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§ 69 Dnr 2019/00342  

Motion: Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för 
modersmålsundervisning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om 
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett 
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och 
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt 
som motionen föreslår. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att 
förslag till beslut skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De två 
arbetsutskotten höll ett samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i 
enlighet med motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas 
fram. Detta för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att 
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.  

I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram 
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens 
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-26 § 120 
KSAU 2021-04-12 § 106 
Tjänsteskrivelse efter återremiss 
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut 
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU 
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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Protokollsanteckning 
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Jag anser att motionen borde anses besvarad med att Barn och 
utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en policy för 
modersmålsundervisning utifrån de mål och förutsättningar som finns. 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Hemsida 
Barn- och utbildningsnämnden för verkställighet 
Motionär 
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