
1/22 Dagordning - 2022-41 Dagordning : Kallelse Utskottet för trygghet och stöd 2022-02-02

Kallelse 

Sammanträdesdatum 2022-02-02 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 

Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 
Plats Stadshuset plan 4, Marstrand samt digitalt 
Tid Onsdagen den 2 februari kl 13:00-17:00 

 
 
Ledamöter Pia Gillerstedt (S) Ordförande 
 Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande 
 Linda Åshamre (S)  
 Marcus Adiels (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Morgan Carlsson (SD)  

 
 
 
 Pia Gillerstedt (S)  Annie Alsterholm 
 Ordförande Sekreterare 

 
  



1/22 Dagordning - 2022-41 Dagordning : Kallelse Utskottet för trygghet och stöd 2022-02-02

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-02-02 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorn  

4  Information från sektorchefen 

Föredragande: Lena Arnfelt  

Klockan: 13:05-13:25  

Antecknas  

5  Lägesrapporter 

Föredragande: Lena Arnfelt 

Klockan: 13:25-13:40 

Antecknas 

6  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

Föredragande: Makki Almusawe 

Klockan: 13:40-14:00   

Antecknas 

  Information enligt årshjul  

7  Personalrapportering 

Föredragande: Linda Svensson 

Klockan: 14:00-14:20 

Antecknas 

8  Status på uppdrag 

Föredragande: Lena Arnfelt 

Klockan: 14:20-14:30  

Antecknas 

  Paus 14:30-14:45  

  Information från sektorn  
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9  Presentation av SAS 

Föredragande: Annelie Svantesson 

Klockan: 14:45-14:55 

Antecknas 

  Ärenden till kommunstyrelsen   

10 KS2021/0439-3 Svar på motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi 

Föredragande: Annelie Svantesson, 

Klockan: 14:55-15:10  

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

11 KS2021/0877-3 Svar på motion till kommunfullmäktige om 
språkkrav i omsorgsyrken 

Föredragande: Maria Stenmark 

Klockan: 15:10-15:25 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i utskottet  

12  Information om kontaktpersoner 

Föredragande: Susanne Ek 

Klockan: 15:25-15:40 

Antecknas 

  Information - Regionalt stödcentrum för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Föredragande: Monika Fundin, Lena Arnfelt  

Klockan: 15:40-16:00 

Antecknas 

13  Information om samhällsbetalda resor, 
Trygghet och stöd 

Föredragande: Marielle Månskär 

Klockan: 16:00-16-20 

Antecknas 

  Övrigt  

14  Övriga frågor  

Klockan: 16:20-16:30 

Antecknas 
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Inledning
Verksamhetsområde Myndighet
Verksamhetschef: Peter Almgren

Rapporten avser månad

December

Vad har hänt?

Inkomna anmälningar

 

Kommentar:

Statistik kommer utvecklas och kompletteras avseende vuxna 21- år till nästkommande 
rapportering

Verksamheten tar emot fler orosanmälningar avseende barn 0-20 år och nivån har under hösten 
varit hög. Under andra halvåret 2021 har antal utredningar avseende barn 0-20 år ökat med 
23,7%. Antal ärenden har ökat under 2022 där vi ser en volymökning om 22 ärenden i relation 
till föregående år. Verksamheten har haft behov av att göra fler placeringar både inom 
intuitionsvård, HVB, stödboenden och familjehem. Ökningen i relation till föregående år 
uppgår till ca 31% som motsvarar 6453 vårddygn. Insatser i egen regi har ökat med 9% men då 
behovet inte har kunnat tillgodoses i egen regi har verksamheten köpt insatser.
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Antal vårddygn

 

Kommentar:

Statistik kommer utvecklas och kompletteras avseende kategorisering av formerna Institution 
(SIS), Hem vård och boende (HVB), Stödboende samt Familjehem

Behov av att göra placeringar har ökat under 2021. Insatser i egen regi behöver utvecklas och 
metoder för hemmaplanslösningar implementeras. Genomlysning av samtliga beslut där 
socialtjänstens fattat beslut om att bevilja boende som insats inom missbruksvården samt 
boendesocial problematik har fortgått. Delrapport har lämnats i Sektorsledning i december 
2021 där en första analys har presenterats. I samarbete med Sociala resurser kommer 
handlingsplan för att utöka insatser i egen regi att presenteras under första kvartalet 2022.
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Ärenden avseende våld i nära relation

