterna deltagit i det forum där förskolecheferna träffas i respektive 
verksamhetsområde för att utbilda i arbetet med långtidssjukskrivningar. Utbildningen bestod dels i att 
gå igenom processen och Borås Stads rehabiliteringsrutin, men även i att ge utrymme för 
förskolecheferna att lyfta specifika ärenden och dilemman för att lära av och stötta varandra med 
vägledning av HR-specialisterna. Upplevelsen av medarbetarna på HR är att förskolecheferna har god 
kännedom om specifika förhållanden på individnivå som påverkar sjukskrivningar och det är tydligt att 
det sällan är en orsak. Oftast är det såväl privata som organisatoriska orsaker till att en medarbetare går 
in i en sjukskrivning. Olika typer av insatser, exempelvis arbetsförmågebedömningar och 
förstadagsintyg, vid företagshälsovården FeelGood har beställts för att komma vidare i specifika 
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individärenden. 

I tillägg till ovanstående kommer HR-specialisterna fortsätta arbetet med att utbilda i arbetsmiljöfrågor 
för att ge förskolecheferna en god grund att stå på i det praktiska arbetet ute på förskolorna. Detta sker 
en gång/månad. 

Under februari har också arbetet med att utveckla kvalitetsdialogerna fortsatt. Ekonomifunktionen har 
tillsammans med HR-funktionen utvecklat det uppföljningsdokument som används vid mötena med 
förskolecheferna där det nu, bland annat, tydliggörs hur stor andel av sjukfrånvaron som beror på kort- 
respektive långtidssjukskrivningar. 

Den nya centralt placerade enheten Organisationshälsa har involverats i arbetet med sjukfrånvaron. 
Chefen för HR-funktionen har tät kontakt med enheten, som också har presenterat sin verksamhet vid 
en förvaltningsledning. I anslutning till det har fyra förskolor blivit aktuella för att påbörja insatser 
tillsammans med Organisationshälsa. Dessa förskolor har identifierats utifrån hög andel 
korttidsfrånvaro, men även där förvaltningen inte sett önskvärt resultat av tidigare arbete med hälso- 
och arbetsmiljöfrågorna. Insatserna planeras att påbörjas i tidigare delen av mars. 

Kompetensförsörjning 

Under februari har en översyn av förvaltningens valideringsrutin påbörjats för att utveckla och förenkla 
processen. De filmer och reportage som togs fram under senare delen av 2018, som går att hitta på 
boras.se/arbetaiforskolan, har spridits i organisationen och uppmanats att spridas vidare i olika nätverk 
för att synliggöra yrkena inom förskolans verksamhet samt vilka karriärvägar som finns. 

Löneöversynen har dragit igång på allvar och förskolecheferna har utbildats och uppmanas att föra tät 
dialog kollegor emellan för att göra likvärdiga bedömningar i sina lönesättningar, för att undvika att 
andra förskolor upplevs som mer attraktiva ur ett löneperspektiv än andra. I årets översyn kommer en 
extra satsning göras på utbildade barnskötare vilket förhoppningsvis kommer ha viss påverkan på 
attraktiviteten till yrket. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 680 1 417 263 8 500 8 500 0 

Statsbidrag 12 085 11 774 311 68 726 68 726 0 

Övrigt 10 280 10 162 118 63 314 63 346 32 

Summa intäkter 24 045 23 353 692 140 540 140 572 32 

       

Personal -102 053 -101 292 -761 -617 637 -622 606 -4 969 

Kost -10 985 -9 948 -1 037 -59 685 -60 685 -1 000 

Lokalvård -4 059 -4 498 439 -26 989 -26 989 0 

Lokaler -14 403 -14 515 112 -89 811 -90 111 -300 

Köpta platser -10 018 -11 076 1 058 -61 250 -61 250 0 

Övrigt -5 808 -5 241 -567 -29 193 -30 456 -1 263 

Summa kostnader -147 326 -146 570 -756 -884 565 -892 097 -7 532 

       

Buffert    -7 500   

Nettokostnad -123 281 -123 217 -64 -751 525 -751 525 0 

Nämndbidrag 123 217 123 217  751 525 751 525  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-64 0  0 0  

För att få ett rättvisande resultat har budgettillskott för lönerevision utbetald från januari månad avseende förskollärare samt ökade IT-kostnader 
räknats med. Dessa budgettillskott är ännu inte beslutade av Kommunstyrelsen. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -64 tkr i förhållande till periodens budget. I nuläget 
prognostiseras ett årsresultat enligt årsbudget. 

Förskolenämndens ram inför 2019 har räknats upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-februari har varit 45 barn eller 0,8 % färre än under motsvarande period förra året. Trots detta 
har volymtimmarna ökat med 2,5 % för motsvarande perioder mellan åren. Antalet barn som vistats 15 
timmar i förskolorna har ökat något, ca 0,8 % jämfört med motsvarande månader 2018. Det blir av stor 
vikt att följa utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor ligger på samma nivå under januari-februari 2019 som under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 3 platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är ca 600 tkr lägre 
under januari-februari 2019 än för motsvarande period förra året. Ersättningen till fristående enheter 
beräknades på budget 2019:1, på grund av att budgetprocessen försköts till följd av valet. Ersättning 
baserad på budget 2019:2 ska tas av Kommunfullmäktige och kan föranleda att viss retroaktiv 
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ersättning ska betalas ut till de fristående enheterna. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av 
köpta platser. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 53 eller 0,8 % färre barn under januari-februari 2019 än under motsvarande period 
2018. 

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen. En första genomgång visar att nivån på bemanningen inom 
kost- och lokalvårdsverksamheten är avsevärt högre än det faktiska behovet. Grundskoleförvaltningen 
planerar utföra åtgärder från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt på anpassningarna under 
innevarande år. Utifrån det ekonomiska läget kan ytterligare anpassning behöva göras. Förvaltningen 
anser att anpassningar i första hand ska göras på ej lagstadgade verksamheter. 

Förskoleförvaltningens plan var att lämna Norrbyskolans lokaler och ta över tidigare Tullengymnasiets 
lokaler och budgeterat enligt detta. Det nya beslutet att förvaltningen är kvar i Norrbyskolans lokaler i 
kombination med att förvaltningen även kommer ha tidigare Tullengymnasiets lokaler (Språkresans 
förskola) innebär att kostnaden för lokalhyror överstiger budgeterad nivå. Därför kommer 
förvaltningen att se över möjligheten att stänga mindre och/eller mindre ändamålsenliga förskolor. 
Under året planeras sju enheter avvecklas. Av dessa har fyra mindre ändamålsenliga lokaler, två är 
belägna moduler och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i området. Detta föranleder 
att nettoökningen av hyreskostnader inte blir så hög i förhållande till budgeterad nivå. Dock har 
hyreskostnaderna ökat med ca 9 000 tkr sedan 2017, om indexuppräkning och den kompensation som 
erhölls i ram 2018 räknas bort. Inför 2020 kommer Silverpoppelns, Marklandsparkens och Språkresans 
förskolor, som öppnar under 2019, få helårseffekt. Dessutom öppnar Vildmarkens förskola i början av 
2020 och eventuellt ny förskola Sandared under hösten 2020. Inför varje ny planlagd förskola kommer 
en noggrann behovsanalys göras, då dessa innebär en avsevärt högre lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2019 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 858 -1 694 -165 -10 712 -10 902 -190 

Nettokostnad -1 858 -1 694 -164 -10 712 -10 902 -190 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -328 -436 108 -2 537 -2 537 0 

Nettokostnad -328 -436 108 -2 537 -2 537 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 23 967 23 274 693 140 071 140 103 32 

Kostnad -143 633 -142 846 -787 -861 664 -869 006 -7 342 

Nettokostnad -119 666 -119 572 -94 -721 593 -728 903 -7 310 

Öppen förskola       

Intäkt 12 10 2 60 60 0 

Kostnad -641 -663 22 -4 026 -4 026 0 

Nettokostnad -629 -653 24 -3 966 -3 966 0 

Familjecentraler       

Intäkt 65 69 -4 410 410 0 

Kostnad -865 -931 66 -5 627 -5 627 0 

Nettokostnad -800 -862 62 -5 217 -5 217 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 500 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 500 0 7 500 

Totalt       

Intäkt 24 044 23 353 691 140 541 140 573 32 

Kostnad -147 325 -146 570 -755 -892 066 -892 098 -32 

Nettokostnad -123 281 -123 217 -64 -751 525 -751 525 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter februari månad på -64 tkr i förhållande till periodens budget. 
Nämnden prognostiserar i nuläget ett årsresultat enligt årsbudget. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -165 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats i 
jämförelse med budget 2018. Helårsprognos -190 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +108 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos 0 tkr 



 

Förskolenämnden, Månadsrapport februari 2019 11(13) 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -94 tkr. Helårsprognos -7 310 tkr. 

Förskolenämnden erhöll ingen kompensation i ram för den ökade beläggningsgraden inom förskolan 
och det finns risk för att barngruppernas storlek ökas, då det rent schemamässigt blir svårare att ha en 
beläggning av personal under större del av dagen. Trots att det under perioden januari-februari varit 
något färre barn inom nämndens verksamhet i förhållande till motsvarande period 2018 har 
vistelsetiderna ökat. Effektiviseringskravet på nämnden föranleder att möjligheter till effektiviseringar 
behöver ses över utan att lagstadgad verksamhet påverkas. 

Förskolecheferna kommer under våren att byta titel till rektor. Även detta är en följd av den nya 
läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den obligatoriska 
befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen är tre-årig och läses på kvartsfart. Under 2018 
infördes biträdande förskolechefer och redan nu upplever förskolechefer att deras arbetssituation och 
arbetsmiljö blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska 
rektorsprogrammet och genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge 
förskolechefer tidsmässig möjlighet att genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande 
förskolechefer täcker upp vid förskolechefs studier. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna i form av vikarier vid studietid förvaltningen drygt 3 000 tkr. 
Valideringsinsatserna har utökats något till 2019 och kostnaderna beräknats därför också öka. 

Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli något högre än budgeterat, dels på grund av en för 
hög bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen och dels på grund av att dessa kostnader ej 
budgeterats för Språkresans förskola. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, avseende 
likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt 
på anpassningarna under innevarande år. 

