
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KF Ärende 8 
 

Motion om modersmålsundervisning i förskolan 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2020-00330  
 
Motion om modersmålsundervisning i förskolan 

 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Karlsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 
modersmålsundervisning i förskolan. Motionen syftar till att barn med 
annat modersmål än svenska har lättare att utveckla ett nytt språk om de 
har ett utvecklat modersmål med ett rikt ordförråd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och Sverigefinska rådet har beretts 
tillfälle att yttra sig angående motionen. 
  
Då syftet med uppdraget redan finns angivet i skolans statliga 
styrdokument föreslår kommunstyrelsens ledningskontor därför 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2021 § 18 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 december 
2020  
 
Sverigefinska rådets protokoll den 3 november § 3 
 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2020  
Motion om modersmålsundervisning i förskolan den 19 maj 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde. 
 
Expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sverigefinska rådet 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2020-00330  
 
Motion om modersmålsundervisning i förskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Karlsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 

modersmålsundervisning i förskolan. Motionen syftar till att barn med 

annat modersmål än svenska har lättare att utveckla ett nytt språk om de 

har ett utvecklat modersmål med ett rikt ordförråd. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och Sverigefinska rådet har beretts 

tillfälle att yttra sig angående motionen. 

  

Då syftet med uppdraget redan finns angivet i skolans statliga 

styrdokument föreslår kommunstyrelsens ledningskontor därför 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 december 

2020  

Sverigefinska rådets protokoll den 3 november § 3 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2020  

Motion om modersmålsundervisning i förskolan den 19 maj 2020  

 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen, mot 

bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska föranleda 

någon ytterligare åtgärd. 

 

Yrkanden 
Ida Edström (S), Daniel Ekelund (MP) och Maria Nyberg (V) yrkade 

bifall till motionen.  

 

Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till kommunstyrelsens ledningskontors 

förslag.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag mot Ida 

Edströms (S) m.fl. yrkande om bifall av motionen under proposition. 

Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt 

kommunstyrelsens ledningskontors förslag.  

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Reservationer 
Ida Edström (S), Liselotte Eriksson (S), Håkan Talberg (S), Lennart Lind 

(S) och Daniel Ekelund (MP) reserverade sig mot beslutet.  

 

 

 

Expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sverigefinska rådet  

 

 

 



 

 
 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor 

Handläggare 

Anne Ågren 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

2020-12-10 KS 2020-00330 

  

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Motion om modersmålsstöd i förskolan 

Sammanfattning 

Maria Karlsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 

modersmålsundervisning i förskolan. Motionen syftar till att barn med 

annat modersmål än svenska har lättare att utveckla ett nytt språk om de 

har ett utvecklat modersmål med ett rikt ordförråd. 

Barn- och utbildningsnämnden och Sverigefinska rådet har beretts 

tillfälle att yttra sig angående motionen.  

Då syftet med uppdraget redan finns angivet i skolans statliga 

styrdokument föreslår kommunstyrelsens ledningskontor därför 

kommunfullmäktige att avslå motionen.   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 december 

2020  

Sverigefinska rådets protokoll den 3 november § 3 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2020  

Motion om modersmålsundervisning i förskolan den 19 maj 2020 

  

Överväganden  
Sverigefinska rådet vill poängtera att motionärens förslag ligger helt i 

linje med det som står i minoritetslagstiftningen om att alla förskolor ska 

stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av 

deras nationella minoritetsspråk. Karskoga kommun hör till finskt 

förvaltningsområde och skall främja barns kulturella och språkliga 

utveckling. Därför kommer man tillgodose detta genom att öppna en 

tvåspråkig avdelning i Vitsippans förskola. 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 

bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Förslaget medför inga ekologiska konsekvenser 

 



 

Tjänsteskrivelse 

 

2 (2) 

KS 2020-00330  

 

 

Ekonomiska konsekvenser   
Ökade kostnader genom utökning av personalresurser. 

 

Överväganden   
En utökning av modersmålsstöd i förskolan och fritidshem medför även 

utökning av personalresurser. Detta innebär en ökad kostnad i det korta 

perspektivet men är också en forskningsbaserad åtgärd för att höja 

måluppfyllelsen och därmed bör kostnaden för samhället sänkas på lång 

sikt. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte 

ska föranleda någon ytterligare åtgärd  

 

 

Johan Harryson 

Kommundirektör 

 

   Anne Ågren  

Verksamhetsutvecklare 

    

 

 

Expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sverigefinska rådet 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2020-00204  
 
Begäran om yttrande - Motion om 
modersmålsundervisning i förskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Karlsson (S) har lämnat motion om att införa modersmåls-

undervisning i förskolan för att barnen ska få en bättre språkutveckling 

för att öka deras kunskap i språk, matematik och teknik. 

 

Skolförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att yttra sig till 

kommunfullmäktige att besluta att motionen, mot bakgrund av det som 

redan planeras/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2020  

Motion om modersmålsundervisning i förskolan den 19 maj 2020 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Yrkanden 
Maria Karlsson (S) yrkar bifall till sin motion. 

Anna Ragén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Jan-Peter Bäckström yrkar bifall till Maria Karlssons förslag.  

