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§ 103     Motion - Språkkrav vid nyrekrytering till skola,  
      vård och omsorg - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Christian Wall har lämnat in en motion om språkkrav 
vid nyrekrytering till skola, vård och omsorg.  

I de områden där kommunen är vårdgivare eller där det tillhandahålls tjänster till 
medborgare, exempelvis inom vård och omsorg, samt skola och barnomsorg, anser 
Sverigedemokraterna, att kommunens ska ha ett grundkrav vid framtida 
nyrekrytering, att man som anställd och ytterst ansvarig kontaktperson ska behärska 
svenska i tal och skrift på ett sådan sätt att kontakten med medborgare blir så tydlig 
och säker som möjligt.  

Sverigedemokraterna förslår kommunfullmäktige besluta att i kommunens 
styrdokument Riktlinjer vid nyrekrytering under punkt 2 Kravprofil, lägga till 
formuleringen: Att vid alla nyanställningar inom skola, vård och omsorg eller på 
annanstans där svenska språkkunskaper anses vara av vikt, ska den som anställs 
behärska svenska i tal och skrift. Om den som anställs genomgått Skolverkets 
utbildning svenska för invandrare ska denne uppnått godkänt betyg i delkurs D. 

Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna motionen om Språkkrav vid 
nyrekrytering till skola, vård och omsorg till personalutskottet för beredning. 

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. 

Efter kontakt och diskussion med ansvariga chefer om kompetenskrav vid 
nyrekrytering kan följande konstateras: När det gäller rekrytering och 
anställningsförfarande har rekryterande chefer ett kompetenskrav utifrån befattning 
och verksamhet. Detta säkerställer en god kvalité för Mullsjö kommuns invånare. 
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§ 103 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 15 september 2021, § 107 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 98 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott den 19 maj 2021, § 25 
Tjänsteskrivelse från personalchefen den 29 april 2021 
Protokoll från kommunstyrelsen personalutskott den 9 december 2020, § 67 
Protokoll från kommunstyrelsen den 14 oktober 2020, § 163 
Protokoll från kommunfullmäktige den 29 september 2020, § 92 
Motion – Språkkrav vid nyrekrytering till skola, vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Danielsson (S), Joseph Tornell (KD) och Thore Thorstensson (L) föreslår 
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
Joachim Stenberg (MF) föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 
motionen. 
Mikael Johansson (V), Tomas Elf (S) och Christian Wall (SD) föreslår att som svar 
på motionen föreslå kommunfullmäktige besluta att i kommunens styrdokument 
”Riktlinjer vid nyrekrytering” under punkt 2 ”Kravprofil” lägga till formuleringen: 
”att vid alla nyanställningar inom skola, vård och omsorg eller där svenska 
språkkunskaper anses vara av vikt, ska den som anställs behärska svenska i tal och 
skrift” och därmed anse motionen som besvarad. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Thore 
Thorstenssons förslag (L). 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Thore 
Thorstenssons förslag (L) är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång för att utse motförslag: 
Ja-röst för Joachim Stenbergs (MF) förslag. 
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§ 103 fortsättning 

Nej-röst för Mikael Johanssons (V), Tomas Elfs (S) och Christian Walls (SD) 
förslag. 

Omröstningsresultat 1 
Med 5 ja-röster för Joachim Stenbergs (MF) förslag mot 23 nej-röster för Mikael 
Johanssons (V), Tomas Elfs (S) och Christian Walls (SD) förslag samt 7 som avstår, 
beslutar kommunfullmäktige att utse Mikael Johanssons (V), Tomas Elfs (S) och 
Christian Walls (SD) förslag till motförslag. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Thore 
Thorstenssons förslag (L). 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Thore Thorstenssons 
förslag (L) förslag. 
Nej-röst för Mikael Johanssons (V), Tomas Elfs (S) och Christian Walls (SD) 
förslag. 

Omröstningsresultat 2 
Med 16 ja-röster för Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Thore 
Thorstenssons förslag (L) mot 19 nej-röster för Mikael Johanssons (V), Tomas Elfs 
(S) och Christian Walls (SD) förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Mikael 
Johanssons (V), Tomas Elfs (S) och Christian Walls (SD) förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att som svar på motionen besluta att i kommunens styrdokument ”Riktlinjer vid 
nyrekrytering” under punkt 2 ”Kravprofil” lägga till formuleringen: ”att vid alla 
nyanställningar inom skola, vård och omsorg eller där svenska språkkunskaper anses 
vara av vikt, ska den som anställs behärska svenska i tal och skrift” och därmed anse 
motionen som besvarad. 
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§ 103 fortsättning 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsens personalutskott 
Personalchefen 
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§ 103 Omröstningslista 
 
  Omröstning 1 Omröstning 2 

Ledamot Tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ AV- 
STÅR 

JA NEJ AV- 
STÅR 

Linda Danielsson (S)    X X   

Charlotte Götesson (M)   X   X  

Joseph Tornell (KD)    X X   

Leontina Aurell (SD)   X   X  

Johnny Wismén (S)   X  X   

Henrik Jansson (M)   X   X  

Lars Eriksson (KD)   X  X   

Christer Rube (S)   X  X   

Albert Müller (SD)   X   X  

Sara Bjerenius (MP) Irene Klingberg (MP)  X   X  

Gun Nilsson (C)   X  X   

Mikael Johansson (V)   X   X  

Mats Tingshagen (S)  X   X   

Ingemar Eriksson (M)   X   X  

Stefan Lindkvist (MF) Joachim Stenberg (MF) X    X  

Paula Ekblom (KD)    X X   

Ewa Johansson (SD)   X   X  

Liza Oswald (S)    X X   

Fredrik Samuelsson (M)   X   X  

Tomas Elf (S)   X   X  

Fredrik Lindman (KD)   X  X   

Christian Wall (SD)   X   X  

Thore Thorstensson (L)   X  X   

Harrieth Cajfeldt-Carlsson (S)  X   X   

Karin von Zweigbergk (M)   X   X  

Emma Josefsson (MP)   X   X  

Staffan Bäckelid (KD)  X   X   

Martin Svensson (S) Mats Klarén (S)   X X   

Jouko Broström (C)   X  X   

Jenny Hultgren (SD)   X   X  

Joachim Werich (M)  X    X  

Kristoffer Blomstrand (V)   X   X  

Katarina Karlsson (S)    X X   

Stanley Abrahamsson (KD)    X  X  

Jimmie Larsson (M)   X   X  
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