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Sekreterare
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SKURUPS KOMMUN

2019 -05- 22
Diarienr

Motion till Skurups kommunfullmäktige

2019-05-21

Införande av en policy för modersmålsundervisning.
Under lång tid har det funnits modersmålsundervisning i Skurups skolor, detta är en omfattande
verksamhet och en verksamhet som har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren.
Därför anser v i att ta fram en modersmålsundervisningspolicy vore att ta ansvar för denna
verksamhet.
Hörby kommun har tagit fram en modersmålsundervisningspolicy, den så kallade "Hörby
modellen" som präglas av ekonomiskt ansvarstagande. V i Sverigedemokrater anser att denna
policy till stora delar kan användes när Skurup tar fram en modersmålsundervisningspolicy.

Jag föreslår därför
Att Skurups kommun skapar och inför en modersmålsundervisningspolicy för Skurups skolor.

hk

Lars Nyström (SD)

Sverigedemokraterna Skurup
E-post: skurup@sd.se | Hemsida: skurup.sd.se

Protokollsutdrag
Beslutande organ
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Dnr KS 2019.805
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om införande
av policy för modersmålsundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att skol- och
utbildningsberedningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning. Ärendet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast den 31 maj 2020.
Reservation
Göran Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att Skurups kommun skapar och inför
en modersmålsundervisningspolicy för Skurups skolor.
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen är att
modersmålsundervisningen anses vara ”en omfattande verksamhet och som
har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren”. Förslagsställaren
hänvisar även till den av Hörby kommun beslutade modersmålpolicyn som
enligt denne ”präglas av ekonomiskt ansvarstagande”.
Utifrån ovan nämnda policy som syftar till att tillgodose att
modersmålsundervisningen håller en god kvalité, att resurser nyttjas på ett
kostnadseffektivt sätt och att skollagen följs, ser vi att Skurups kommun
utmärker sig positivt. Kommunen följer skollag och förordningstexter på
bästa sätt, har elevens bästa i fokus och en god måluppfyllelse. De resurser
som finns utnyttjas på kostnadseffektivt sätt. Skol- och
utbildningsförvaltningen ser inte behovet av en förtydligande policy.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Motion daterad 2019-05-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 297:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 337:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 19:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 209: Information om att
kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till skol- och
utbildningsberedningen läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Jimmy Nilsson (SD) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till skol- och
utbildningsberedningens alternativförslag (motionen bifalles).
Joakim Arnsberger (V), Anncristin Svensson (S), Solbritt Lundgren (C),
Göran Pettersson (MP), Lena Axelsson (S), Jeanette Bohman (L) och Sven
Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Kent Olsson (SkuP) och Lars
Nyström (SD) att uppdraget ska ges till skol- och utbildningsberedningen
och att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 31 maj
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2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsen alternativförslag (motionen bifalles)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
18 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ekblads (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Kommunstyrelsen

Motion från Lars Nyström (SD) om införande av policy
för modersmålsundervisning
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen till detta är att
modersmålsundervisningen anses vara ”en omfattande verksamhet och som
har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren”. Förslagsställaren
hänvisar även till den av Hörby kommun beslutade modersmålpolicyn som
enligt denne ”präglas av ekonomiskt ansvarstagande”.
Utifrån ovan nämnda policy som syftar till att tillgodose att
modersmålsundervisningen håller en god kvalité, att resurser nyttjas på ett
kostnadseffektivt sätt och att skollagen följs, ser vi att Skurups kommun
utmärker sig positivt. Kommunen följer skollag och förordningstexter på
bästa sätt, har elevens bästa i fokus och en god måluppfyllelse. De resurser
som finns utnyttjas på kostnadseffektivt sätt. Skol- och
utbildningsförvaltningen ser inte behovet av en förtydligande policy.
Konsekvensanalys/Överväganden

Lagkrav
Skurups grundskolor erbjuder i dagsläget modersmålsundervisning enligt de
lagkrav som finns:
 En eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som
modersmål
 Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 Eleven har grundläggande kunskaper i språket
Utöver det är huvudmannen bara skyldig att anordna
modersmålsundervisningen om
 Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
 Dessa elever önskar att få undervisning i språket
 Det finns en lämplig lärare
Undantaget är minoritetsspråken där man har rätt till att få undervisning
utan krav på grundläggande kunskaper, dagligt umgängesspråk och att det
ska vara minst fem elever. Ovanstående gäller även för grundsärskolan.

Postadress

Besöksadress

Växel

Alfanummer

274 80 Skurup

St. Torggatan 4

0411-53 60 00

0771-SKURUP

kansli@skurup.se
www.skurup.se

Tjänsteskrivelse

2 (6)

