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Svar på remiss – Motion (SD) angående 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden i Lundby avstyrker motion angående språkkrav i samband 

med anställning inom äldreomsorgen (SLK dnr 1331/19). 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen 

som eget yttrande i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller remissyttrande över motion av Sverigedemokraterna angående språkkrav 

för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Motionärerna föreslår: 

- Att berörda nämnder får i uppdrag att införa rutiner i Göteborgs Stad som 

säkerställer att stor vikt läggs på nödvändiga kunskaper i svenska språket under 

anställningsförfaranden inom äldreomsorgen, tillsammans med adekvat 

utbildning, personlig kompetens och lämplighet. 

- Att: anställda i välfärdens verksamheter inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

som behöver förbättra sin svenska ska få hjälp att göra det. 

 

I kravspecifikation för kommunal hemtjänst och i förfrågningsunderlaget för privata 

utförare finns krav på att medarbetare ska behärska svenska språket. Inom ramen för 

stadens gemensamma kompetenförsörjningsplan har det under 2019 skett en satsning på 

språkutbildning. Utifrån ovanstående beskriva åtgärder, rutiner och arbetssätt bedömer 

förvaltningen att motionärernas förslag är omhändertagna och ingår i det kontinuerliga 

arbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen ser inte att ärendet har någon påverkan på barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen. 

Samverkan 
Information har skett i förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-03-12.  

Information har skett i lokal samverkansgrupp 2020-03-09. 

Information har skett i Pensionärsråd 2020-03-10. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Stadsledningskontoret. 

Bilagor 
1. Remiss - motion (SD) angående språkkrav i samband med anställningar 

inom äldreomsorgen (SLK dnr 1331/19) 
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Ärendet  
Svar på remiss gällande en motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och 

Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i 

Göteborgs Stad har översänts till stadsdelsnämnden Lundby för yttrande.  

Remissen ska vara besvarad senast 2020-03-26. 

Beskrivning av ärendet 
Motion om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad 

har översänts till stadsdelsnämnden Lundby för yttrande. Remissen ska vara besvarad 

senast 2020-03-26. 

 

Enligt motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:  

-Att: berörda nämnder får i uppdrag att införa rutiner i Göteborgs Stad som säkerställer 

att stor vikt läggs på nödvändiga kunskaper i svenska språket under 

anställningsförfaranden inom äldreomsorgen, tillsammans med adekvat utbildning, 

personlig kompetens och lämplighet. 

- Att: anställda i välfärdens verksamheter inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad som 

behöver förbättra sin svenska ska få hjälp att göra det. 

Förvaltningens bedömning 
I kravspecifikation för kommunal hemtjänst och i förfrågningsunderlaget för privata 

utförare framgår att samtliga medarbetare ska behärska svenska språket i tal och skrift. 

Det innebär kunskaper i svenska motsvarande lägst årskurs nio eller svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå.  

Göteborgs Stads hemtjänst och privata utförare ansvarar för att nyanställda medarbetare 

får introduktion och ska ha skriftlig rutin för introduktion av nyanställda. Göteborgs Stads 

hemtjänst ansvarar dessutom för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 

fortbildning och handledning. Göteborgs Stads hemtjänst ska ha skriftliga generella och 

individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna.  

Göteborgs stad tar årligen fram en kompetensförsörjningsplan för äldreomsorg som 

prioriterar utvecklingsfrågor med tillhörande prioriterade aktiviteter. I planen för 2019 var 

en prioriterad utvecklingsfråga att kommunicera på ”yrkessvenska” och svenska. 

Utbildningsinsats genomfördes enligt kompetensförsörjningsplanen. 

På stadens intranät, tillgängligt för personalen, finns introduktionsutbildningar riktade till 

medarbetare inom hemtjänst och äldreboende. Introduktionsutbildning har funnits för 

hemtjänsten sedan 2015-05-28 och för äldreboende sedan den 2016-06-07. Dessa görs på 

webben med mobil, läsplatta eller dator. Utbildningen är uppdelad i olika kapitel och efter 

varje kapitel finns testfrågor och ordlista.  

Utifrån ovanstående beskrivna åtgärder, rutiner och arbetssätt bedömer förvaltningen att 

motionärernas förslag är omhändertagna och ingår i det kontinuerliga arbetet. 
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