Något högre lokalhyror än budgeterat prognostiseras. Då förvaltningen i nuläget planerar att lämna sju 
enheter under året bli inte nettoökningen så stor under året, till följd av att Norrbyskolans förskola 
bibehålls i ytterligare två år. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +24 tkr. Helårsprognos 0 tkr. Eventuella ytterligare 
åtgärder inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska påverkas. 
Uppföljning behöver göras om projektet med den rullande öppna förskolan har uppnått sitt syfte. Den 
initiala bedömningen är att kostnaden för projektet är hög per besökare. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +62 tkr. Helårsprognos 0 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr och beräknas nyttjas för bland annat 
valideringsinsatser. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Jan 2019 Utfall Feb 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

10,7  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

90  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 333 6 395 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 457 467 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,4 5,6 

Andel förskollärare, %                              46 50 

Andel barnskötare, %                              26 30 

Gruppstorlek   17 

6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

234 79           

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad och 
börjat/ 
erbjudits plats 
aktuell månad 

170 52           

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36           

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13           

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3           
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Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 21 18           

11 mån 13 10           

10 mån 7 4           

9 mån 3 0           

8 mån 1 0           

7 mån 0 0           

6 mån 0 2           

Totalt 45 34           
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Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avslår ansökan med följande motivering:  

a) Förskolenämnden har i dagsläget inte ett utökat behov av omsorgsplatser. 
b) Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten. 
c) Borås Stad har p.g.a. minskat behov från vårdnadshavare avvecklat sina 
dagbarnvårdare. 
d) Förskolenämnden menar att ytterligare en etablering skulle kunna innebära 

påtagliga negativa följder för stadens förskoleverksamhet.       

Ärendet i sin helhet 

FORMA utbildning AB ansöker om att få auktorisation och bidrag för enskild 

pedagogisk omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden avslår ansökan utifrån 

följande: 

 Borås Stad har i dagsläget inte ett utökat behov av pedagogiska 

omsorgsplatser. 

 Borås Stad ser i dagsläget ingen större efterfrågan av platser inom 

pedagogisk omsorg. 

 Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten. 

 Under rådande ekonomiska förutsättningar i Förskolenämnden skulle 

ytterligare en etablering inom ramen för pedagogisk omsorg kunna 

innebära påtagliga negativa följder för stadens förskoleverksamhet.           

Beslutsunderlag 

1. Ansökan annan pedagogisk verksamhet, Forma omsorg AB                               

Beslutet expedieras till 

1. Forman omsorg AB, Andrea Hansson, 

andrea.hansson@formautbildning.se 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

mailto:andrea.hansson@formautbildning.se
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Svar på initiativärende Grön Flagg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisning av svar på frågeställningarna i 

initiativärende ”Grön Flagg” och lägger informationen till handlingarna.                

Sammanfattning  

Anne Rapinoja (V) och Göran Landström (V) lade vid nämndsammanträde den 

28 februari 2019 fram initiativärende ”Grön Flagg” där de till nästkommande 

sammanträde vill få svar på ett antal frågor. Förskolenämnden beslutade att 

uppdra Förskoleförvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa 

svar på initiativärendets frågeställningar.                  

Ärendet i sin helhet 

Anne Rapinoja (V) och Göran Landström (V) lade vid nämndsammanträde den 

28 februari 2019 fram initiativärende ”Grön Flagg” där de till nästkommande 

sammanträde vill få svar på följande frågor med anledning av införandet av 

kostnad för medlemskap i Grön Flagg från och med 2019.   

- Vi undrar om detta har medfört att färre förskolor arbetar med Grön 

Flagg? 

- Vi undrar om kostnaden för medlemskap belastar den enskilda 

förskolans budget eller om Borås Stad ansluter sig som kommun och 

skapar möjlighet för alla förskolor att fortsätta med Grön Flagg arbetet?        

Förskolenämnden beslutade att uppdra Förskoleförvaltningen att till 

nästkommande sammanträde redovisa svar på initiativärendets frågeställningar.   

Vi undrar om detta har medfört att färre förskolor arbetar med Grön 

Flagg? 

Svar: Enligt statistik från Håll Sverige Rent, Grön Flagg är det idag 58 förskolor 

i Borås Stad som är med i Grön Flagg av 83 förskolor. I september 2018 var 

det 74 förskolor i Borås Stad som var med. 

Vi undrar om kostnaden för medlemskap belastar den enskilda 

förskolans budget eller om Borås Stad ansluter sig som kommun och 

skapar möjlighet för alla förskolor att fortsätta med Grön Flagg arbetet?        

Svar: Från och med den 1 januari 2019 har Håll Sverige Rent, Grön Flagg infört 

en medlemsavgift som är 1500 kronor per förskola och år. Alla som arbetar 



Borås Stad 
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med Grön Flagg idag samt de som gick med senast 31/12 2018 börjar betala 

avgiften först 2020. 

Avgiften belastar den enskilda förskolans budget.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Grön Flagg                                

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr FN 2019-00045 1.1.3.0 

Initiativärende: Grön Flagg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden uppdrar åt Förskoleförvaltningen att till nästkommande 
sammanträde redovisa svar på initiativärendets frågeställningar.       

Sammanfattning av ärendet 

Anne Rapinoja (V) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende 
”Grön Flagg” (bilaga 4 till protokollet) där hon yrkar att Förskolenämnden 
uppdrar åt Förskoleförvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa 
svar på initiativärendets frågeställningar kring Grön Flagg.  

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning och svar till nästkommande 
nämndsammanträde den 28 mars och finner att så sker.    

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Grön Flagg”    

 

 

 



Initiativärende 

 

Grön Flagg - lärande om hållbar utveckling 

för barn och unga 

”Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka 

upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Sedan 1996 har vi certifierat tusentals skolor och förskolor 

som granskats enligt Håll Sverige Rents kriterier. 

Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar 

utveckling. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.” 

Texten ovan är hämtad från Grön Flaggs hemsida, där står det också att det från och med år 2019 

kostar en summa för den enskilda förskolan att ansluta sig till Grön Flagg. 

Vi undrar om detta har medfört att färre förskolor arbetar med Grön Flagg? 

Vi undrar om kostnaden för medlemskap belastar den enskilda förskolans budget eller om Borås Stad 

ansluter sig som kommun och skapar möjlighet för alla förskolor att fortsätta med Grön Flagg arbetet? 

Förslag till beslut: 

Att förvaltningen presenterar svar på ovanstående vid nästa nämndmöte. 

Anne Rapinoja, Göran Landström, Vänsterpartiet 
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Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 

m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –

Ynglingagatan Borås Stad och översänder svaret till 

Samhällsbyggnadsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Norrmalm, 

Norrmalm 1:1 m.fl-Ynglingagatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

uppförandet av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. I detaljplanen hänvisas till 

Sagans förskola där platserna idag redan är fulltecknade. Det innebär att Sagans 

förskola inte kan ombesörja förskoleplatser för ytterligare ett bostadsområde. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor. I det här området är utbudet av platser begränsat och 

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta barnperspektivet 

redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Detaljplan för del av Norrmalm,

Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan

BN 2011-1495Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 
60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på 
tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, 
norr om Sagavallen. Den nya bebyggelsen ska ha en hög 
miljöprofi l och den naturmark som tas bort ska kompenseras 
i närområdet.

All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den 
egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. 

I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur 
planen inför granskning. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 60 
bostäder på Norrmalm. Det gröna stråk som sträcker sig 
genom området behålls och förlorad naturmark kompenseras. 
Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande 
bebyggelsen och topografi n, men med ett modernare form-
språk.

Planområde
Planområdet är placerat längs med Ynglingagatan med den 
nya bebyggelsen placerad i hörnet mellan Ynglingagatan och 
Kråkekärrsgatan söder om kullen. Här stod det tidigare ett 
garage på en del av ytan, som annars består av naturmark. 
Ynglingagatan från Kråkekärrsgatan till Folkungagatan är 
inkluderad i planen, där även korsningen mot Folkungagatan 
ingår. Det totala planområdet är 12 835 m2 stort.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och 
P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd 
för park eller plantering för det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-
12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-
den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Plan- bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 
oktober - 5 november 2017. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017
Granskning 1:a kvartalet 2019
Antagande 2:e kvartalet 2019
Laga kraft 2:e kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 14 maj 2018

Översiktskarta

Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan. 

Platsen där garaget tidigare stod och där de nya byggnaderna kommer att stå.

Ynglingagatan
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Uppdelning av planen
I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur 
planen inför granskning eftersom den tänkta bebyggelseut-
formningen har visat sig svår att anpassa till platsen avseende 
natur och terräng.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet med 
utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både 
fl erfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade 
till terrängen och är placerade för att få lägenheter med 
mycket ljus. De fl esta utav fl erfamiljshusen i området är 
byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda 
med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om plan-
området består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk 
stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av tre punkthus i den 
södra delen av planområdet. Punkthusen planeras i 5-7 
våningar där byggnaden i mitten är högst för att följa den 
intilliggande kullens form.  Punkthusen underbyggs av ett 
parkeringsgarage, med en gård på taket till garaget. Från 
gården ska det vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsga-
tan samt upp till kullen. 

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter an till den funktionalistiska stil 
som präglar området, men med ett nutida formspråk. Husen 
har sadeltak likt övriga hus i området men med en brantare 
lutning. De planerade punkthusen blir några våningar högre 
än befi ntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen 
de står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar 
plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att 
följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalis-
men och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för 
att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna. 

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet 
och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt 
snabb utveckling till följd av textilindustrins framgångar. 
I en ny årsring runt den befi ntliga staden uppfördes vid 
den här tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de 
modernistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den 
första bebyggelsen i området, som främst placerades i anslut-
ning till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av 
villor och mindre fl erbostadshus i en utpräglad funktionalis-
tisk stil. Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt 
större s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt 
principen ”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i 
området år 1986, då ett antal fristående fl erbostadshus utmed 
Folkungagatan kopplades samman genom nybyggnad.  

Område som utgår

Planområde
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Kommersiell service 
Kommersiell service fi nns likt den offentliga servicen främst 
i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet fi nns längs 
med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med 
planförslaget.  

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen 
kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsan-
passade.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, 
Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut 
ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan. 
Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan 
kommer att byggas om i och med planändringen. Illustra-
tionskartan på sidan 17 visar på hur den kommer att se ut 
efter ombyggnaden.

Gångtrafi k
Trottoar fi nns längs båda sidorna av gatorna i området. 
Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp 
till Döbelnsgatan. En ny gångstig med trappa ska anläggas 
över kullen inom planområdet och bekostas av exploatören. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. 
De närmsta cykelvägarna fi nns längs med Döbelnsgatan in 
mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan 
fi nns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykel-
väg bort mot Knalleland. 

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan, 
fi nns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett 
antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där 
enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer. 
Cirka 60 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen 
vilket borde innebära en befolkningsökning på drygt 100 
personer. 

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien 
visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/
höstdagjämning och sommarsolståndet. 

Den planerade bebyggelsen kan medföra en ökad skuggning 
för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår och höst. 

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 
kan medföra en viss ökad skuggning för några av grann-
fastigheterna. Idag fi nns dock träd där den nya bebyggelsen 
planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.

Befi ntliga byggnaders skuggning på varandra i området är 
jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen. 

Offentlig service
Offentlig service fi nns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4 
kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger 
direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger 
drygt 500 meter österut. 

Ny bebyggelse

Ynglingagatan 16

Kråkekärrsgatan 13

Principsektion som visar hur den planerade bebyggelsen förhåller sig till kullen. Sektionen är inte tänkt att redogöra för planens geotekniska förutsättningar. 
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Solstudie

De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.  

