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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen 

Sammanfattning 

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

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner behöver 

utvecklas för att säkerställa att lagens intentioner uppfylls innan en elev erbjuds 

modersmålsundervisning. Motionen hänvisar vidare till Hörby kommun, där 

motionens intentioner genomförts och där även förvaltningsrätten bedömt 

styrdokumentet som lagenligt. Detta har resulterat i att resurser har frigjorts, 

som i sin tur stärkt andra välfärdsverksamheter, samtidigt elever med utländsk 

bakgrund fått möjlighet att få undervisning av svenska som modersmål.  

Förslaget skapar rutiner för närmare kontroll av barnets kunskaper i språket där 

det ska göras en bedömning om barnet innehar grundläggande kunskaper för 

att rättfärdiga modersmålsundervisning på annat språk. Idag kan rektor ge ett 

gynnande beslut utan att man bekräftat att barnet besitter nödvändiga 

kompetenser.  

Kommunstyrelsen anser att genom kvalitetssäkrande åtgärder kan man 

säkerställa att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 

annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i 

det främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska.  

Motionen bör därför bifallas. 
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Ärendet i sin helhet 

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

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Grundskolenämnden anger i sitt svar att Grundskoleförvaltningen och CFL 

(Centrum för flerspråkigt lärande) har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

med tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument i sin helhet. 

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms som begränsad eller obefintlig 

då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger i sitt svar att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 

samarbetar för att ge eleverna sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. 

Tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument och lagregler 

tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor 

inom ramen för det statliga rektorsuppdraget. Nyttan med ett nytt lokalt 

styrdokument bedöms därför som begränsad eller obefintlig då ett sådant 

dokument inte kan avvika från nationella styrdokument och lagar samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Det är rektor som beviljar modersmålsundervisning enligt Skollagens 10 kap. 

7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§. Vid ansökan till modersmålsundervisning 

behövs svar på: 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet Ja/Nej 

2. Eleven har goda kunskaper i språket Ja/Nej 

Svaren utgör tillsammans med övrig information från anmälan ett 

beslutsunderlag för rektor. Om svaren från vårdnadshavaren inte är korrekta 

upptäcks detta ganska omgående av undervisande lärare. Det handlar om 

sällsynta fall. I dessa fall informeras elevens rektor om lärarens 

kartläggning/bedömning som utgör ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam 

skolorganisation. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever. CFL ansvarar också för modersmålsundervisning och 

studiehandledning. 

CFL ställer krav i rekryteringsprocessen. Som resultat har bland 

modersmålslärare i Borås, 37 av 43 modersmålslärare har lärarutbildning och 

minst 25 modersmålslärare har en svensk lärarlegitimation. Kommunstyrelsen 

anser att det är av särskild vikt att modersmålslärare har svensk lärarlegitimation 
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och uppvisad skicklighet i lärarrollen, med syfte att kvalitetssäkra den utbildning 

som erbjuds elever.  

Förslaget skapar rutiner för närmare kontroll av barnets kunskaper i språket där 

det ska göras en bedömning om barnet innehar grundläggande kunskaper för 

att rättfärdiga modersmålsundervisning på annat språk. Idag kan rektor ge ett 

gynnande beslut utan att man bekräftat att barnet besitter nödvändiga 

kompetenser.  

Kommunstyrelsen anser att genom kvalitetssäkrande åtgärder kan man 

säkerställa att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 

annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i 

det främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner behöver 

utvecklas för att säkerställa att lagens intentioner uppfylls innan en elev erbjuds 

modersmålsundervisning. Motionen hänvisar vidare till Hörby kommun, där 

motionens intentioner genomförts och där även förvaltningsrätten bedömt 

styrdokumentet som lagenligt. Detta har resulterat i att resurser har frigjorts, 

som i sin tur stärkt andra välfärdsverksamheter, samtidigt elever med utländsk 

bakgrund fått möjlighet att få undervisning av svenska som modersmål. 

Motionen bör därför bifallas. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

2. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Grundskolenämnden 

3. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot    
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