 

Kommentar:

Under november och december har antal ärenden fortsatt att öka. Våld i nära relationer 
drabbar både kvinnor och män men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt 
våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj och i 
de ärenden som hanterats under december har ca 60% av fallen varit ärenden där barn bevittnat 
våldet. Vidare analys av ökningen behöver göras där en faktor kan vara att våldet inte ökar utan 
att verksamheten med de verktyg och kompetensutveckling som skett inom området medför att 
vi är bättre på att uppmärksamma våldet.

Ökningen av antal ärenden genererar i att verksamheten ökat placeringar avseende skyddat 
boende. Detta visar sig i ett negativt resultat under 2021 om ca 1,5 mkr. Budget för 2022 är 
oförändrad och förebyggande insatser för att minska våldet och behov av skyddat boende 
behöver tas fram.

Vad är i pipeline?
 Ny enhetschef är rekryterad till enheten verkställighet och placeringsenheten. 
 Sektorschef ToS har gett verksamhetschef inom myndighet och verksamhetschef inom 

sociala resurser i uppdrag att ta fram en ny organisering av hur vi arbetar med sociala 
kontrakt och stödet till dem som erhåller insatsen. Förslag till organisering planeras 
presenteras i jan/feb 2022

 Verksamheten har visat intresse för att ingå i ett nationellt pilotprojekt för att skapa 
mer kunskap om hur olika former av tidiga insatser kan användas inom 
myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd och missbruk. Projektet kommer att 
inbära att verksamheten får testa metoder/arbetssätt för att undersöka hur en 
förflyttning från specialiserade till tidiga/förebyggande insatser kan ske och fungera. 
Bidra till att erfarenheter samlas in och sprids nationellt. Stöd i planering, 
genomförande och uppföljning ges via dialoger med övriga projektdeltagare och 
Partnerskapets stödstrukturer som Socialstyrelsen och SKR.
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Något annat som är av vikt att informera om?
Lägesrapport 2022 till utskott och nämnd
Verksamhetsrapporten till utskottet från verksamhetsområde myndighet kommer att under 
2022 att utvecklas. Nya volymer och nyckeltal har tagits fram och kommer ligga till grund för 
att beskriva verksamhetens utveckling enligt nedanstående rubriker:

 Nyansökningar om bistånd enligt SoL och LSS inom IFO, FH och ÄO
 Inkomna anmälningar IFO Barn och unga 0-20 år samt vuxna 21- år
 Pågående ärenden IFO, FH och ÄO
 Antal vårddygn IFO, FH och ÄO
 Öppna insatser IFO
 Socialt boende (hemlöshet)
 Pågående insatser IFO, FH och ÄO
 Hushåll avseende ekonomiskt bistånd (inklusive nyanlända)
 Ärenden avseende våld i nära relation

Covid-19
Verksamheten är påverkad av den höga smittspridningen i samhället. Bemanningen inom 
myndighet är ansträngd men situationen är hanterad genom omfördelning av personalresurser 
inom hela myndighet.
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Handläggarens namn
Annelie Svantesson 

1/26/2022

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439-3)
Sammanfattning
§ 45/2021 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439). 

Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet 
gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1 
år). 

Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.

Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man ta 
hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift.

Juridisk bedömning 
En kommun kan välja att driva ett boende i egen regi alternativt att via LOU lägga ut driften 
på en privat utförare. Kungälvs kommun valde 2015 att lägga ut ett av sina boenden i privat 
regi. Bakgrunden var att man inte hade tillräckligt med egna platser och att det fanns ett 
behov av att tillskapa platser skyndsamt. Bedömningen var att en privat utförare kunde 
starta upp ett vård- och omsorgsboende på kortare tid än om kommunen skulle göra 
detsamma. 

När kommunen sedan valde att gå ut i en ny upphandling 2020 på ett av sina vård-och 
omsorgsboenden så var det utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och 
kommunstyrelsens resultatmål.
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Bakgrund
§ 45/2021 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
inkom 2021-03-04. (Dnr KS2021/0439). 