Vår-/Höstdagjämning
kl 8:00

Midsommar 
kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 13:00

Midsommar
kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 17:00

Midsommar
kl 17:00Sommarsolstånd kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00 Vår- och höstdagjämning kl 13:00 Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Sommarsolstånd kl 13:00 Sommarsolstånd kl 17:00
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För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-
gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För fl erbostadshus 
behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykel-
parkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna 
ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter 
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50 
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 
I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 
avståndskraven uppfylls.

Kollektivtrafi k
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 
meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 
250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna trafi keras av 
linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och vidare 
mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje 7 tar en 
annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om en ska 
mot centrala Borås från planområdet så får en åka via Engel-
brektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsgatan och 
Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7 minuter, 
medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan till Södra 
torget. Dessa tider var aktuella när planen togs fram och kan 
förändras. 

Biltrafi k och bilparkering 
Angöring sker från Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan. 
Majoriteten av de befi ntliga parkeringsplatserna i området 
ligger längs med gatan. All parkering för den nya bebyggelsen 
ska lösas inom kvartersmark, alltså inom den nya bebyg-
gelsens egna tomter och följa Borås Stads parkeringsregler. 
I samband med att korsningen mellan Ynglingagatan och 
Folkungagatan byggs om kommer även den olovliga parke-
ringsplatsen som ligger på naturmark längs Ynglingagatan att 
tas bort och planteras. 

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafi kökningen som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori 
och zon. 

Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm 
BTA för fl erbostadshus respektive och 6 platser per 1000 
kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen. 
Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa 
förutsättningar enligt parkeringsreglerna. Planen uppfyller 
kravet på God tillgänglighet med kollektivtrafi k vilket gör det 
möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att reducera 
parkeringstalen ytterligare fi nns ett antal åtgärdspaket, t.ex. 
för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.

Ynglingagatan
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Planområde

Väpnarstigen

Adilsgatan

Gator

Busslinje

GC-vägar

Järnväg

Busshållplats
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Underjordiska garage får inte ha utlopp till dag- eller spillvat-
ten.

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-
banan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 
m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
ska anläggas. Den nya bebyggelsen ansluts till det befi ntliga 
dagvattenledningar. 

En generell planbestämmelse reglerar att det ska fi nnas 
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. 

Underjordiska garage får inte ha utlopp till dag- eller spillvat-
ten. Alternativt ska dessa förses med möjlighet till avstäng-
ning av utloppet vid brand.

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fi ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 
Befi ntlig transformatorstation vid Ynglingagatan ersätts med 

en ny transformatorstation i planens E-område. Efter att den 
nya har tagits i drift rivs den befi ntliga. Kostnaden för fl ytten 
bekostas av exploatören .

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i "Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen" samt Boverkets vägledningshand-
bok "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" följas. 

Närmaste återvinningsstation ligger på Hornsgatan öster om 
Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse. 
Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen 
kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter 
och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar 
på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet. 
Vid den södra delen av kullen fi nns en sänka med blockig 
terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Grönområdet 
norr om planområdet utgörs av en sydvänd brant i Borga-
reskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung 
bokskog i sluttande terräng.

Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området. 
Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande 
åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs 
som natur, befi ntliga parkeringsplatser samt del av körbana, 
ska iordningställas som naturmark. 

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgareskogen höga 
naturvärden, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. 
Borgareskogen beskrivs som en skog som främst används 
för rekreation och hundpromenader. Sagavallen har 
besöksvärden, höga friluftsvärden, stadsvärden och värden 
för lokal utveckling. Området är ett populärt promenadstråk 
och uppskattat av barnen för lek. Mellan Sagavallen och 
Borgareskogen går gröna stråk som är viktiga för djur- och 
naturliv. Ett stråk går genom planområdet och ett stråk går 
längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkun-
gagatan. I grönområdesplanen står det att den västra sidan av 
Kråkekärrsgatan kan bebyggas. Däremot bör naturområdena 
bredvid bollplanen bevaras eftersom de höjer värdet på 
bollplanen. Grönområdena i grönområdesplanen är indelade 
i fyra klasser där klass I innebär det högsta värdet medan 
klass IV innebär ett visst värde. 

Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.
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Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgareskogen och Saga-
vallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen 
inom planområdet har värden för natur och rekreation men 
borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser fi nns 
inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungaga-
tan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.   

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av art- 
eller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive 
miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsom-
rådet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen 
utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark, 
klass 3. Det gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har 
besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det gröna 
stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord 
inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering 
vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen 
har viltstråk identifi erats som koppling mellan Borgareskogen 
och Tokarpsberg genom aktuellt planområde. Enligt Grön-
områdesplanen ska alla ingrepp i grönområden som klassas 
i grönområdesplanen kompenseras. Grönområdets funktion 
och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så 
att en balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska 
bekosta en kompensationsåtgärd. Exploateringen i planom-
rådet kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma plan-
område som exploateringen, men det är en stor fördel att de 
genomförs så nära som möjligt till det man vill kompensera.

Planområdet består till stor del av tallskog i blockig terräng. 
Tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och 
kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite 
kommer att krävas vid skada. Exploatören kommer att stå för 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark utmed Ynglin-
gagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och utvecklas. När 
korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om kommer 
ena armen av korsningen att tas bort och planteras samtidigt 
som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas bort 
för att återskapa naturmark. 

Fornlämningar och kulturminnen
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)
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Ynglingagatan

Utsnitt av grönområdesplanen.

Utsnitt från illustrationskartan som visar på ombyggnaden av korsningen 
mellan Folkungagatan och Ynglingagatan som en kompensationsåtgärd. 
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Geoteknik och Radon
Generellt bedöms risken för ras och blockutfall vara låg men 
den sprickriktning och foliation av berg som mäts upp ska 
uppmärksammas vid bergschakt då de branta vinklarna kan 
leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekommer 
skall bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten. 

Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att lösa block kan 
rasa ner om markytan under ändras. Enligt gällande plan-
förslag kommer slänten vid Kv Knapen att påverkas. Block 
i slänten vid planerad byggnation måste därför tas bort. 
Där ytnära berg förekommer kan block säkras genom t.ex. 
bultning i berg.

All organisk jord bör schaktas bort eller ersättas innan 
fyllning kan ske samt att fyllnadsmassor som används består 
av packad sprängsten. Vegetationen i området bidrar till att 
minska risken för erosion och ska därför behållas där ingen 
uppfyllning planeras ske.

Den planerade bebyggelsen ska uppnå erforderlig säker-
hetsfaktor mot stabilitetsbrott. Detta kan utföras genom 
utfl ackning av slänt till lutning 1:2,5 eller genom erforderlig 
stödkonstruktion. I denna plan bedöms erfoderlig stödkon-
struktion som lämpligast då större delen av kullen ska hållas 
orörd. 

De uppmätta strålningsnivåerna innebär att huvuddelen av 
området klassas som normalradonmark. Nykonstruerade 
byggnader på normalradonmark ska utföras radonskyddande. 
(COWI 2018-03-19)

Förorenad mark
Vid den miljötekniska undersökningen har förorening över 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM påvisats i ett antal 
jordprover och förorening över MKM har påvisats i enskild 
punkt i anslutning till det rivna garaget inom planområdet. 

Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för 
att med säkerhet kunna avgränsa föroreningen i plan och 
profi l. Däremot ger resultaten information om var förore-
ning kan påträffas och även en ungefärlig uppfattning om 
möjlig utbredning. Utifrån framtagna resultat görs dock 
bedömningen att avhjälpande åtgärder av något slag kommer 
att krävas vid eventuell framtida exploatering av området. 
(COWI 2018-02-28)

6. Vatten
Planområdet ligger drygt 800 meter ifrån Viskan. Planens 
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 
området blir översvämmat. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar 
hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas, 
vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska 
kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomför-
ande.

7. Sociala perspektiv
När nya bostäder byggs i anslutning till den befi ntliga bebyg-
gelsen så fi nns det goda möjligheter för en ökad upplevd 
trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt 
på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad 
upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.

Sektion över nybyggnation med stödkonstruktion mot kullen. 
(Geoteknisk utredning COWI 2018)



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan 
som är en led för farligt gods. Bebyggelsen som tillåts i 
planen ligger drygt 200 meter från Älvsborgsbanan och 
bedömningen är därför att planutformningen inte påverkas 
av riskerna förknippade med transport av farligt gods. 

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar. 
Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det 
rekommenderade skyddsavståndet. Behov av åtgärder på 
ventilation och utrymningsvägar ska stämmas av med 
räddningstjänsten.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 
saknar större vägar med stora trafi kmängder. Planens 
genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan 
på MKN för luft.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och 
därför har en bullerutredning tagits fram. 

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller 
från trafi k enligt förordning SFS 2015:216.

För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara 
iordninggjord och tillgänglig då vissa balkonger inte klarar 
bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem. 

Den föreslagna bebyggelsen påverkas inte av vibrationer från 
järnvägen.

R2017023A

R2017023A

Förklaringar
Vägyta

Emissionslinje

Järnväg (spårmitt)

Byggnad

Uthus

Höjdnivåkurva

Bullerskärm

Beräkningspunkt

Beräkningspunkt över 55 dBA

Nivåtabell

LAeq24h

dB(A)

40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 > 60

Ekvivalent ljudnivå LAeaq24h  från väg- och tågtrafi k. Maximal ljudnivå LAFmax  från väg- och tågtrafi k.
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR 
visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla 
områdets gröna karaktär. 

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 
bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska 
anläggningar. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får byggas regleras genom exploateringsgrad 
och prickad mark som innebär att marken inte får bebyggas. 
e000 beskriver hur stor del av marken som får bebyggas inom 
respektive egenskapsgräns. Utöver största byggnadsarea 
tillåts parkeringsgarage med körbart bjälklag genom bestäm-
melsen e2, detta då det fi nns en viss fl exibilitet hur byggna-
derna hamnar i förhållande till byggrätten för garage mellan 
byggnaderna. På prickad mark får inte marken bebyggas med 
undantag för gårdsbyggnader och parkering på de platser 
som inte är markerade med n1 eller f3.

Mark och vegetation
n1 är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvar-
tersmark. Bestämmelsen n2 har placerats för att säkerställa 
att gården anpassas och möter kullens terräng, terrassering 
tillåts. n3 betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i 
dessa områden ska bevaras. 

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 
totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som 
höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå. 
Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan 
40-48 grader för att samspråka med befi ntlig bebyggelse. 
Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens 
takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. Mot det gröna 
släppet i det sydvästra hörnet tillåts inte balkonger ovan 
prickad mark, för att bevara öppenheten i släppet och 
avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga 
ut 2 meter från fasad. Gårdsbyggnader tillåts på gården 
mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd
För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården ligga 
på tyst sida och vara iordninggjord och tillgänglig då vissa 
balkonger inte klarar bullerkraven, om inte bullerdämpande 
åtgärder görs på dem. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen fått laga 
kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större 
än 20 cm på en höjd av 1,50 meter ovanför mark. Detta för 
att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls. Möjligheten 
att ge marklov för nedtagning av träd är mycket begränsad 
och ges när trädets förutsättningar kräver det. 

