
Motion 

Om att införa obligatorisk språktest vid nyanställningar i vård och omsorg inom Åmåls kommun. 

På senaste VAN mötet (25/3 2021) redovisades en rapport från en brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet, sysselsättning och boendestöd. 

Inom området sysselsättning frågades bland annat: pratar personalen med dig så du förstår vad de menar? 
20% av kvinnorna och 57% av männen svarade att man förstod vad personalen menade. 

Förstår personalen vad du säger? 
60% av kvinnorna och 57% av männen svarade att personalen förstår vad man säger. 

Inom området boendestödjare frågades bland annat: pratar din boendestödjare med dig så att du förstår 
vad de menar? 
80% av kvinnorna och 65% av männen svarade att man förstod vad boendestödjarna menar. 

Förstår din boendestödjare vad du säger? 
81% av både kvinnor och män svarade att boendestödjarna förstod vad man säjer. 

Det är positivt att personer med utländsk härkomst väljer att arbeta inom vård och omsorg 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. Så är inte alltid fallet och bristfälliga 
kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård eller 
hjälp som hen är berättigad till eller behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk 
för att allvarliga misstag kan inträffa.  

Vi riskerar dessutom att befintlig personal, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, får extraarbete som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete 
som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning med risk för utbrändhet och sjukskrivningar som följd. 

  

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att: 

Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vilket motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande utbildning.  
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