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§ 80  Motion - Svenska som grundspråk 

Ärendebeskrivning 
Christian Wall, Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om svenska som 
grundspråk. Sverigedemokraterna anser att man från kommunens sida ska ha som 
ett grundkrav att den som är anställd, och som ytterst ansvarig kontaktperson, ska 
behärska svenska i tal och skrift på ett sådant sätt att kontakten med medborgare 
blir så tydlig och säker som möjligt.  
 
Syftet är att medborgare i Mullsjö ska känna sig trygga och att missförstånd på 
grund av språksvårigheter ska undvikas. För att främja att medborgare och 
kommuninvånare kan känna sig trygga med den tjänst som tillhandahålls av 
kommunen enligt det samhällskontrakt den som är medborgare har. Det som 
medborgaren också erlägger skatt för att kunna erhålla av det allmänna. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 
besluta att skriva in kravet i sina stadgar och med omedelbar verkan. 

Mullsjö kommun har ett stort antal medarbetare vilka kommunen skulle ha stora 
svårigheter att klara sig utan. Några av dessa är födda i Sverige, andra är det inte. 
Några av dessa har funktionsvariationer vilket gör att dessa medarbetare kan ha 
svårigheter med tal och skrift. 

Med hänvisning till Diskrimineringslagen 2008:567 4 §, skulle Sverigedemokraternas 
krav falla under det som kallas direkt diskriminering ”att någon missgynnas genom 
att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 

När det gäller rekrytering och anställningsförfarande har rekryterande chefer ett 
kompetenskrav utifrån befattning och verksamhet. Personalchefen anser att detta 
säkerställer en god kvalitet för Mullsjö kommuns invånare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 6 juni 2020 § 96 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 april 2020 § 84 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott den 18 mars 2020 § 15 
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§ 80 fortsättning 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2020, § 36  
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 februari 2020, § 30  
Protokoll från kommunfullmäktige den 12 januari 2020, § 10  
Motion - svenska som grundspråk. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 
svenska som grundspråk. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen om svenska som grundspråk. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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