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Vård- och omsorgsnämnden

Svar på nämndremiss - Motion - Inför språkkrav i
svenska för anställning inom omsorgen
Förslag till beslut
Förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har via kommunledningsförvaltningen fått en remiss
på en motion gällande språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen.
I motionen står:
-

att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av
nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med
bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens rekommendation.

-

att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som kan styrka en tillräckligt
hög nivå i det svenska språket.

-

att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer
om minimikrav i det svenska språket.

Svar önskas till kommunledningsförvaltningen senast 30 april.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens kärnuppdrag är att ge vård och omsorg. En viktig
förutsättning för att ge vård- och omsorgsinsatser av rätt kvalitet utifrån individens
behov är att medarbetare inom förvaltningen har goda kunskaper i svenska språket
när det gäller tal, skrift och läsförståelse. Ansvaret för utbildning inom området kan
dock inte ligga inom vård- och omsorgsnämndens ansvar då varken kompetens
eller resurser för detta finns. Uppdraget bör vara en naturlig del inom ramen för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) ansvarsområde där uppdrag
och uppföljningsansvar för olika utbildningsanordnare på olika nivåer finns. Inom
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ramen för UAN:s ansvar finns också Jobbcentrums uppdrag där ett samarbete
med arbetsförmedlingen är upprättat. Även här fångas potentiella medarbetare för
vård- och omsorgsområdet och en kvalitetssäkring gällande språkkompetens bör
finnas också i detta spår.
En nationell vägledning till utbildningsförvaltningar och övriga berörda vad gäller
krav på språknivå finns i SOFS 2011:12. För att få en bra bild av den sökandes
språkkunskaper behöver ett språktest innehålla flera olika delar som tal, skrift och
läsförståelse. Att leda en person i genomförandet av testet och sedan tolka
resultatet krävs särskilda kunskaper. Därför behöver sådana test genomföras i
samband med den språkutbildning som beskrivits i stycket ovan eller i kontakterna
med Jobbcentrum och arbetsförmedlingen.
För att den sökande ska uppfylla kraven på kunskapsnivån motsvarande
Socialstyrelsens rekommendation krävs någon form av intyg på att denne har gjort
ett språktest enligt ovan. När sådant test blir allmänt vedertaget kommer
förvaltningen att följa de rekommendationer/riktlinjer socialstyrelsen tar fram. Om
rekommendationerna/riktlinjerna är att intyg ska begäras innan anställning kommer
det att bli en del i rekryteringsprocessen inom vård- och omsorgsförvaltningen.
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Nämndremiss- Inför språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen
En motion har inkommit gällande språkkrav i svenska för anställning inom
omsorgen.
Remissen vänder sig till vård- och omsorgsnämnden:
-

att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av

-

nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med
bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens rekommendation.
att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som kan styrka en tillräckligt

-

hög nivå i det svenska språket.
att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer
om minimikrav i det svenska språket.

Svar önskas till kommunledningsförvalningen senast 30 april
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