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KF § 126

Svar på motion om att införa språkkrav i
svenska för anställning inom omsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då det inte finns behov av ytterligare
språkkrav för anställda eller införande av språklyft.
Reservation
Åse Nicklasson (SD), Eva-Lena Laskay (SD), Heinz Barath (SD), Kristoffer By (SD),
Lennart Thunborg (SD), Marianne Karlsson (SD) och Per-Olof Lilja (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Åse Nicklassons (SD) förslag.

Ärendet
En motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen har
inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Heinz Barath (SD).
Motionärerna skriver bland annat att det är positivt att personer med utländsk bakgrund
väljer att arbeta inom äldreomsorgen, men då måste också språkkunskaperna i svenska
räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad
personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Motionärerna skriver vidare att det
råder brist på personal inom äldreomsorgen och att personalbehovet kommer att öka då
andelen äldre också ökar.
Motionärerna föreslår därför följande:
-

Att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra obligatoriskt
språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid
nyanställning i äldreomsorgen.

-

Att ge berörd nämnd uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för
befintlig omsorgspersonal om behov finns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-29 § 66 att överlämna motionen till
socialnämnden för beredning. Socialnämnden beslutade 2019-08-26 § 118 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, då de inte ser ett behov av ytterligare
språkkrav för anställda eller införande av språklyft.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Heinz Barath (SD), föreslår bifall till motionen.
Jan Hanna (S) och Peter Söderlund (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerares signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå
motionen.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag
och att nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med 27 ja-röster mot 7 nejröster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2019-09-03
Socialnämndens protokoll 2019-08-26 § 118
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2019-07-25
Tjänsteyttrande socialförvaltningen, 2019-07-25
Motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen, 2019-03-08

Beslut delges
Motionärerna
Socialnämnden
___________________
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