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§ 12 Svenska med baby – remiss från
kommunstyrelsen

Stadsdelsnämndens beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade att besvara remissen
med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2016, dnr 1.5.1.-077-2016.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det bör gå
lättare att locka småbarnsföräldrar till SFI-undervisning om
barn är välkomna, till exempel i kombination med öppen
förskola. Förutsättningar för språkinlärning och integration är
sannolikt ännu bättre om undervisningen kan anordnas i
anslutning till en öppen förskola som i huvudsak besöks av
svenskspråkiga familjer.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Henrik Sjölander m.fl.(M) föreslog att stadsdelsnämnden
skulle besluta enligt ett förslag från Moderaterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Sjölander m.fl.(M) reserverade sig mot beslutet med
hänvisning till Moderaternas förslag.
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1. Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande
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Det är glädjande att stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen
att småbarnsföräldrar ska erbjudas möjlighet att delta i
undervisningen inom SFI tillsammans med spädbarn samt att
undervisning i svenska ska tillhandahållas kombinerat med
öppen förskola. Om svenska med baby erbjuds på fler ställen
runt om i staden stärks småbarnsföräldrars möjlighet till
integration och skapar samtidigt förutsättningar för att lättare
lära sig svenska språket.
Förslaget om svenska med baby innehåller konkreta förslag
om hur vi kan förbättra integrationen och det är positivt att
förvaltningen även instämmer i detta. Vi tolkar att
förvaltningens svar som grönt ljus för implementering av
förslaget. Mot den bakgrunden föreslår vi att motionen
bifalles.
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