Förvaltning

Datum

Diarienummer

Kommunövergripande staben

2019-07-25

KS 2019.805

Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade
undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan
undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska
dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett
särskilt behov av sådan undervisning
Modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuds
under samma förutsättningar som för grundskolan förutom att det krävs att
eleven har goda kunskaper i språket.
Förskolorna erbjuder ingen modersmålsundervisning men ska, enligt Lpfö
18 (läroplan för förskolan), ”ge varje barn förutsättningar att utveckla både
det svenska språket och sitt modersmål”. Barnet ska även ”ges möjlighet att
utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika
kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av
mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”.
Modersmålsundervisning i grundskolan Skurup
I nuläget erbjuder kommunen, i enlighet med skollagen,
modersmålsundervisning i 11 språk, spanska, arabiska, dari, farsi, engelska,
thai, albanska, danska och polska. Av dessa är det en elev som har
distansundervisning i minoritetsspråket samiska. Som jämförelse kan
nämnas att Staffanstorps kommun har modersmålsundervisning i 23 språk,
Svedala kommun i 18 språk och Höör i 12 språk.(enligt information på
respektive kommuns hemsida)
Läsåret
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Arabiska
110
109
60
53
36
Danska
17
23
27
30
35
Engelska
24
15
25
18
20
Persiska
9
4
8
7
2
Finska
2
0
1
2
2
Polska
27
30
26
22
20
Dari
15
15
25
11
9
Samiska
1
0
0
0
0
Spanska
6
6
6
6
7
Albanska
18
18
13
20
20
Thailändska
8
0
0
0
0
Totalt/läsår
237
220
191
169
151

Tabell över antal elever som har och har haft modersmålsundervisning i
Skurups kommun. Samiska och finska är minoritetsspråk.
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Skurups kommuns arbete utifrån den av Hörby kommuns
fastställda policy
Skurups kommun erbjuder modersmålsundervisning i grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
Fastställande av vem som har rätt till modersmålsundervisning
Ansökan om modersmål görs av vårdnadshavare. Något datum för när
ansökan ska göras finns inte, vilket skol- och utbildningsförvaltningen är i
enlighet med skollagen. Modersmålslärare gör bedömningen om eleven har
möjlighet att nå de kunskapskrav som finns för åk 6 och 9. Eftersom eleven
har undervisning vid ett tillfälle per vecka så är förkunskaperna viktiga och
även att man pratar språket hemma. Eventuellt avslag ges till
vårdnadshavare.
Språktest enligt Hörbys policy ser skol- och utbildningsförvaltningen skulle
öka både administrationen och ge ökade kostnader. I dagsläget finns inga
nationella språktester anpassade för bedömning av modersmålskunskaper.
God kvalité på undervisning och legitimerade lärare
Skolverket har i sina krav för att modersmålslärare ska få en fast anställning
undantagit dessa tillsammans med yrkeslärare från legitimationskrav.
Skurups kommun prioriterar alltid att anställa lärare som har legitimation
och i de fall de inte har de har kommunen säkerställt att man har tillräcklig
kompetens för att undervisa genom fortbildning på olika sätt. Utbildning har
skett via Malmö högskola och fortlöpande utvecklingsarbete sker.
Modersmålssamordnaren har regelbundna möten med modersmålslärarna
för att samordna och utveckla undervisningen. Modersmålslärarna fungerar
ofta som en länk mellan skola och hem. Detta främjar både integrationen
och sänker kostnader för tolk.
Undervisningstid
Ett arbete med att främst erbjuda modersmålsundervisning efter skoltid
pågår och har därmed inneburit att man frigjort modersmålslärarnas tid så
att de kan utföra, den av rektor beslutade, studiehandledningen. Till
övervägande delen sker modersmålsundervisning efter ordinarie skoltid.
Främst har de äldre eleverna sin undervisning i större grupper, en del av de
yngre eleverna ute på byskolorna har dock inte möjlighet att ta sig in till
centralorten. Dessa får då undervisning på respektive skola. Varje elev har
undervisning en gång/vecka av varierande längd. Är man färre elever vid ett
undervisningstillfälle har man kortare tid och är man fler så har man lite
längre. Dock gäller kravet att det är minst 5 elever som läser språket.
Sammanslagningar av olika språk sker inte. Anpassningar utifrån eleverna
förutsättningar sker, precis som i övriga skolämnen.
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Laglighet och kommunens regler och/eller mål

Skollagen 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 §, 13 kap. 7 §
15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §.
Skolförordningen 5 kap. 7 - 13 §
Gymnasieförordningen 4 kap. 7 - 13 §
Ekonomi

Modersmålsundervisning och studiehandledning har samma budget och
finansieras delvis av migrationspengar.
Budget och utfall - verksamhet modersmål läsåren 2014-2019
(månaderna aug-juli motsvarar ett läsår)
Budget
Utfall
Avvikelse
2014/2015

4 094 372

4 421 224

- 326 852

2015/2016

4 441 337

3 462 292

979 045

2016/2017

5 025 382

5 895 455

- 870 073

2017/2018

4 380 045

4 257 719

122 326

SVA ej längre

2018/2019

2 510 528

2 467 054

43 474

SVA ej längre
på ansvar 83523

-

52 080

Från och med läsåret 2017/2018 ingår inte svenska som andra språk i budget för
modersmålsundervisning.
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Erhållna medel Migrationsverket - verksamhet modersmål helår 2014-2019
Utfall intäkter
2014
2015 - 941 702
2016 - 889 503
2017 - 825 394
2018 - 1 679 484
Summa

- 4 336 083

2018 erhöll Skurups kommun 121 900 kr i statsbidrag från Skolverket till
samordnare för modersmålsundervisning.
2019 – 2020 har Skurup beviljats 3 440 000 kr i statsbidrag från Skolverket
för att utveckla arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

Perspektiv

Checklista enligt FN’s barnkonvention
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter beaktas?
Ja
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
Ja
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Nej
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns
och ungdomars behov?
Nej
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Samråd

Nej.
Utvärdering och tidplan för uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25
Motion daterad 2019-05-21
Kommunövergripande staben

Anders Grundberg

Ulrika Fridh

Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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