Erik Andreasson (V) inkom med en motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i 
egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser i egen regi vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. 
Avtalet gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år 
plus ett (1 år). 

Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst.

I nuvarande lokalförsörjningsplan beskrivs kommande behov av äldreboendeplatser. De 
planerade nybyggnationerna möter de kommande årens behov men bedömningen är att de 
platser som finns idag och som drivs av den privata utföraren behövs oavsett driftsform. När 
avtalet löper ut kommer fortsatt behov av dessa 54 platser finnas kvar då dessa är 
medräknade i kommunens totala behov.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål: 

-Full behovstäckning inom äldreomsorgen (skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika 
former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov 
matchas i enlighet med lagen)

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Kommuner ansvarar för flera av de välfärdstjänster som har betydelse för 
befolkningens hälsa genom livet.  Motionen berör äldreboende och ska bedömas utifrån 
mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”. 

 Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Utifrån programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) ska 
motionen bedömas utifrån områdena Hälsa och Boende. I området Boende är fokus att 
underlätta bokedjan för äldre. I området Hälsa ingår att främja seniorhälsa – ett aktivt liv 
utan ofrivillig ensamhet. Motionen ska även bedömas utifrån den underliggande äldreplanen 
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(Dnr KS2019/1500) och de konkretiseringar som sker utifrån området underlätta bokedjan 
för äldre. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Ekonomisk bedömning
Ersättning per plats på vård- och omsorgsboendet som drivs i privat regi av Attendo Sverige 
AB är i medelpris 2401 kr/dygn. En motsvarande äldreboendeplats på en av kommunens 
egna 
vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi har en medelkostnad på 2448 kr/dygn. 

Förslag till beslut
Förslag till beslut är att motionen anses vara besvarad.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef Trygghet och stöd

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion om att Kungälvs kommun ska stärka och utöka våra äldreboendeplatser i egen regi.  
 
Under 2020 fick Attendo förnyat avtal och nytt förtroende att ta hand om våra äldre i behov 
av äldreomsorg i Kungälvs kommun. Avtalet kommer att löpa på till 2023 med option på 2 
års förlängning (1+1).Avtalets max tid är 5 år. Vänsterpartiet tyckte då att det var för få 
anbud då det bara fanns Attendo som kunde ta uppdraget och att vi vill ha en jämförelse om 
vi hade dessa plaster i egen regi men majoriteten valde avslå våra yrkande.  
 
Att attendo har fått hård kritik av både IVO och anhöriga är inget nytt och Attendo har haft 
en problematisk personalförsörjning med många som har slutat. Vänsterpartiet anser att 
skattepengarna ska användas i kommunala verksamheter och inte till vinstdrivande 
omsorgsbolag. 
 
 Vi vill att Kungälvs kommun ska utöka sina platser i våra egna äldreboenden så vi inte 
behöver vara beroende av Attendo.Därför vill vi att förvaltningen ska utreda hur vi kan utöka 
våran egen verksamhet när avtalet löper ut 2023 så att kommunen inte behöver använda sig 
av Attendos äldreboende platser  
 
Vänsterpartiet vill att:  
 

1. Förvaltningen utreder hur vi kan utöka kommunens egna äldreboendeplatser så vi 
inte behöver vara beroende av Attendos äldreboendeplatser i framtiden.  

 

 
 
Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv  
20210304 
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Handläggarens namn
Maria Stenmark 
Josefin Björkman

1/26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877-3)
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand villkoras 
och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga satsningar 
på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de 
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.

Juridisk bedömning 
- Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det är upp till rekryterande arbetsgivare att beskriva vilka krav och förkunskaper som ställs 
på en viss tjänst, under förutsättning att dessa krav är sakliga och inte strider mot annan 
lagstiftning. 

Att en arbetsgivare vid rekrytering ställer krav på att arbetssökande uppfyller krav på goda 
språkkunskaper bedöms vara förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen 
(2008:567), och innebär således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr 
Arbetsdomstolens avgöranden 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).  

Det är vidare tillåtet för arbetsgivare att erbjuda befintligt anställda utbildningsinsatser i t.ex. 
det svenska språket.