Påträffade markföroreningar ska behandlas inom hela 
planområdet enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förore-
nad mark.

Vid anläggningsarbeten som omfattar schaktning, förfl ytt-
ning eller sprängning ska bergstabiliteten och risk för 
blocknedfall säkerställas i samband med lovgivning. 

Information
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 
m² ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m² hårdgjord yta ska 
anläggas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 
ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 
blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
I Översiktsplanen för Borås som antogs 2018 är Norrmalm 
utpekat som övrig stadsbebyggelse. 

I översiktsplanen fi nns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

 » Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.
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 » Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt avstånd 
till kollektivtrafi k. Kollektivtrafi k ska vara ett attraktivt 
alternativ i vardagen

 » Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsik-
tighet i fråga om energiförbrukning, materialval och 
utformning.

 » Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer

 » Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas.

Angående sista punkten så tas viss naturmark i anspråk i och 
med planförslaget. Dock höjs kvaliteten i och tillgängligheten 
till övrig grönska i närområdet. I planeringsprincipen Gröna 
och blå strukturer står det att områden av klass III och IV i 
Grönområdesplanen som berörs av förtätning bör kompen-
seras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser i 
närområdet. 

En annan punkt som passar in på detaljplanen under Sociala 
och hälsosamma miljöer är att "trygghet och säkerhet beaktas 
vid utformning av det offentliga rummet och i trafi kmiljöer", 
då en trafi kfarlig parkering plockas bort.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfi nns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad bygger 
hållbart och skapar örutsättningar för en hälsosam livsmiljö"

Bostadsbyggnadsprogram 
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-
rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara 
och ha hög kvalitet. Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt 
till att nå målen som sätts upp i programmet. Detaljplanen 
möjliggör en förtätning och att ca 60 nya bostäder kan byggas 
i ett centralt läge i närhet till natur. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

I behovsbedömningen har det framkommit att följande 
frågor är viktiga att belysa i planarbetet:
- Kompensation för förlorad natur
- Byggnadshöjd
- Buller från järnvägen
- Solstudie

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm 
1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del 
av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna 
Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB 
Bostäder i Borås.

Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas  att utgöra 
den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.

Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Norrmalm 1:1.

Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9, 
som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering 
övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Allmänna elledningar som ligger inom den kommunala mark 
som ska överlåtas ska säkerställas med ledningsrätt i samband 
med övrig fastighetsbildning.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab 
Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska 
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet 
kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och 
fi nansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation 
av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark 
(kompensationsåtgärd) mm.
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En överenskommelse om markbyte ska träffas mellan 
kommunen och AB Bostäder för att reglera marköverlåtelser 
mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9 (se bild 
ovan).

Marken (E-området) där transformatorstationen ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Ansvarsfördelning
Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare 
ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet. Innan 
byggnation påbörjas bör gränsen mot naturmarken tydligt 
markeras för att undvika att träd skadas. Information har 
införts på plankartan om att vite kommer utkrävas för träd 
som skadas eller tas ned på naturmark.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och 
underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och 
natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med 
att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på 
allmän plats till köparen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norr-
malm 1:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, fl ytt av trans-
formatorstation och eventuellt ledningar samt förrättnings-
kostnader regleras i samband med att kommunen och Peab 
Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Planarbetet fi nansieras genom planavgifter som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948 
upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

» är förenlig med översiktsplanen

» inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse

» inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2018-05-08). 

» Geoteknisk utredning (COWI, 2018-03-19).

» Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Marsken 

Park

9

Mark som tillfaller Borås Stad

Mark som tillfaller AB Bostäder

Tomtgräns
Ny vägkant

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 2 
oktober 2017 har ägt rum under tiden 4 oktober – 5 novem-
ber 2017 och har annonserats i Borås Tidning den 5 oktober 
2017. Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

15 remissinstanser och 7 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Norra delen av planområdet har utgått ur planen efter 
samrådet.

 » Totalhöjderna har höjts med en meter för att säkerställa 
tänkt byggnation. 

 » Bestämmelsen n2 har justerats för att tillåta terrassering. 

 » Tillåten takvinkel har justerats. 

 » Bestämmelse har lagts till som säkerställande vid risk 
för blocknedfall.

 » Bestämmelsen om marksanering har omformulerats. 

 » Buller- och geotekniska utredningen har uppdaterats, 
och en miljöteknisk undersökning har tagits fram.

 » Mindre redaktionella ändringar. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-
12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-
den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 14 maj 2018.

1. Yttranden från remisspart 18

S1 Kommunstyrelsen  19

S2 Länsstyrelsen  19

S3 Trafi kverket  19

S4 Sveriges Geotekniska Institut 20

S5 Tekniska nämnden 21

S6 Miljö- och konsumentnämnden 21

S7 Borås Elnät  23

S8 Lantmäterimyndigheten 23

S9 Förskolenämnden  23

S10 Grundskolenämnden  23

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 23

S12 Sociala omsorgsnämnden 23

S13 Räddningstjänsten  24

S14 Västtrafi k 24

S15 Naturskyddsföreningen 24

2. Yttranden från sakägare 24

S16  Brf Boråshus 10, Folkungagatan 23 24

S17  Brf Boråshus 9, Ynglingagatan 14-16 26

S18  Boende Ynglingagatan 14 26

S19  Boende Folkungagatan 21 26

S20  Boende Ynglingagatan 28

S21  Boende Kråkekärrsgatan 13 28

S22  Boende Ynglingagatan 14 28
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Plan- bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 
oktober - 5 november 2017. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ser positivt på en utökning av antalet 
bostäder på Norrmalm med en blandning av både bostads-
rätter och hyresrätter. Eftersom den nya bebyggelsen innebär 
en förlust av naturmark är det viktigt, likt planen beskriver, 
att den naturmark som tas bort kompenseras inom plan-
området. För att bevara områdets karaktär är det angeläget 
att säkerhetsställa att utformningen av den nya bebyggelsen 
passar väl in i den nuvarande.

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Kommentar
Utformningen säkerställs med bestämmelser som reglerar 
den nya bebyggelsens höjd, placering och takutformning. 

S2 Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen ser positivt på detaljplanens intentioner. Dock 
bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa och säkerhet (Geoteknik samt risk och säkerhet) 
behöver lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Geoteknik
För att säkerställa markens lämplighet med hänsyn till områ-
dets geotekniska förutsättningar behöver detaljplanen reglera 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att platsen ska vara 
säker att bo och vistas på med hänsyn till risker för ras, skred 
och sättningar. SGI har yttrat sig (daterat 2017-10-31) över 
föreliggande plan. Vad gäller risken för blocknedfall anser 
Länsstyrelsen att kommunen behöver redogöra för hur man 
avser att säkerställa risken för blocknedfall samt redogöra för 
vem som ska ansvara för att risken avhjälps. Detta behöver 
framgå av planbeskrivningen/genomförandebeskrivningen. 
Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att en upplysning 
införs på plankartan om att risken för blocknedfall behöver 
beaktas vid schaktning. En lämplig hänvisning till den 
geotekniska utredningen kan även göras i upplysningen. I 
övriga geotekniska frågor hänvisar Länsstyrelsen till SGI:s 
yttrande i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB
Risk och säkerhet

Generell bör en riskutredning tas fram inom 150 meter 
från en farligt godsled. I det här fallet ligger planområdet 
som närmast ca 65 meter från Älvsborgsbanan som ligger 
drygt 10 meter lägre än planområdet. Godstrafi ken är idag 
sporadisk men då banan används som omledningsbana vid 
stopp på Västra stambanan kan banan periodvis trafi keras 
mer frekvent av godståg. 

Länsstyrelsen har svårt att se att risken för en olycka med 
farligt gods inblandat skulle bli oacceptabel inom planområ-
det, dels på grund av höjdskillnaderna mellan järnvägen och 
planområdet och dels med tanke på den ringa godstrafi ken 
på banan. Länsstyrelsen hade dock gärna sett en redogörelse 
kring vilken typ av gods som trafi keras på Älvsborgsbanan 
samt i vilken omfattning både idag och i framtiden. Eventu-
ella säkerhetshöjande åtgärder säkerställs lämpligen genom 
planbestämmelser på plankartan, exempelvis genom att rikta 
entréerna bort från järnvägen.

Framtida järnväg
Länsstyrelsen instämmer med Trafi kverket att kommunen 
bör förhålla sig till planerna för en ny järnväg mellan Borås 
och Linköping i sin detaljplanering.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedöm-
ning. 

Kommentar
Den geotekniska utredningen har reviderats efter SGIs 
synpunkter. En planbestämmelse angående blocknedfall har 
lagts till i plankartan. 

Som Länsstyrelsen skriver så är det i dagsläget endast om-
ledningstrafi k som trafi kerar Älvsborgsbanan när det gäl-
ler gods. De bedömningar som gjorts kommer från Borås 
Stads översiktliga riskanalys, där mängden trafi k har räknats 
upp till ett konservativt värde. Ämnesfördelning motsvarar 
nationell statistik, då tillförlitliga uppgifter saknas. Bebyggel-
sen närmast Älvsborgsbanan har plockats bort ur planen och 
närmsta avstånd är nu drygt 200 meter. 

Planerad bebyggelse ligger mitt i ett bostadsområde och  
anses inte påverka en framtida Götalandsbana negativt.

S3 Trafi kverket 
Dagvatten
Kommunen måste se till att dagvatten inte påverkar 
järnvägområdets dike på något sätt. Dikena är endast till för 
järnvägens avvattning och Trafi kverket tar inte emot vatten 
från andra verksamheter.
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Vibrationer
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafi kverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Risk
Trafi kverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas 
i detta sammanhang.

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås
För närvarande pågår ett arbete med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
för Noden Borås. I studien föreslås olika typer av åtgärder 
som är nödvändiga för Borås Stads fortsatta bostadsutveck-
ling kopplade till transportinfrastruktur och resande. Norr-
malm 1:1 ingår i studien, under namnet ”Sagavallen väst”, 
som kommunens föreslagna markanvändningsunderlag för 
trafi kprognosen i åtgärdsvalsstudien.

Parallellt med studien tas en avsiktsförklaring och en 
överenskommelse fram som grundar sig på studien. Dessa 
dokument syftar till att utgöra ett ställningstagande för 
fortsatt arbete och åtagande utifrån åtgärdsvalsstudien.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafi kverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebygd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta korridorer där den nya 
järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafi kver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkades i Borås Stads remissyttrande gällande Lokali-
seringsutredningen. Det är oklart hur planområdet kommer 
påverkas utifrån buller, vibrationer och stomljud från den nya 
järnvägen.

Hur Trafi kverket går vidare med lokaliseringsutredningen är 
ännu inte beslutat, det vet vi först när regeringen beslutar om 
ny nationell plan 2018-2029.

Kommentar
Delen av detaljplanen som avvattnades mot Älvsborgsbanan 
har utgått ur planen. Dagvattnet från planerad bebyggelse tas 
omhand i det kommunala dagvattennätet. 

