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§ 96 Dnr 2020-00609  
 
Motion om språkkrav inom kommunens vård och 
äldreboenden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nyström (SD) och Richard Sandström (SD) har inkommit med en 
motion om språkkrav inom kommunens vård- och äldreboenden. 
Motionen väcktes i kommunfullmäktige den 8 december 2020 § 182.  
 
Socialnämnden har berett frågan vid sitt sammanträde den 15 mars 2021 
§ 31 och föreslår att motionen avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från socialnämnden den 15 mars 2021 § 31 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 
Motion till fullmäktige i Karlskoga att införa språkkrav inom 
kommunens vård och äldreboenden  
 

Socialnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 
Yrkanden 
Anna Blomquist (KD), Daniel Ekelund (MP), Liselotte Eriksson (S), 
Anna Danielsson (M), Maria Nyberg (V) och Ida Edström (S) yrkade 
bifall till socialnämndens förslag att avslå motionen. 
 
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till motionen i sin helhet.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde socialnämndens förslag att avslå motionen mot Patrik 
Nyströms (SD) förslag att bifalla motionen under proposition. 
Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt socialnämndens 
förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen. 
 

Reservationer 
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot beslutet.  
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§ 31 Dnr 2020-00288  
 
Begäran om yttrande - Motion om språkkrav inom 
kommunens vård- och äldreboenden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Karlskoga har inkommit med en motion om att 

inför språkkrav för personal inom kommunens vård- och 

omsorgsboenden. I motionen anges att språk och kommunikation är en 

trygghet för äldre som har äldreomsorg och en förutsättning för att 

personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I motionen lyfts det 

även fram att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påpekat att 

bristande språkkunskaper bland personalen kan leda till att kvalitén 

påverkas inom vård och omsorg.  

 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att 

språktester ska genomföras av personal som anställs inom vård och 

serviceyrken och att om den arbetssökande inte hanterar det svenska 

språket ska personen inte anställas. Vidare föreslås att rutiner och 

riktlinjer ska tas fram för att säkerställa att personalen som anställs i 

Karlskoga kommun behärskar det svenska språket i tal och skrift. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 

Motion till fullmäktige i Karlskoga att införa språkkrav inom 

kommunens vård och äldreboenden  

 

Yrkanden 
Richard Sandström (SD) yrkade bifall för Sverigedemokraternas motion 

om att införa språkkrav för personal inom kommunens vård- och 

äldreboenden  

 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde socialnämndens förslag till beslut och Richard 

Sandströms (SD) yrkande under proposition och fann att socialnämnden 

beslutade enligt socialförvaltningens förslag till beslut. 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen med hänvisning till det pågående arbete som bedrivs inom 

socialförvaltningen med att säkerställa och utveckla språkkunskap bland 

personal inom vård och omsorg. 
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Socialnämnden 

 

Yttrande - Svar på motion om språkkrav inom 
kommunens vård- och omsorgsboenden 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Karlskoga har inkommit med en motion om att 

inför språkkrav för personal inom kommunens vård- och 

omsorgsboenden. I motionen anges att språk och kommunikation är en 

trygghet för äldre som har äldreomsorg och en förutsättning för att 

personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I motionen lyfts det 

även fram att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påpekat att 

bristande språkkunskaper bland personalen kan leda till att kvalitén 

påverkas inom vård och omsorg.  

 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att 

språktester ska genomföras av personal som anställs inom vård och 

serviceyrken och att om den arbetssökande inte hanterar det svenska 

språket ska personen inte anställas. Vidare föreslås att rutiner och 

riktlinjer ska tas fram för att säkerställa att personalen som anställs i 

Karlskoga kommun behärskar det svenska språket i tal och skrift.  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 

Motion till fullmäktige i Karlskoga att införa språkkrav inom 

kommunens vård och äldreboenden  

 

Språk och kommunikation inom vård och omsorg 
Vård- och omsorgspersonal möter varje dag äldre personer som är i 

behov av stöd, vård och omsorg i form av olika insatser. Att fånga upp 

och förstå behov och önskemål samt kommunicera med den äldre är 

oerhört viktigt i alla möten. Personalen måste också kunna kommunicera 

med vårdtagarens anhöriga och förmedla korrekt information. Att 

behärska språket både muntligt och skriftligt är en förutsättning för att 

kunna ge personen rätt vård och omsorg och för att säkerställa 

patientsäkerheten. 

 

För personer som utbildat sig till exempelvis undersköterska i Sverige 

finns inga generella regler kring språkkrav och det genomförs heller inga 

språktester inom ramen för utbildningen. Dock är kunskaper i det 

svenska språket en avgörande del för att en person ska kunna klara av 

och tillgodose sig utbildningen. För vård- och omsorgsprogrammet på 
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gymnasiet gäller behörighetskrav för svenska. Vid rekrytering och 

anställande av vård- och omsorgspersonal är det den enskilda 

arbetsgivarens ansvar att ställa krav på språkkompetens.  

 

Förvaltningens arbete med språk och kommunikation 
Socialförvaltningen arbetar med att säkra språkkompetens bland vård- 

och omsorgspersonal på olika sätt. Bland annat finns en egen 

bemanningsenhet som rekryterar vikarier. Utvärdering sker i ett visst 

intervall för att säkerställa språkkompetens. Trots att det inte finns ett 

språktest så sker detta till viss del genom utbildning i medicindelegering 

och efterföljande skriftligt test. Genom vård- och omsorgscollage finns 

även möjlighet till utbildning till språkombud. Språkombuden har som 

uppgift att stötta personal kring språk och kommunikation på plats i 

verksamheten. Förvaltningen har påbörjat utbildning av språkombud. 

Förvaltningen erbjuder också webbutbildningar som syftar till att öka 

språkkompetens bland medarbetare. Flera av dessa utbildningar har ett 

kunskapstest. 

 

Introduktion av nyanställda innehåller delar som den anställde deltar i 

och där kunskap om svenska språket blir centralt. En majoritet av 

medarbetarna inom vård och omsorg, 86 procent, är utbildade 

undersköterskor. För att tillgodogöra sig kompetensen och klara av 

utbildningskraven för undersköterska är kompetens i svenska språket en 

grundförutsättning. 

 

På vård- och omsorgboendet Lötängen finns en avdelning för 

finsktalande personer med finsktalande personal. Att personal inom 

äldreomsorgen kan flera språk ses som en stor tillgång då alltfler med 

annat modersmål än svenska behöver vård och omsorg. Det är en 

trygghet för äldre att kunna tala sitt modersmål.  

 

 

Slutsats 
Förvaltningen har ett pågående aktivt arbete som gynnar den språkliga 

kompetensen hos medarbetarna, både i tal och skrift. Likaså läggs stora 

resurser genom stimulansmedel på att utbilda undersköterskor inom 

organisationen och där ingår språk som en central del. Utifrån detta är 

bedömningen att det inte är aktuellt i dagsläget att införa språktester för 

personal inom kommunens vård- och omsorgsboenden. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till det pågående arbete som bedrivs inom socialförvaltningen 

med att säkerställa och utveckla språkkunskap bland personal inom vård 

och omsorg. 
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Helén Willyams 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
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