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och  Morgan 
Carlsson (vice gruppledare )(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. De föreslår att språktester och ett språklyft införs i 
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vård och omsorg för att nå mål om högkvalitativ välfärd där förmågan att förstå och göra 
sig förstådd är en förutsättning.

Verksamhetens bedömning

Omsorgsmottagare med behov av stöd och deras närstående ska känna sig trygga med att 
vård- och omsorgspersonalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna 
och att omsorgen är av god kvalitet. Verksamheten ser att det är av vikt med god kunskap 
inom det svenska språket för personal inom vård- och omsorg. 

Verksamheten anser att språkkrav för personal inom vård och omsorg ska ställas inom 
rekryteringsförfarandet genom krav på god förmåga i svenska språket i tal och skrift och en 
viss utbildningsnivå. För godkänd utbildning bör goda kunskaper i svenska språket vara en 
förutsättning. Därigenom kan verksamheten säkerställa språkkunskapen genom uppvisande 
av examensbevis vid anställning. 

Vid nyanställning i sektor Trygghet och stöd sker inledande telefonintervju där verksamheten 
inte går vidare med kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper för att göra sig 
förstådda eller inte förstår de frågor som ställs. Därefter bokas kandidaten in för personlig 
intervju med ansvarig enhetschef där det framgår om hen har goda kunskaper i svenska 
språket i tal och skrift. Kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska blir 
medvetandegjorda om att de behöver stärka sina kunskaper i svenska språket för att få 
möjlighet till anställning inom verksamheten samt stärka sin anställningsbarhet mot andra 
arbetsgivare 

Trygghet och stöd arbetar efter en kompetensförsörjningsplan i enlighet med 
Äldreomsorgslyftet. Medarbetare utbildas till handledare för att stödja upp i verksamheterna 
för att tydliggöra och våga ställa krav på elever avseende den kommunikativa förmågan. En 
kommande satsning är språkombud, som tyvärr blivit försenad på grund av pandemin, för 
att öka kunskap i svenska hos vissa av äldreomsorgens medarbetare. Trygghet och stöd deltar 
i ”Äldreomsorgslyftet” där SKR samarbetar med regeringen och fackförbundet Kommunal 
för nationellt enhetlig utbildning och tydliga utvecklingsmöjligheter i yrkena.

Trygghet och stöd ingår i Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en nationell 
samverkansorganisation som även verkar regionalt och lokalt. Det övergripande syftet är att 
trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Medlemmarna 
är SKR, Fackförbundet Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och 
Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarförbund). Inom det regionala och lokala 
arbetet inom VO-College utvecklas samverkansavtal mellan arbetsliv och 
utbildningsanordnare för att anordna grund- och vidareutbildningar och stärka 
kompetensen bland vård- och omsorgspersonal

Socialstyrelsen har allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos 
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre innehåller rekommendationer 
gällande de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel vårdbiträde 
eller undersköterska. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-
och-allmanna-rad/2016-6-30.pdf
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Enligt Skolverket ingår Svenska 2 i gymnasieutbildningen för att bli undersköterska. Svenska 
3 som motsvarar C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk finns som 
valbar vid fördjupning inom utbildningen. Verksamhetens bedömning är att krav enligt den 
europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att generellt kräva av anställda inom 
vård och omsorg då vi kräver en utbildning på gymnasienivå för undersköterskor. Nivå C1 
är däremot ett rimligt krav att ställa på legitimerad personal inom vård och omsorg. 
Motionens krav på språkkunskaper motsvarande C1 är rimligt i förhållande till 
högskoleutbildad personal men inte för befattningar där vi kräver gymnasieutbildning

Från och med den 1 juli 2023 kommer undersköterskor vara legitimerade i syfte att stärka 
säkerheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Oavsett om undersköterskan arbetar inom 
hälso- och sjukvården, LSS-verksamhet eller äldreomsorgen så har hen den kunskap som 
förväntas. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/regeringen-foreslar-skyddad-yrkestitel-for-
underskoterskor/ 

Under pandemin har det nationellt uppmärksammats att grundkompetensen behöver höjas 
inom vård och omsorg. Det pågår en kompetenshöjande satsning inom ramarna för 
äldreomsorgslyftet för att utbilda befintlig personal inom verksamheten.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen språkkrav inom omsorgsyrken ska bedömas utifrån följande 
av kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 Strategiska förutsättningar.

