
Yrkande angående – Återrapport gällande vidare 
uppdrag om språkkompetens 
Förslag till beslut 
 
I äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. Uppdrag om språkkompetens från nämndsammanträde den 24 augusti 2021, § 197, förklaras 
ej slutfört. 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att införa den så kallade Botkyrkamodellen för språktest vid 
rekrytering av vård- och omsorgsnära personal, i Botkyrka benämnt arbetsprov vid 
nyrekryteringar. 
 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i april med en muntlig 
utvärdering av brister i tidigare genomförda språklyft.  
 

4. Förslaget om att införa en språk- och kommunikationspolicy inom förvaltningen genomförs ej.  

Yrkandet 
 
Under flera års tid har vi socialdemokrater och demokrater påtalat behovet av att införa ett språktest 
för personal inom välfärden. Att det finns ett problem med språkförbistringar är ett budskap som 
kommer från flera håll – från omsorgstagare, anhöriga, fackliga organisationer och från chefsled. 
Problemen med kunskaper i svenska är något som drabbar både personal och omsorgstagare precis 
varje dag. Det finns ingen som kan förneka att detta är något som staden behöver ta tag i. Att införa ett 
språktest i svenska är ett utmärkt sätt för att säkerställa en viss kunskapsnivå för personalen i 
förvaltningen.  

I tjänsteutlåtandet ges intrycket av att förvaltningen ser frågan som invecklad. Man menar att de tester 
som finns på marknaden inte uppfyller dagens behov och att kostnaden därför överstiger nyttan. Man 
ser däremot behov av en kommunikations- och språkpolicy. Därtill är förvaltningen tydlig med att ett 
godkänt resultat på ett språktest eller godkända betyg i svenska ”utifrån formella krav inte är en 
garanti för att personen har tillräcklig språk- och kommunikationskompetens utifrån yrket”. Eftersom 
det även framkommer i tjänsteutlåtandet att vissa deltagare inom språklyftsatsningar för förvaltningens 
personal inte märkbart förbättrade sina kunskaper i svenska efter genomgången utbildning så kan vi ha 
en viss förståelse för resonemanget. Av denna anledning vill vi se en muntlig utvärdering av 
eventuella brister i detta tidigare genomförda språklyft. Samtidigt ser vi att ett genomgånget språktest 
helt enkelt måste kunna ses som en garant för tillräckliga språkkunskaper i svenska språket för att 
kunna arbeta inom stadens välfärdsverksamheter. 
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I Botkyrka har det på Socialdemokraternas initiativ införts just detta, med gott resultat. Likt i Göteborg 
fanns det ett motstånd från olika håll innan genomförandet, men man kan glädjande nog redan nu se en 
förflyttning mot en starkare språkkompetens i omsorgen. Förvaltningen där har ett nära samarbete med 
vuxenutbildningen och SFI gällande bedömning av språkförmågan och framtagandet av 
språkutbildning för omsorgspersonal. Provet som man infört utgår från scenarier vilket innebär att inte 
endast personens språkliga förmåga testas utan även hur man bedömer olika situationer som kan 
uppstå i arbetet, vilket även kan säga något om personens sakkunskaper och därmed också lämplighet 
för yrket. I kommunen ser man efter införandet av testet att personal söker sig till vård- och omsorgen 
i Botkyrka just för att man ställer höga krav på de sökande.  

Detta system anser vi att även Göteborgs stad borde införa, i stället för att lägga resurser på 
framtagandet av en språk- och kommunikationspolicy. Däremot har vi förståelse för om förvaltningen 
har ett behov av att genomföra en studieresa till Botkyrka för att studera hur språktester kan införas på 
ett sätt som gynnar både personal, brukare och anhöriga.  
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