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Nytt ärende

Yrkande – Språktest vid nyrekrytering till
förskola och pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
I förskolenämnden:

1. Förskoleförvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med berörd facklig organisation,
ta fram ett förslag på hur språktester i det svenska språket kan inkluderas i rekrytering
till förskola och pedagogisk omsorg. Uppdraget ska återredovisas till nämnden senast
i december 2021.

Yrkandet

Socialdemokraterna och Demokraterna har vid upprepade tillfällen krävt ett införande av
språkkrav, implementerat genom någon form av språktester, vid nyanställning i välfärden.
Vi har också pekat på behovet av ett obligatoriskt språklyft, där personal som har
rekryterats trots bristfälliga språkkunskaper genomgår obligatorisk utbildning i det
svenska språket på arbetstid. Alla barn ska ges goda möjligheter till språkträning och få
utveckla sina språkkunskaper i svenska inför skolstart. För att lyckas i skolan är förmågan
att tala och skriva på svenska avgörande. Genom att redan i förskolan tillägna sig ett
vardagsspråk på svenska får barnen goda förutsättningar att klara skolan och bättre
livschanser. Avsaknad av tydliga språkkrav vid anställningsförfaranden har lett till en
situation där språkförbistringen har utvecklats till ett direkt arbetsmiljöproblem för
personalen med negativa effekter på undervisningens och omsorgens kvalitet.
Den gemensamma välfärden är inte en social integrationsinsats, utan kräver professionell
och utbildad personal – som kan det svenska språket. Både av kvalitets- och säkerhetsskäl
måste barn, vårdnadshavare, personal och chefer förstå varandra fullt ut i förskolan –
tyvärr avslogs vårt förslag av de styrande borgerliga partierna och de rödgrönrosa
partierna. Så sent som i februari i år röstade alliansen, V och MP nej till att införa
språktest i förskolan.
Plötsligt verkar de styrande partierna ha svängt. I äldre- och omsorgsnämnden har
alliansen öppnat för att införa språktester, efter att ha konfronterats med de ödesdigra
konsekvenser språkförbistring kan få i omsorgen av gamla och sjuka människor. Även
alliansens skolpolitiskt ansvarige ser nu behoven av skärpningar av språkkraven inom
förskolan (GP 211011). Det är glädjande att allianspartierna nu inser de stora behoven av
att ställa tydliga krav på kunskaper i svenska språket. Vi önskar att vi kan arbeta
konstruktivt, tillsammans, över block- och partigränser, för att barnen i förskola och i
pedagogisk omsorg ska få en trygg omsorg och en god undervisning som rustar dem väl
inför framtiden.
Vi ger därför förskolenämnden en ny möjlighet att rösta för det förslag vi lade fram i
februari. Vi kan bara beklaga att de regerande partierna, genom denna förhalande process,
har tillåtit språkförbistringen att påverka hundratals fler barn än nödvändigt.