En vibrationskonsult har hörts i ärendet och det fi nns ingen 
risk att vibrationerna i planerade byggnader kommer att 
överstiga riktvärdena. 

Se svar till Länsstyrelsen angående risker. 

Planerad bebyggelse ligger mitt i ett bostadsområde och 
 anses inte påverka en framtida Götalandsbana negativt. Bul-
lerutredningen har uppdaterats angående buller och stomljud 
från Götalandsbanan.

S4 Sveriges Geotekniska Institut
I geotekniskt PM har en bedömning gjorts avseende block-
utfall från berghällar med slutsatsen att lösa block inom 
området innebär en säkerhetsrisk. SGI noterar att dessa risker 
fi nns beskrivna i planbeskrivningen, med kapitel 7 i PM 
Geoteknik som grund, men vi ställer oss frågande om dessa 
åtgärder är tillräckligt säkerställda i planen då åtgärderna inte 
är införda i plankartan. 
En bergtekniskt sakkunnig bör bedöma frågor gällande 
blockstabilitet med utgångspunkt från den slutgiltiga schakt-
planen, samt avgöra vilket behov av åtgärder som krävs för 
att säkerställa långsiktig stabilitet. SGI anser att förfarandet 
bör säkerställas i plankartan på ett plantekniskt godtagbart 
sätt. 
SGI ställer sig frågande till de valda geometrierna i sektioner-
na 1 och 2. I planbeskrivningen på s.8 redovisas en sektion 
för vardera områden 1 och 2. Dessa sektioner överensstäm-
mer inte med geometrier, och lastfall i beräknade stabilitets-
sektioner. Alla förutsättningar (t ex belastningar i form av 
byggnader, uppfyllnader, trafi klast, avschaktningar etc.) An-
nars har inte planens lämplighet påvisats. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart 
sätt säkerställas i planen. 
I känslighetsanalysen utförs beräkningar med förhöjda 
portryck motsvarande en förhöjd grundvattenyta med 0,5 m 
genom hela sektionen. Resultatet från denna beräkning redo-
visas dock inte utan förkastas med motivering att den valda 
portryckssituationen är orimlig. SGI anser att bedömningen 
av portrycksförhållanden ska baseras på resultat från mätning 
av grundvattennivå vid släntkrön. I de utförda fältundersök-
ningarna har grundvattenrör endast installerats vid släntfot. 
SGI efterfrågar också en utförligare diskussion av bedömda 
högsta portryck baserat på områdets topografi  i sin helhet, 
slänternas dräneringsvägar, avrinningsytor etc.
SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att nämnda osä-
kerheter ovan behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar
Bergstabiliteten och risk för blocknedfall säkerställs i 
samband med lovgivning. En bestämmelse om detta har lagts 
till i plankartan. 

Sektionerna i planbeskrivningen är gjorda för att illustrera 
byggnadernas placering i förhållande till kullen och är inte 
avsedda att användas för att utläsa de geotekniska förutsätt-
ningarna. 
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Den geotekniska utredningen har kompletterats angående 
portryck. 

S5 Tekniska nämnden
Enligt Grönområdesplanen har Borgarskogen höga natur-
värden, även grönstråket genom planområdet är markerade 
i Grönområdesplanen. Exploateringsområdets utbredning 
norr om Folkungagatan riskerar att helt klippa av spridnings-
korridoren som binder samman grönområdet runt Sagavallen 
med Borgareskogen. Området är klassat som högt värde i 
Grönområdesplanen och har en mycket viktig funktion för 
djur och insekters rörelser i området. Med hänsyn till dessa 
värden avstyrker Tekniska nämnden föreslagen exploatering 
norr om Folkungagatan. 

Vid exploatering av området vid Kråkekärrsgatan är det 
viktigt att brynet på tallkullens sydvästra sida mot exploa-
teringsområdet skyddas före och efter det att byggnationen 
är genomförd för att kullens höga naturvärden ska kunna 
bevaras för framtiden.

Med hänvisning till ovannämnda tillstyrker Tekniska 
nämnden föreslagen exploatering vid Kråkekärrsgatan och 
avstyrker föreslagen exploatering norr om Folkungagatan.

Kommentar
Området norr om Folkungagatan har utgått ur planen. 
Brynet på kullens sydvästra sida är skyddad i plan genom ett 
fl ertal bestämmelser.  

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Natur        
I Borås stads naturdatabas har Borgareskogen klass 3, högt 
naturvärde. Det är ett stråk längs järnvägen med blandad 
lövskog, vid planområdet främst bok men även i anslutande 
miljö fl era andra ädla lövträd som ek, lönn och ask varav 
en del är grova. I grönområdesplanen har Borgarskogen 
klassning närpark med höga naturvärden (klass 3), medan 
Sagavallen har ett visst naturvärde. Mellan Sagavallen och 
Borgarskogen går gröna stråk som är viktiga för djur- och 
naturliv. Ett stråk går genom planområdet och ett stråk går 
längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkun-
gagatan.

Kullen vid område 2 är del av det gröna stråket och ett 
karaktärsfullt inslag i närnaturen i området även om det inte 
är klassat som egen yta i naturdatabas eller grönområdesplan. 
På kullen i område 2 växer tallskog som ska bevaras som 
naturmark med ett trädskikt som kommer att stå nära den 
nya bebyggelsen. Vilket gör att bostäderna kommer att få en 
naturnära men relativt skuggig miljö.  

Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna 
utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. 
Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-
sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2 
kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder förlorade naturvärden  
Område 1      
Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en 
viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet. Vid 
exploatering måste möjligheten att nå naturområdet säker-
ställas för både människor och djur. Den ytan som blir kvar 
för utanför bebyggelsen är mycket smal och brant. I område 
1, Borgareskogen, ser Miljöförvaltningen inte att man varken 
har kunnat genomföra skyddsåtgärder eller kompensera de 
ekologiska funktionerna. Släppet till det gröna är för smalt 
för att säkra funktioner för människor och djur eller skapa 
gröna kvalitéer. Det planeras en väg utmed huset för att nå 
parkeringsgarage under huset. En lösning där man istället 
ansluter till parkeringsgaraget direkt från Folkungagatan 
hade sparat naturmark, men är enligt exploatören inte 
möjligt att genomföra.  Ingreppen i naturmarken går inte 
att kompensa inom den kvarvarande naturmarken inom 
planområdet. Storlek på Gröna stråk ska vara minst 20 meter, 
se Grönområdesplan.

Område 2      
Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng. 
De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering 
har mätts in och vite har satts. Exploatören kommer att stå 
för kompensationsåtgärder utmed Ynglingagatan. Där ska 
det gröna stråket stärkas och utvecklas. När korsningen 
Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om kommer ena armen 
tas bort och planteras samtidigt som parkeringsplatsen söder 
om Ynglingagatan ska tas bort för att återskapa naturmark.

Avgränsning av kvartersmarken gentemot barrskogskullen, 
skydd av befi ntlig vegetation i hörnet och säkerställande av 
promenadstråk i södra delen av kullen är skyddsåtgärder. 
Medan att omvandla gatumark till naturmark och ersätta en 
parkeringsyta med grönt kan ses som kompensationsåtgärder. 
Miljöförvaltningen bedömer dessa kompensationsåtgärder 
som tillräckliga för att ersätta förlorade funktioner i område 
2, dock inte område 1. 

Ekologisk länk söder om Sagavallen    
Tidigare exploatering vid Sagavallen (ny förskola) har redan 
minskat funktionen på grönstråket som går genom planom-
rådet. En exploatering av område 1 i denna detaljplan skulle 
försämra detta viktiga grönstråk ännu mer. Detta sätter press 
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på att behålla och utveckla den ekologiska länken sydväst 
om Sagavallen. I den strategiska planen för Knalleland (dock 
ej antagen) fi nns ytor i detta stråk planerade som bostäder. 
Exploateras område 1 anser Miljöförvaltningen att de tomter 
tidigare utpekats för möjlig bebyggelse istället måste bevaras 
obebyggda om grönstråkets funktion ska bevaras. 

Förorenad mark      
Diesellukt har upptäckts i jordprover i område 2. Här måste 
man göra markmiljöundersökning. Det är olämpligt att 
bebygga/hårdgöra utan att veta omfattning och spridning på 
föroreningen.

Luft, dagvatten och radon    
Miljöförvaltningen är nöjd med texterna i planbeskrivningen.

Geoteknik                                                                          
Den geotekniska utredningen visar att åtgärder behöver 
göras för att stabilisera både område 1 och område 2 
inför bebyggelse. Det är av stor vikt att dessa åtgärder inte 
påverkar omgivande naturmark negativt. De dramatiska 
höjdskillnaderna i område 1 gör det svårt att få till en 
naturlig anslutning till naturmarken utan mycket stor påver-
kan i naturmarken med avverkning av träd, markarbeten och 
släntningar. 

Buller, planbeskrivning     
Störningsskydd, buller     
Det är en bra text om buller under ”Störningsskydd” på 
plankartan. Miljö-förvaltningen önskar att samma text ska 
stå i planbeskrivningen.

”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad 
överskrider riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostads-
rummen vara vända mot en fasadsida där 55dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje 
bostad ska ha tillgång till uteplats där 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. 

Planbestämmelser, planbeskrivning    
De kvarvarande träden kommer att ligga nära husen och bli 
en del av områdets karaktär. Möjligheten att ge marklov för 
nedtagning av träd är mycket begränsad. Miljöförvaltningen 
önskar att detta tydliggörs under planbestämmelser i planbe-
skrivningen. 

Planens genomförande, planbeskrivning                         
Gränser och fysiska skydd måste vara tydliga under byggfa-
sen för att inte riskera att skada det trädskikt som ska fi nnas 
kvar efter byggnation. Detta bör tilläggas i planbeskriv-
ningen. 

De kvarvarande träden kommer att stå nära husen. Därför 
önskar Miljöförvaltningen att information bifogas exploa-
teringsavtalet om hur strikt bedömningen av marklov för 
nedtagning eller beskärning av träd är. Behoven utgår ifrån 
träden/risk och inte utifrån boendes önskemål. 

Planbestämmelser, plankarta    
Natur       
Miljöförvaltningen anser att naturmarken bör regleras mer på 
plankartan. Antingen med tilläggsbeskrivningar kring träd 
och mark eller lägga till n1 och n3 (som redan fi nns på ytan 
för bostäder). 

Miljöförvaltningen vill reglera naturmarken tydligare på 
plankartan. Att skriva enbart ”Natur” är jämförbart att det 
enbart skulle stå ”Byggnader” på ytan som ska exploateras. 
Vi måste säkerställa att den naturtyp vi vill bevara inför 
planens genomförande även är kvar därefter. Idag fi nns inte 
en fungerande organisation för att bevaka detta i byggskedet. 

Mark och vegetation     
Miljöförvaltningen anser att det ska tilläggas att marklov 
gäller för fällning av träd inom hela naturmarken. 

Kommentar
Området norr om Folkungagatan har utgått ur planen. 
Brynet på kullens sydvästra sida är skyddad i plan genom ett 
fl ertal bestämmelser.  

