Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2022-05-03

§ 149 Motion (S) Språkkrav för personal inom förskola,
skola och fritids, svar
Dnr KS 2021-777
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första beslutssats avslås med hänvisning till att det idag inte finns
någon nationell reglering att svenska på gymnasial nivå ingår i
barnskötarutbildningen inom kommunal vuxenutbildning.
2. Motionens andra och fjärde beslutssats bifalls och barn- och
ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda hur kartläggning samt arbetet med
kompetenshöjande insatser för språkutveckling för anställda i Linköpings
kommuns förskolor kan se ut.
3. Motionens tredje beslutssats avslås med hänvisning till att handledarens roll
under arbetsplatsförlagt lärande är att handleda eleven i att successivt bygga
upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.
Reservationer
Elias Aguirre (S), Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mari Hultgren (MP) och
Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden
om bifall till motionen i sin helhet.
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande
motionens beslutsats 1 till förmån för eget yrkande om bifall till motionens
beslutsats 1 samt lämnar följande skriftliga reservation:
"All personal som arbetar på förskolan, skolan och fritids ska kunna svenska,
som enligt motionen, godkända betyg i svenska på gymnasiet. Detta är för att
underlätta arbetssituationen på skolorna i Linköpings kommun då inga
missförstånd ska kunna uppstå på grund av språket. Vi menar även att all
personal som anställs inom förskolan, skolan och fritids redan ska kunna bra
svenska innan anställningen påbörjas. Men nu när situationen ser annorlunda ut
så vill vi ändå att den redan anställd personal ska få förutsättningar för att lära
sig bättre svenska i de fall där det brister. Där kommer kartläggningen i
motionens fjärde att-sats att fylla ett bra syfte för att hitta obalanser i
språkkompetenser. Därför yrkar vi bifall till motionens första, andra samt
fjärde att-sats.
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Därför reserverar Sverigedemokraterna sig mot beslutet till förmån för vårt
yrkande om bifall
till att-sats 1 utöver förslag till beslut."
Ärende
Kristina Edlund (S) och Elias Aguirre (S) föreslår i en motion daterad 2021-0927 att:





Krav införs för svenska på minst gymnasienivå för personal som
arbetar inom förskola, skola och fritids i Linköpings kommun.
Arbetsgivaren säkerställer att kompetenshöjande insatser
gällande svenska språket genomförs för den personal som är i
behov av detta.
Resurser avsett för att handleda de som gör praktik i
verksamheten och som är i behov av språkstöd.
En kartläggning genomförs i syfte att komma tillrätta med den
obalans i språkkompetens som finns mellan enheter och
bostadsområden i Linköpings förskolor, skolor och fritids.

Motionärerna beskriver att vi är i ett läge när det är hård konkurrens om
arbetskraften där personal vittnar om att det blivit vardag med kollegor, fast
anställda likväl som vikarier, som har begränsade svenskkunskaper.
Motionärerna ser också en oroande utveckling när det gäller den geografiska
spridningen av språkkompetensen.
Det finns inte någon nationell reglering att svenska på gymnasial nivå ingår i
barnskötarutbildningen inom kommunal vuxenutbildning. Linköpings kommun
erbjuder barnskötarutbildning i enlighet med Skolverkets riktlinjer.
Idag finns inte riktade kompetenshöjande insatser för språkutveckling för
anställda i Linköpings kommuns förskolor, skolor och fritidshem, men behovet
är stort, framförallt i förskolan. Utbildningsdirektören föreslås få i uppdrag att
utreda hur kartläggning samt arbetet med kompetenshöjande insatser för
språkutveckling för anställda i Linköpings kommuns förskolor kan se ut och
återkomma med förslag till barn- och ungdomsnämnden under hösten 2022.
Handledarens roll under arbetsplatsförlagt lärande är att handleda eleven i att
successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Kunskaper om hur
vuxna lär sig ett andraspråk och hur man stöttar och handleder
andraspråkstalande elever och kollegor ingår inte i handledares
grundutbildning.
Utbildningsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden tillstyrka
förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges beslut.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 2022-04-21, § 49
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Utbildningsdirektören får i uppdrag att utreda hur kartläggning samt arbetet
med kompetenshöjande insatser för språkutveckling för anställda i Linköpings
kommuns förskolor kan se ut och återkomma med förslag till barn- och
ungdomsnämnden under hösten 2022. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden motsvarande uppdrag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första beslutssats avslås med hänvisning till att det idag inte finns
någon nationell reglering att svenska på gymnasial nivå ingår i
barnskötarutbildningen inom kommunal vuxenutbildning.
2. Motionens andra och fjärde beslutssats bifalls och barn- och
ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda hur kartläggning samt arbetet med
kompetenshöjande insatser för språkutveckling för anställda i Linköpings
kommuns förskolor kan se ut.
3. Motionens tredje beslutssats avslås med hänvisning till att handledarens roll
under arbetsplatsförlagt lärande är att handleda eleven i att successivt bygga
upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.
Yrkanden
Elias Aguirre (S) och Maria Moraes (MP) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionens beslutsats 1, 2 och 4 samt
avslag till motionens beslutsats 3.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till barnoch ungdomsnämndens förslag till beslut om avslag till motionens beslutsats 1
mot Elias Aguirres (S) med fleras förslag om bifall till motionens beslutsats 1
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande.
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Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut om bifall till
motionens beslutsats 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas
Borgs (M) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut om avslag till
motionens beslutsats 3 mot Elias Aguirres (S) med fleras förslag om bifall till
motionens beslutsats 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas
Borgs (M) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut om bifall till
motionens beslutsats 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas
Borgs (M) med fleras yrkande.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2022-04-21, § 49
Tjänsteskrivelse - Språkkrav för personal inom förskola, skola och fritids, svar
på motion (S), 2022-03-24
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden
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