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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse svar på motion angående svenska som
språk i Hylte kommuns skolor
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår att det införs en policy på
samtliga av Hylte kommuns skolor och förskolor om att det svenska språket företrädesvis ska
användas både i klassrummen och på rasterna samt att undantag görs för lektioner i modersmål samt
för officiella minoritetsspråk i Sverige.
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till
svar på motionen.
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 april 2022.
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande svar på motionen.
Svar: Inom samtliga grundskolor i Hylte kommun sker undervisning och samtal på svenska förutom
under vissa lektioner i engelska och moderna språk. Vissa elever har rätt till studiehandledning på sitt
modersmål vilket säkerställer att alla elever får lika förutsättningar att förstå den undervisning som
sker.
På våra skolor, och förskolor satsas det mycket på tidig läs- och skrivinlärning men det är även
satsningar som följer eleverna hela grundskoletiden.
Hur utbildning ska bedrivas regleras i styrdokument så som skollagen, läroplanen och det är upp till
rektor på skolan att se till att det efterlevs och därför är ett beslut om en policy som föreslås inget att
förorda.
Forskning om flerspråkighet visar även väldigt tydligt att barn med andra modersmål än
majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt modersmål.
Barn- och ungdomskontoret anser inte att det finns någon grund för att införa en policy angående
användandet av det svenska språket i skolan och föreslår avslag på motionen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
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Handlingar i ärendet
Motion till Hylte kommunfullmäktige angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor
§175 KSAU Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på remiss

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Ulf Nilsson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert
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