 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Maria Karlssons 

förslag och finner att nämnden lämnat bifall till förvaltningens förslag.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Reservationer 
Maria Karlsson och Jan-Peter Bäckström reserverar sig till förmån för 

förslaget i motionen.  

 



 

 
 

 

Skolförvaltningen 

Handläggare 

Jan Strid 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2020-09-25  

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande över motion om modersmålsundervisning i 
förskolan 

Sammanfattning 

Maria Karlsson (S) har lämnat motion om att införa modersmåls-

undervisning i förskolan för att barnen ska få en bättre språkutveckling 

för att öka deras kunskap i språk, matematik och teknik. 

 

Skolförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att yttra sig till 

kommunfullmäktige att besluta att motionen, mot bakgrund av det som 

redan planeras/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2020  

Motion om modersmålsundervisning i förskolan den 19 maj 2020 

Bakgrund 
Motionsställaren belyser vikten för barnet att behärska även sitt 

modersmål för sin fortsatta utveckling och för möjligheterna att lyckas 

med skolan i alla ämnen. Förvaltningen stödjer till fullo detta och det 

finns goda belägg för detta påstående i den forskning som gjorts inom 

området. Modersmålsundervisning finns dock inte i förskolans läroplan 

men språkstimulering är till för alla barn. Läroplan för förskolan (Lpfö 

98) uttrycker sig så här: ”Förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 

språket och sitt modersmål” Rektor har ansvar att detta genomförs på 

förskolan.  

 

Motionsställaren beskriver också andra verktyg för att stödja barnets 

modersmål. Detta område finns med i kommunens mål och planer för 

förskola och skola. Arbetet behöver fortsätta att utvecklas bl a med att få 

in andra kompetenser i förskolan som t ex personal med annat modersmål 

än svenska. 

 

  



 

Tjänsteskrivelse 

2020-09-25 

2(2) 

 

 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

motionen, mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Jan Strid 

Förvaltningschef 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

Sverigefinska rådet 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2020-00330  
 
Information om motion om modersmålsundervisning 
i förskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Karlsson (S) har lämnat in en motion om modersmålsundervisning 

i förskolan. Av motionen framgår att Barn med annat modersmål än 

svenska har lättare att utveckla ett nytt språk om de har ett utvecklat 

modersmål med ett rikt ordförråd.  

 

Motionären föreslår att modersmålsundervisning införs redan i förskolan 

så att barn med annat modersmål får en bättre språkutveckling för att öka 

deras kunskap i språk, matematik och teknik. 

 

Motionen har lämnats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 22 september 

2020 

Motion om modersmålsundervisning i förskolan  

 

Yrkanden 
Ordförande Niina Slagner (S) föreslog att rådet skulle lämna följande 

yttrande med anledning av motionen: 

Motionärens förslag ligger helt i linje med det som står i 

minoritetslagstiftningen om att alla förskolor ska stödja barn som tillhör 

de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella 

minoritetsspråk. Det skulle bidra till att säkerställa att Karlskoga 

kommun följer minoritetslagstiftningen.  

 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet beslutade att lämna följande yttrande med anledning 

av motionen: 

Motionärens förslag ligger helt i linje med det som står i 

minoritetslagstiftningen om att alla förskolor ska stödja barn som tillhör 

de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella 

minoritetsspråk. Det skulle bidra till att säkerställa att Karlskoga 

kommun följer minoritetslagstiftningen. 

 

 



 

Sverigefinska rådet 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen  

 

 

 



KARLSKOGA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -05- 18 . 

Dlarienr Handl.k~~.....i Ide o r 
::101O-0Cj.)C Kopia._•••••••••••.•••••• 

F AMTIDSPARTIET I RlSKOG 

Motion till Kommunfullmäktige i Karlskoga om modersmålsundervisning i förskolan 

Barn med aW1at modersmål än svenska har lättare att utveckla ett nytt språk om de har ett 

utvecklat modersmål med ett rikt ordförråd. 


Det står i Lpfö 18 att: "Barn med awmt modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål". 


I förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har barn inte rätt till modersmålsundervisning. 


Men förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 


Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling. 

Dessutom 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. 


Rektorn beslutar om hur den enskilda enheten ska utforma modersmålsstöd i förskolan och 

förskoleklassen. 


Åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare med mera kan vara 

viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan när 

det handlar om modersmål. 


I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det en utökad rätt till förskola som 

bedrivs helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska. 


Pedagogen i förskolan arbetar alltid medvetet med att stötta barns språk- och 

identitetsutveckling i alla dagliga aktiviteter oavsett modersmål. 

Förskolan erbjuder redan en språkstimulerad miljö men trots det vore barn med annat 

modersmål betjänta av att få modersmålsundervisning tidigt eftersom barn som har ett rikt 

modersmål får en ökad måluppfYllelse senare i grundsko lan. 


Därför yrkar jag på: 


Att införa modersmålsundervisning redan i förskolan så att barn med annat modersmål får en 

bättre språkutveckling för att öka deras kunskap i språk, matematik och teknik. 


Karlskoga 20200519 

KAR' 

Maria./i;ts...son (~.) I: 21: 

LJ~LP---___ 
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