En markmiljöundersökning är gjord och en planbestämmelse 
angående marksanering är införd i plankartan. 

Släntning utanför kvartersmark medges inte i planen. Terras-
sering tillåts inom egenskapsområdet för bestämmelsen n2 för 
att låta kvartersmarken ansluta befi ntlig nivå mot naturmark.

Bullertexten har uppdaterats för att inte låsa fast planen till 
riktvärden, som i framtiden kan bli utdaterade. 
Ett förtydligande om marklov för nedtagning av träd 
är tillagd under rubriken 9. Planbestämmelser - Ändrad 
lovplikt, lov med villkor.

En text angående att gränser och fysiska skydd ska vara 
tydliga under byggfasen är tillagd under rubriken 12. Planens 
genomförande - Ansvarsfördelning. 

Önskemålet om information till exploateringsavtalet är 
vidarebefordrat till markavdelningen. 

Användningen "Natur" innebär att marken ska användas just 
som naturmark och inte får bebyggas. Exploatören får inte 
bygga på eller ta ned träd på kommunens mark oavsett vilken 
bestämmelse som är utsatt i plankartan. 
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Bestämmelsen om marklov för fällning av träd gäller redan 
inom hela planområdet. 

S7 Borås Elnät 
Elnät
Befi ntlig transformatorstation ersätts med en ny transfor-
matorstation i nya E-området och efter den nya har tagits 
i drift rivs den befi ntliga. Kostnaden för det bekostas av 
exploatören. I övrigt ingen erinran.

Stadsnät
Splitvision har ledningar i anslutning till planområdet. Detta 
ger möjlighet för anslutning till stadsnätet. Dessa ledningar 
beaktas vid exploatering av planområdet.

Kommentar
Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande 
transformatorstationen utifrån inkommen synpunkt.

S8 Lantmäterimyndigheten
Under rubriken ”Planens genomförande” sägs att över-
enskommelse om fastighetsreglering ska träffas mellan 
kommunen och AB Bostäder. Det är lämpligt att denna 
överenskommelse inte upprättas förrän ansökan om förrätt-
ning ska lämnas in eftersom en sådan överenskommelse är 
en processhandling och som sådan endast är giltig inom 
förrättningens ram.

Under samma rubrik fi nns nämnt att området för transfor-
matorstation kan upplåtas med arrende till Borås Elnät istäl-
let för att fastigheten Knapen 1 fl yttas till nytt läge genom 
fastighetsreglering. Även om det första alternativet väljs bör 
Knapen 1 regleras till den nybildade bostadsfastigheten.

Kommentar
Formuleringen ”överenskommelse om fastighetsreglering” 
har bytts ut till ”överenskommelse om markbyte”.

S9 Förskolenämnden  
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen och påtalar att 
behovet av ytterligare förskoleplatser bör beaktas.

Kommentar
Att lösa förskole- och grundskoleproblematiken i Borås är en 
viktig strategisk fråga som behöver få en långsiktig lösning. 

S10 Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för Norrmalm 
1:1 m. fl .- Ynglingagatan. Nämnden har inget att erinra mot 
detaljplanen. Nämnden ser det som positivt att Norrmalm 
förtätas med fl er bostäder. Nämnden vill lämna synpunkter 
som avser tillgång till skolplatser i centrum.

Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till 
skolplatser i centrum. Både Bergdalskolan, Engelbrektskolan 
samt Daltorpskolan har ett högt elevtryck och saknar kapa-
citet att ta emot fl er elever i ett växande Borås. Enligt Borås 
Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas 
fram till 2025, vilket skapar behov av fl er skolplatser i 
centrum. Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning 
inför de kommande åren. Nämnden har i sin lokalresursplan 
beskrivit kapacitetsutveckling och behov av fl er nya skolen-
heter i de centrala delarna av Borås för att kunna tillmötesgå 
den växande efterfrågan på skolplatser i området.

Kommentar
Se svar till Förskolenämnden, S9. 

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till planen att bygga fl er 
bostäder i området. Befolkningen växer och det fi nns ett 
stort behov av bostäder. Här fi nns en bra infrastruktur med 
kollektivtrafi k och närhet till förskolor och skolor. Sagavallen 
ligger i strategiskt placerad och har möjlighet att utvecklas till 
en mötesplats för boende i närområdet.

I grönområdesplanen pekas Borgarskogen och skogen kring 
Sagavallen ut som betydelsefulla. I detaljplanen har man lyft 
behovet av att förlorad natur ska kompenseras med naturvär-
deshöjande åtgärder inom planområdet. Här är det viktigt att 
man följer upp att dessa åtgärder görs så att området behåller 
sin karaktär med närhet till grönska.

I och med att området utvecklas med fl er boende behöver 
man även se över behovet av gång- och cykelbanor i området. 
Man skulle kunna anlägga cykelvägar längs Folkungagatan 
och Ynglingagatan för att ansluta till befi ntliga cykelvägar på 
Sagagatan mot Knalleland och längs med Döbelnsgatan mot 
centrum.

Kommentar
Cykelstråket längs med Döbelnsgatan förbinder Norrmalm 
med Borås centrum och övriga cykelstråk. Ynglingagatan och 
Folkungagatan är lokalgator med en trafi kmängd som inte 
motiverar separerade cykelbanor. 

S12 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett 
kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla beho-
vet av boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett bostadsområde 
med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är 
också viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gäl-
lande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning 
är god. Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de 
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blir vuxna, få erbjudande om bra och fullvärdiga boenden. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans 
med övriga förvaltningar för att ta fram detaljplaner för 
LSS-boenden. Framkomligheten till och i de nya bostäderna 
kommer att vara god. 

S13 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på detaljplanen:

1.Delar av planområdet ligger inom 150 meter från 
Älvsborgsbanan, vilket innebär att riskerna ska utredas och 
hanteras. Område 1 ligger drygt 100 meter från järnvägen. 
Område 2 berörs ej. Borås Stads översiktliga riskanalys säger 
att 40 meter skyddsavstånd är tillräckligt. Med hänsyn till 
att avståndet överskrider 100 meter, topografi n, samt att 
utgångar från byggnaderna i Område 1 naturligt placeras mot 
vägen, dvs bort från järnvägen, anser räddningstjänsten att 
inga ytterligare åtgärder behövs.

2.Den planerade bebyggelsen kommer sannolikt innebära att 
räddningstjänsten förväntas utgöra alternativ utrymningsväg. 
Byggnadernas höjd innebär att räddningstjänstens höjdfor-
don behöver användas. Det innebär att räddningstjänsten 
behöver åtkomst till samtliga lägenheter. (Om lägenheterna 
utförs som genomgående lägenheter behöver således rädd-
ningstjänsten endast ha åtkomst till ena sidan av respektive 
byggnad.) Detaljplanen bör inte inskränka dessa möjligheter, 
då invändiga lösningar i byggnaderna är kostsamma och tar 
boyta i anspråk, dock fi nns möjligheten att bygga med så 
kallade Tr2-trapphus. Om sådana trapphus byggs behövs ej 
utrymning med hjälp av räddningstjänsten.

Observera att det dock alltid är positivt om räddnings-
tjänsten har åtkomst till byggnaderna,till exempel vid en 
vindsbrand. I detta fallet berörs specifi kt de underjordiska 
garagen som kan behöva ha ett bjälklag som tåler att tunga 
fordon ställs upp.

3.Eftersom det planeras för underjordiska garage anser 
räddningstjänsten att det bör fi nnas en planinformation 
om att underjordiska garage inte får ha utlopp till dag- eller 
spillvatten,alternativt att dessa förses med möjlighet till 
avstängning av utloppet vid brand.

Åtkomst för räddningstjänstens höjdfordon
Räddningsväg ska vara skyltad, snöröjas vintertid och bör 
anslutas i närheten till byggnadens gatuadress.

Kommentar
De lägenheter som inte kommer att nås med höjdfordon 
kommer att ha tillgång till Tr2-trapphus. Information om 

utlopp från underjordiska garage läggs till i planbeskrivning-
en och skickas till exploatören. Exploatören informeras om 
åtkomst för räddningstjänstens höjdfordon. 

S14 Västtrafi k 
Västtrafi k ser positivt på utbyggnadsplanerna och har inga 
ytterligare synpunkter. Vi vill dock påminna om att det fi nns 
en risk för förvirring när exakta linjenummer och turtäthet 
presenteras utan att tydliggöra att dessa kan förändras över 
tid.

Kommentar
Texten tydliggörs utifrån synpunkten. 

S15 Naturskyddsföreningen 
Område 1 bör inte bebyggas av fl era olika skäl. Det lilla 
naturområdet utnyttjas idag för rekreation av de boende 
inom stadsdelen. Enligt den aktuella planen går ett viltstråk 
genom område 1. Exploateras detta grönområde blir det 
inget över för djuren att förfl ytta sig i utom den planerade 
gångstigen ner till Borgarskogen. De uppmätta bullerni-
våerna inom stora delar av den planerade byggnadsytan är 
hälsofarliga och kan sannolikt ej helt avskärmas för tänkta 
bostadsinnehavare.

I område 2 bör endast två av de planerade byggnaderna 
uppföras. Den byggnad, som ligger mest österut genom 
vars tomt viltstråket; Tokarpsberg – sagavallen – område 
2 - område 1 går, bör ej uppföras. Grönområdet blir annars 
för smalt för djuren att förfl ytta sig i med stora huskroppar 
på ena sidan och Ynglingagatan på andra sidan.

Den ändrade anslutningen av Ynglingagatan till Folkunga-
gatan är positiv för djurens förfl yttning längs det angivna 
viltstråket.

Kommentar
Område 1 har utgått ur planen.
Den gröna korridoren väster om den planerade bebyggelsen 
tillsammans med talldungen som sparas ut mot korsningen 
Kråkekärrsgatan/Ynglingagatan bedöms tillräckliga för att 
bibehålla det gröna stråket. Den naturmark som tas i anspråk 
kompenseras för inom planområdet. 

2. Yttranden från sakägare
S16 Brf Boråshus 10 Folkungag. 23 
Synpunkter avseende att överhuvudtaget uppföra en byggnad:

-Det gröna stråket som sträcker sig mellan Borgarskogen och 
Sagavallen är enligt Borås stad klassifi cerad som Grönom-
råde klass 2. Mycket viktiga grönområden som är oersättliga 
på lokal nivå. Det gröna stråket utgör en korridor genom 
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vilket viltdjur rör sig och vi ser att den nya byggnationen 
hamnar mitt på det gröna stråket. I detaljplanen står att 
kompensationsåtgärder ska genomföras, men inte på vilket 
sätt. Vi ställer oss mycket frågande till detta och vill ha en 
tydlighet om vilka åtgärder som planeras. Eftersom nybygg-
nationen hamnar mitt på det gröna stråket så ser vi inte hur 
det är möjligt att kompensera för den viktiga funktionen som 
det gröna stråket utgör för djurlivet.