 Att ge förutsättningar för livslångt lärande 

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål 

 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. 

 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030: 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Motionen ska bedömas utifrån prioriterat område ”arbete och sysselsättning i program 
Social hållbarhet – ökat innanförskap” (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Social 
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översiktsplan (Dnr KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant utifrån 
insatserna: 

 Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån 
faktiska behov.

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare 
etablering på arbetsmarknaden.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Kvaliteten inom vård och omsorg har betydelse för vård- och omsorgsmottagare och 
anhörigas tillit. Brister vad gäller språkkompetens bland personal inom vård och omsorg kan 
leda till att vård- och omsorgsmottagare tillsammans med anhöriga väljer bort omsorgen, 
vilket riskerar påverka arbetslivet och enskildas ekonomi på både kort och lång sikt, liksom 
samhällsekonomin och skatteintäkter. Språket är det viktigaste arbetsredskapet i 
kommunikationen med kollegor, omsorgstagare och anhöriga. Att lyssna in, samtala, 
upprätta och följa upp genomförandeplaner. 

Ekonomisk bedömning
Förslaget om att ta fram en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid nyanställning, 
bedöms öka kommunens kostnader. Enligt Folkuniversitet kostar ett språktest, så kallade C1-
testet, 3000 kr per person och den tar ca. 5 timmar. Det är en stor personalomsättning inom 
vård och omsorg. Idag finns det ca. 1200 anställda, och om till exempel, 20% av de anställda 
(ca. 240 personer som inte har svenska som modersmål), ska göra språktestet, så skulle det 
kosta ca. 720 tkr, som engångssumma, för själva utbildningen här vikariekostnader och 
arbetstider för personal är inte inräknade. 

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/svenska-c1-
test/faq-svenska-c1-test/

Förslag till beslut

1. Motionens första yrkande om att förvaltningen tar fram en modell hur 
språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid nyanställning inom 
vård och omsorg avslås. 
2. Motionens andra yrkande om att förvaltningen tar fram ett förslag hur 
språktester kan införas för befintlig personal som åläggs att genomföra språktest 
med godkänt resultat och vid behov studera under eget ansvar för att nå nivån 
avslås.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
sektorchef kommundirektör
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Expedieras till: 

För kännedom till:

Maria 
Stenmark/ToS
Josefin 
Björkman/ToS
Lena Arnfelt/ToS
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Victoria Dahlqvist (gruppledare)  Morgan Carlsson (vice gruppledare) 


	Utskottet för Trygghet och stöd  (2022-02-02)
	Agenda
	Dagordning
	1/22 Dagordning
	Kallelse Utskottet för trygghet och stöd 2022-02-02


	Val av justerare
	Tillkommande och utgående ärenden
	Information från sektorn
	1 Information från sektorchefen
	2 Lägesrapporter
	Lägesrapport till utskottet TOS Dec

	3 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning

	Information enligt årshjul
	4 Personalrapportering
	5 Status på uppdrag

	Information från sektorn
	6 Presentation av SAS

	Ärenden till kommunstyrelsen
	7 Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi
	Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi
	Motion om att Kungälvs kommun ska stärka och utöka våra äldreboendeplatser i egen regi

	8 Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
	motion språkkrav inom omsorgsyrken SD


	Ärenden som stannar i utskottet
	9 Information om kontaktpersoner
	11 Information - Regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck
	Kontaktkort-90x55mm_211103-001-164 Regionalt stödcentrum för hedersutsatta_slutkorr
	Folder_211103-001-164 Regionalt stödcentrum för hedersutsatta_slutkorr
	Affisch_A3_211103-001-164 Regionalt stödcentrum för hedersutsatta_slutkorr

	10 Information om samhällsbetalda resor, Trygghet och stöd
	Information- Remiss samhällsbetalda resor 220125 UTS
	~ KS2020_1993-4 Riktlinjer för resor till och från daglig verksamhet utkast för remissrunda 1038225_...


	Övrigt
	12 Övriga frågor




