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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorerna  

4  Info från sektorchef 

• Byte av lokal- Hemtjänst 

• Resor daglig verksamhet 

• Kvarnkullen 

• Presentation av verksamhetschefer: 
Hälso- sjukvård och hälsofrämjande & 
Vård och omsorgsboende 

Ärende 4 föredras kl. 13:05-13:30 

Föredragande: Lena Arnfelt, Maria Stenmark 

Antecknas 

5  Information- Digitala inköp 

Ärende 5 föredras kl. 13:30-14:00 

Föredragande: Maria Stenmark 

Antecknas 

  Paus kl. 14:00-14:10  

  Information enligt årshjul  

6  Verksamhetsrapporter 

Ärende 6 föredras kl. 14:10-14:20 

Föredragande: Lena Arnfelt 

Antecknas 

7  Ekonomi, avvikelser & måluppföljning 

• Volymer 

Antecknas 
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• Fördjupning myndighet 
verksamhetsrapport 

Ärende 7 föredras kl. 14:20-15:00 

Föredragande: Makki Al Musawe, Peter Almgren 

  Paus: kl. 15:00-15:10  

  Information från sektorerna  

8  Digitalisering 

Ärende 8 föredras kl. 15:10-15:40  

Föredragande: Samuel Sjunnesson 

Antecknas 

9  Information om remiss – samverkansavtal 
digitala hjälpmedel 

Ärende 9 föredras kl. 15:40-15:50 

Föredragande: Lena Arnfelt, Samuel Sjunnesson 

Antecknas 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

10 KS2021/0877-7 Svar på motion till kommunfullmäktige om 
språkkrav i omsorgsyrken 

Ärende 10 föredras kl. 15:50-16:10  

Föredragande: Lena Arnfelt 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Information från sektorerna  

11  Ytterfall i hemtjänsten- Biståndsenheten 

Ärende 11 föredras kl 16:10- 16:40 

Föredragande: Susanne Ek, Peter Almgren 

Antecknas 

  Övrigt  

12  Övriga frågor 

Klockan: 16:40-17:00 

Antecknas 
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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.

Förvaltningens bedömning

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.

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.

För att klara Vård och omsorgsprogrammet behöver studenten klara godkända betyg i 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng, vilket gäller för yrkesutbildningar. Det 
är en nivå där verksamheten bedömer att medarbetaren har tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket i tal och skrift för att utföra aktuella vård- och omsorgsuppgifter på ett 
kvalitativt sätt. För att säkerställa kunskapen vid ett anställningsförfarande skulle det vara 
möjligt att låta kandidaterna läsa en genomförandeplan och sedan svara på muntliga frågor 
genom skriftliga svar på hur de skulle hantera olika uppkomna situationer kring den 
uppdiktade brukaren. Verksamheterna arbetar vidare med frågan för att skapa test ”case” 
som motsvarar ett språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och 
skrift. inom vård och omsorg. 

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
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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

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.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Arbetsgivare kan vid rekrytering ställa 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). Att ha goda 
språkkunskaper i svenska språket ger medarbetare bättre förutsättningar att utföra sitt 
arbete med kvalitet och ger förutsättningar att kommunicera med kollegor på 
arbetsplatsen både arbetsrelaterat och socialt. 

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. Inom befintlig 
budgetram kommer verksamheten arbeta vidare med att skapa test som motsvarar ett 
språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. inom vård 
och omsorg. 

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

Förslag till beslut
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Motionen anses besvarad

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) 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 10/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877)

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877-3)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken

Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska 
beaktas i förslaget till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande. 

Omröstning begärs inte.

Beslut
Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska beaktas i förslaget 
till beslut.         

__________

Expedieras till Maria
Stenmark/ToS
Josefin
Björkman/ToS
Lena Arnfelt/ToS

För kännedom till
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