-Borgarskogen är en närpark för de boende runt omkring. 
En plats för rekreation, återhämtning och lek för barnen. Det 
vi fått information om gällande Borgarskogen och konse-
kvenserna av nybyggnationen har bara gällt själva stigen som 
går genom området. Den kommer att ändras, men vi anser 
inte att stigens lokalisering är det viktigaste, utan det faktum 
att en stor del av grönområdet försvinner, förutsättningarna 
för djur- och fågellivet samt viktiga naturvärden påverkas 
negativt. Vi önskar en större tydlighet hur grönområdespla-
nen kompenseras efter den omfattande ändringen.

Synpunkter för förfl yttning av byggnad längre nedåt skogen, 
alternativt minska byggnadshöjden avsevärt:

-Byggnaden bör placeras längre ifrån Boråshus 10:s tomt-
gräns och således nedåt/inåtskogen. 

Synpunkter avseende nuvarande tänkt placering och bygg-
nadshöjd:

1.Minskat soljus, väsentlig skuggning, minskat fastighets-
värde.

- Det utgör en väsentligt negativ påverkan avseende Boråshus 
10:s boendemiljö gällande minskat solljus pga skugga 
som infaller från den nya huskroppen. Enligt detaljplanen 
beskrivs en viss skuggning av tomt och fastighet, men det 
vi utläser i illustrationerna i solstudien stämmer inte med 
beskrivningen. Vi anser att huskroppen kommer att ge en 
betydande skuggning och som vi anser är en olägenhet.

- I detaljplanen beskrivs att området som byggdes under 
1940-talet hade en viktig utgångspunkt i att de skulle vara 
”anpassade tillterrängen och är placerade för att få lägenheter 
med mycket ljus”. Med utgångspunkt i detta ställer vi oss 
frågande till den planerade storleken och placeringen av den 
nya huskroppen. Idag är hus/fastigheter i närområdet placera-
de så att husprofi lerna följer sluttningen i ett zig-zagmönster 
vilket gör att samtliga hus har god utsikt ned mot stan i den 
södra riktningen. Med den tänkta placeringen och höjd av 
den nya huskroppen blir den södra utsikten från Boråshus 10 
obefi ntlig eftersom den kommer att placeras mitt framför. 
Vi ser att värdet på vår fastighet kommer att sjunka drastiskt 
då utsikten är en högst väsentlig del av Boråshus 10:s boen-
dekvalitet, livskvalitet och totala boendeupplevelse.

2. Insyn. Insynen från den planerade byggnaden till lägenhe-
terna i Boråshus 10 blir betydande och vi anser att det är en 
betydande olägenhet.

Övriga synpunkter som avser konsekvenser kopplat till 
säkerhet för våra barn, trafi ksäkerhet, parkeringsmöjligheter, 
vägunderhåll och snöröjning:

- Parkering och säkerhet. Parkeringssituationen för boende 
och besökare till Folkungagatan-Ynglingagatan påverkas 
mycket negativt av nuvarande tänkt placering av byggnaden 
samt planering av snävare gata (Ynglingagatan). Redan idag 
råder en ohållbar parkeringssituation längs Folkungagatan 
och Ynglingagatan. Bilar parkeras längs gatan i båda 
färdriktningar. En del i planen för nybyggnationen består av 
att Ynglingagatan ska göras smalare (vilket gör att ett antal 
parkeringsmöjligheter försvinner längs gatan, samt att 9 st 
parkeringsplatser kommer att tas bort. Detta tillsammans 
med att ytterligare 9 st p-platser försvinner för de boende 
i Boråshus 10 gör att parkeringssituationen blir ännu mer 
ansträngd och mycket riskfylld för såväl bilister, men även 
cyklister och lekande barn. Den totala inverkan av minskade 
parkeringsytor äventyrar säkerheten och försvårar exempelvis 
vägunderhåll.

- Parkering, vintertid. Under vintertid är parkeringssituatio-
nen ännu mer ansträngd i samband med snöfall och snöröj-
ning. Vid ökad förtätning ökar problemet än mer om inte en 
totallösning skapas för hela området (som förslagsvis uppnås 
i samråd mellan Borås stad och fastighetsägare i området)

- Parkering och konsekvenserna av förtätning. Borås stad 
hänvisar till att det är upp till markägaren att lösa parkerings-
situationen för sina boende, men det är Borås stad som har 
ansvar för det lokala gatunätet, samhällsplaneringen och 
att inte förtätningar av stadsbilden leder till att säkerheten 
äventyras. Byggnader/fastigheter som fi nns i området idag 
uppfördes under en tidsålder då antalet bilägare var en 
bråkdel av vad den är idag. Vi anser att det är en mycket 
viktig stadsnäts-/samhällsplaneringsfråga att, i takt med 
förtätningsutvecklingen, fi nna lösningar för alla boende i 
området som påverkas av nybyggnationer. Eftersom gatorna 
idag i väldigt stor grad utgör parkering för de boende så 
önskar vi att den totala parkeringssituationen måste tas 
hänsyn till när nya byggnader uppförs.

- Parkering för Boråshus 10. Förutom ovan har boende i 
Boråshus 10 följande synpunkter avseende hur våra parke-
ringsmöjligheter påverkas av den nya byggnationen:

- Boråshus 10 har idag en egen anlagd yta för parkeringsplat-
ser, 9 st, där en del av ytan ligger på den tomtmark som nu 
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är inte miljömässigt försvarbart, utan endast ekonomiskt 
försvarbart för den byggherre som avser tjäna stora pengar 
på att förstöra en miljöskatt. Det fi nns gott om mark mot I15 
eller skogen bakom SÄS som är mer lämpat för exploatering.

Om nu ni inte tar hänsyn till miljö, natur och djur så är det 
bara att göra ett studiebesök i området efter 18.00 och själv 
se det hopplösa i 50-80 bilar till i området.

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 
Som en del av planarbetet har en naturvärdesinventering 
tagits fram, där delar av  det som var område 2 i samrådet 
pekas ut att ha ett visst naturvärde. Större delen av kullen 
kommer att bevaras enligt planförslaget och åtgärder vidtas 
för att bevara karaktären, både på kullen och i hörnet mot 
Ynglingagatan/Kråkekärrsgatan. 

S18 Boende Ynglingagatan 14 
Har förstått av planarkitekt att parkeringar på Norrmalm 
planeras ta bort, då det benämns som grönområde i kartorna. 
Det är HELT fel, detta är parkeringar som kommunen gjort, 
med nerfasade trottoarkanter, en metal stång som tidigare 
hade en P-skylt. Togs ner för några år sedan. Det är samma 
uppe vid gräsplanen/ lekplatsen Folkungagatan 27/ Väpnar-
stigen. Dessa parkeringar är fullpackade efter arbetstid, och 
vore förfärligt om dom togs bort! Folk har ingenstans att 
parkera! Att kommunen inte har kontroll på rätt uppgifter i 
kartor, ska inte dom boende runt om hela kvarteren behöva 
lida för! Ska gamla, fl ickor, unga etc behöva vara rädda och 
gå hem efter att ha fått ställa bilen långt bort från hemmet! 
(För att inte tala om hur belysningen är från komunens sida! )

En annan fråga som jag skulle önska svar på är varför så 
många av hyreshusen på Folkungagatan efter nr 23, ner mot 
Sagagatan, särskilt på vänstersida, inte har några parkeringar 
gjorda åt sina hyresgäster el medlemmar? Är det så att AB 
Bostäder som ju är delägt? av kommunen, "slipper" tänka på 
sitt ansvar gentemot samhället( p-platser till boende) ?

Kommentar
Borås Stad arbetar med att fasa ut de parkeringar som inte 
är planenliga. Det är varje fastighetsägares ansvar att tillgo-
dose de boendes parkeringsbehov. Borås Stad kan inte tvinga 
befi ntiga fastighetsägare att bygga fl er parkeringsplatser, 
däremot ställs krav på de fastighetsägare som bygger nytt.

S19 Boende Folkungagatan 21 
Synpunkt på planerad förtätning genom att bygga bostäder 
alldeles intill Folkungagatan. Jag anser att det är ett stort 

är föremål för nybyggnation. Boråshus 10 har fram till 2012 
betalat arrende för denna del och vi fi ck ingen information 
om någon uppsägning och fi ck ingen förklaring till detta.

- Vi ställer oss frågande varför vi inte fi ck någon förklaring 
på uppsägningen och även varför vi inte fi ck möjlighet att 
lösa ut den lilla markbit som behövs för att kunna inrymma 
hela parkeringsytan på vår tomtmark (Boråshus 10).

- Uppsamlingsplats för snö vid snöröjning. Vi ser en stor risk 
i att det vid snöröjning av norra infarten till nybyggnationen 
fi nns en stor risk att snöuppsamlingar hamnar på tomtmark 
Boråshus 10. Snö, vatten och vägunderhåll skall inte påverka 
andra fastigheter på ett negativt sätt.

- Gällande norra infarten intill nybyggnationen vid Boråshus 
10.

- Har infarten tillräcklig bredd utan att beträda tomtmarken 
för Boråshus 10? (Boverkets byggregler BFS 2011:6 kap 
5:721).

- Underarbetet för att bygga den norra infarten: För att 
bygga en väg med full bärighet i bredd såsom planeras enligt 
detaljplan ser vi att det knappast är möjligt utan att använda 
vår tomtmark (Boråshus 10). Vi accepterar inte att vår 
tomtmark används utan vår tillåtelse.

Kommentar
Område 1 har utgått ur planen. 

All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 

Hur uppsägning av arrende skulle ske reglerades i arrendeav-
talet. 

S17 Brf Boråshus 9, Ynglingag. 14-16 
Byggplanen i ärendet föranleder rimlig protest och ompröv-
ning i saken.

Hemställer om avslag för byggnationen. Det största praktiska 
problemet är uppenbart. Det fi nns inte utrymme för fl er 
bilar att parkera som det är nu. Och vår bostadsrättsförening, 
Boråshus 9 ( Ynglingagatan 14-16) överväger att "förstöra" 
ytterligare grönmark på vår tomt då vi själva saknar parke-
ring till våra medlemmar. 

Bygget är planerat på en biotopiskt unik talldunge som hyser, 
inte bara en rådjursfamilj sedan länge, utan även Hackspett 
och andra fågelarter. Att "förtäta" på ett så destruktivt sätt 
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Snälla, förstör nu inte denna fi na stad med kortsiktiga planer. 
De gröna stråken är viktigare än vad vi själva tror idag.

Bostadsområdet Norrmalm är med blandade bostäder och 
sitt djurliv pga skogsområden (av ”lätt förvildad karaktär”) 
med promenadstråk för både djur och människor ett mycket 
populärt område. Naturen; Urberget som planeras sprängas 
bort eller asfalteras över är en samlings- och övernattnings-
plats för den familj rådjur som promenerar området och som 
alla boende får njuta av att se – det är en härlig present som 
annars är få förunnat i en stadsmiljö.

Djurlivet; Rådjursfamiljen som i år haft tre ungar har vandrat 
samma område i generationer. De borde få fortsätta med 
det, både för sin egen skull men framför allt för boende och 
besökare i området. Ekorrar och rödhakar som passerar 
från ”dalen”, över berget och till andra sidan Folkungagatan 
borde också uppmuntras att stanna kvar och öka beståndet 
istället för att försvinna. Även om det planeras att behålla 
ett minimalt grönt stråk så kommer passagen att oförlåtligt 
täppas till och djurlivet kommer att avta istället för att öka. 
Vår som sommar är det rena regnskogsljuden i området del 
2, något som överröstar tåg- och biltrafi k. Att plantera gräs 
och kanske några enstaka träd kan INTE ersätta den natur 
som skapats genom de skogsområden med vild karaktär som 
skulle asfalteras över. Jag tänker specifi kt på den lilla plätt där 
cirka tio parkeringsplatser fi nns idag som skulle få gräs i stäl-
let. Grönytor är viktiga. Grönytor som parker är inte samma 
sak som natur, gräsmattor är inte samma sak som skog med 
gammal ved. Grönområden förbättrar luftkvalitén i staden 
och gammal skog med gammal ved förbättrar djurlivet på så 
många sätt att det vore hemskt synd att ta bort det.

Mitt förslag är att absolut inte täppa till (och därmed stänga 
av korridoren för djur och natur) utan i så fall planera att 
fl ytta planer på bebyggelse AVSEVÄRT längre ner från 
själva Folkungagatan. Att låta en bredd av ”vild” skog fi nnas 
kvar för att tillåta djurlivet inklusive fåglarna förfl ytta sig 
in till Norrmalm. Vi kan istället utveckla en långsiktig och 
HÅLLBAR plan för området. Det fi nns mycket stora, redan 
asfalterade ytor som kan användas till bostadsbyggande 
och förtätande. Desto mer förtätad Borås Stad blir, desto 
viktigare blir det att vi har tänkt rätt från början och behållit 
så många riktiga grönytor som möjligt!

Just nu har vi det enda strövområdet och gröna stråket som 
fi nns mellan Norrmalm och Knalleland/Alideberg. Det 
påverkar luftkvalitén positivt. Det går att öppna upp göra 
fl er stråk för människor men inte om vi täpper till och skär 
effektivt av djurens passage genom detaljplanen.

misstag att genomföra den detaljplan som fi nns på området 
och protesterar därför mot det planerade nybygget mellan 
Folkungagatan 21 och 23 (delområde 2) då det missgynnar 
både det befi ntliga bostadsområdet, djurlivet och Borås som 
framtida stad.

Det är en bra plan att förtäta Borås Stad men det är oerhört 
viktigt att i denna fas inte fatta ett felaktig kortsiktigt beslut. 
Om vi ska kunna utveckla stadens behov långsiktigt med 
att bygga ca 700 bostäder per år så kan vi inte börja med att 
täppa till och därigenom skapa en barriär mellan Norrmalm 
och Alideberg, utan behöver i stället fundera på att öppna 
upp med exempelvis gång och cykelstråk.

Tänk långsiktigt och gräv ner eller inkapsla exempelvis en del 
av tågbanan så skapas en bullerfri miljö som tillåter passage 
ner mot Alideberg, Knalleland och vidare till Sjöbo. Vi har 
ett stort ”dödområde” mellan Knalleland och Sjöbo som har 
oerhörd utvecklingspotential för både bostäder, handel (även 
småbutiker) och arbetsplatser, Det skulle bidra till en levande 
miljö och i förlängningen leda till ett attraktivt Sjöbo. Som 
det är nu är det biltrafi k från Knalleland och norrut då det 
inte fi nns några trevliga promenadeller cykelstråk (om man 
inte tar sig en omväg över Kypeområdet). Det fi nns inte 
många bussturer heller.

I så fall kan delområde 2 byggas, inte vid Folkungagatan och 
stänga passagen för djur utan längre ner mot nordväst. Där 
fi nns söderljus, inget buller från järnvägen (om en del av den 
kapslas in eller grävs ner) och möjligheten att bygga delvis 
ekologiskt men framför allt hållbart med både bergvärme 
och lättillgänglighet från både Alideberg, Knalleland och 
Norrmalm. Det går att även bygga en bilväg ner till dessa 
bostäder från Folkungagatan och fortfarande behålla 
urberget och skogskaraktären längs hela vägen. Men, tyvärr 
kan vi inte bygga bostäder precis vid vägen som lägger beslag 
på hela passagen som då behöver asfalteras. Det räcker inte 
med en planerad och skyltad gångväg för människor. Gör vi 
det så klipper vi av den gröna passagen, det gröna stråket och 
det kommer INTE att bli attraktivt att placera fl er boenden i 
samma område heller.

Jag har bott i New York, Paris, Tokyo, Hong Kong och även 
fl era småstäder på olika kontinenter. Jag har återvänt till 
Borås som min favoritstad. Många frågar mig varför. Det 
som är speciellt med Borås är att jag kan gå och cykla överallt 
i en stad full av oexploaterade grönområden som tillåts vara 
”av vildare skogskaraktär”. Det som är speciellt i Borås är att 
vi inte skapat barriärer som stänger av passager för djurlivet. 
Långväga besökare, både kollegor och vänner har fått se 
fi lmer med rådjur, ekorrar och rödhakar på Norrmalm och 
på så sätt beundrat denna ovanliga europeiska stad.
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Grönområdena ska vara en tillgång för alla och fi nnas inom 
räckhåll, både människor och djur. Det fi nns möjligheter till 
det!

Kommentar
Område 1 mellan Folkungagatan 21 och 23 har utgått ur 
planen. 

Som en del av planarbetet har en naturvärdesinventering 
tagits fram, där delar av område 2 pekas ut att ha ett visst 
naturvärde. Större delen av kullen kommer att bevaras enligt 
planförslaget och åtgärder vidtas för att bevara karaktären, 
både på kullen och i hörnet mot Ynglingagatan/Kråkekärrs-
gatan. 

S20 Boende Ynglingagatan
En härlig grön kulle mitt bland all bebyggelse. Vill man 
verkligen att dem ska försvinna?

Området saknar som det är i dag redan parkeringsplatser till 
boende i området. Mitt förslag. Gallra upp på kullen, gör en 
härlig plats för människor att va på, rasta hunden, sitta på 
en bänk och bara höra löv och barrens brus. En stund för 
avkoppling eller möten med andra människor, en plats för 
barn att leka och fantisera på.

PS. Gamla fotbollsplanen jämte det nya fi na dagiset skulle 
man ju kunna tänka sig att det skulle kunna bli ett mysigt 
område på istället. Både plats för hus, parkering och för 
människorna boende där en härlig närhet till den härligt 
naturliga kullen.

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 

Större delen av kullen kommer att bevaras enligt planförsla-
get. I och med genomf har det diskuterats att kullen ska göras 
mer tillgänglig och trivsam. 

S21 Boende Kråkekärrsgatan 13 
Jag vill ifrågasätta om alla mätningar inför ett eventuellt 
bygge är gjorda efter förskolan vid Sagavallen stod klar. 
Om så inte är fallet borde inte dessa vara giltiga. Vill också 
påpeka att parkeringsmöjligheterna redan i dagsläget är 
dåliga. Därför är det ett mindre bra alternativ att ta bort en 
befi ntlig parkeringsplats, samtidigt som man ökar behovet 
av parkeringar i området. Detaljplanen tar upp parkerings-
situationen, men kalkylen tar, såvitt jag kan se, inte med i 
beräkningen att många familjer har mer än en bil.

Utöver detta vill jag påpeka att vi som bor i området redan 
har levt nära en byggarbetsplats under fl era år, samt att det 
pågår stora arbeten med bland annat fi ber. Gatorna har 
grävts upp i fl era omgångar. Det är både psykiskt påfrestande 
och ett praktiskt problem att leva i en sådan miljö under 
längre tid. Det är inte rimligt att utsättas för ytterligare ett 
stort byggprojekt.

Kommentar
Det framgår inte i yttrandet vilken typ av mätningar som 
menas. All mark och nya byggnader tillhörande förskolan 
är inmätta på korrekt sätt. Även en geoteknisk utredning 
är gjord inom planområdet för att utreda lämpligheten till 
byggnation. 

All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark, vilket innebär att gatu-
parkeringen inte kommer att belastas av den nya bebyggel-
sen. Antalet parkeringsplatser för den nya bebyggelsen följer 
Borås parkeringsregler som tar höjd för att vissa hushåll har 
mer än en bil. 

S22 Boende Ynglingagatan 14 
Tycker det är ett bra förslag/plan som presenterats för områ-
det, men tror det kommer bli mycket problematiskt i området 
om inte fl er parkeringsplatser i området vaska fram. Även om 
nybyggnationen ska bidra med egna platser så möter det inte 
behovet. Tycker att det är dags att HSB också gör/bidrar m 
parkeringsplatser till sina hus, vilket helt saknas idag. Mitt 
förslag är också att man tar bort trottoaren på skogssidan av 
Ynglingagatan (onödigt att ha en på båda sidor) och naggar 
lite på vallen utmed kullen som idag bara är en vall och sly 
idag och gör snedställda parkeringsrutor längs hela Ynglinga-
gatan (ev. med elstolpar och som hyrs ut av kommunen).

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kom-
mer att belastas av den nya bebyggelsen. Det är upp till varje 
fastighetsägare att förse sina boende med parkeringsplatser. 
Borås Stad kan inte tvinga befi ntiga fastighetsägare att bygga 
fl er parkeringsplatser, däremot ställs krav på de fastighetsä-
gare som bygger nytt. I området är det inte aktuellt med fl er 
gatuparkeringar. 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter bildas som överensstämmer med den nya planen. De 
som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-02-21 – 2019-03-20 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-02-21 – 2019-03-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-03-28.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-03-28.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-03-21 

 
Sammanträde: 2019-03-28 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-03-20 2271 

 

UT Miljöförvaltningen Synpunkter omklassning av förskolor 2019-00049 

2019-03-04 2261 

 

IN Skolinspektionen Begäran om yttrande med anledning av 

anmälan avseende Skogsängens 

förskola i Borås kommun 

2019-00051 

2019-03-08 2260 

 

IN Skolverket Statsbidrag för omsorg under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds för 

2019 

2019-00052 

2019-03-06 2226 

 

IN Miljöförvaltningen Miljöförvaltningens tillsyn på förskolor 

2019 

2019-00050 

2019-03-06 2220 

 

IN Miljöförvaltningen Omklassning av förskolor 2019-00049 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 28 mars 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 3.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 3.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 3 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-03-21 

 
Sammanträde: 2019-03-28 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-02-21 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 4 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-03-14 

 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 5 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-03-19 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 7 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2019-01-01 – 

2019-03-20 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

 

Utredningar gällande kränkande 

behandling blankett Bilaga B 

(Återfinns i pärm på 

nämndsammanträdet) 

2019-00007 1 

2019-00007 5 

2019-00007 6 

2019-00007 7 

 

Respektive 

verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 



 
Datum 

2018-10-30 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-02-01-

2019-02-28 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

7 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2019-02-01-

2019-02-28 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

65 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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