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 Dnr 2022-000105 08 

KF § 203 Svar på motion om språkkrav vid 

anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Tibro kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då det för närvarande saknas 

förutsättningar för att införa språktest/språklyft inom skola samt vård och omsorg.  

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Marcus Lindström (SD), Ulf Lindström (SD), Towe Ljunggren (SD), 

Kristoffer By (SD), Ann-Christine Frendegard Sörensen (SD), Heinz Barath (SD) och 

Kristian Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Åse Nicklassons (SD) 

med fleras förslag.  

Ärendet 

En motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun 

har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). De skriver bland annat att 

de personer som behöver vård och omsorg också behöver förstå vad personalen säger 

och själva bli förstådda för att de ska känna trygghet och tillit. Bristfälliga kunskaper i 

svenska språket hos personalen kan innebära en risk att omsorgstagaren inte får den 

vård/omsorg hon/han behöver.  

Motionärerna skriver vidare att även de som ska utbilda våra barn måste kunna god 

svenska för en fungerande undervisning och för att barnen ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta följande: 

- Att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans ta fram ett obligatoriskt 

språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning 

vid nyanställning.  

- Att redan anställda inom berörda förvaltningar i Tibro kommun, som inte har 

fullgoda kunskaper i svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-07 att överlämna motionen till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Nämnderna svarar bland annat att Socialstyrelsens allmänna råd är för vaga för att kunna 

användas som stöd i framtagande av ett eventuellt språktest samt att det bara är 

socialförvaltningens ansvarsområden som berörs av råden.  
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Vidare svarar nämnderna att språkkunskaper ingår som en av flera bedömningsgrunder 

vid nyanställning. För att erbjudas en tillsvidareanställning krävs i regel adekvat utbildning 

för uppdraget, vilket i sin tur kräver en godkänd utbildning där krav på språkkunskaper 

ingår. I den mån bristande språkkunskaper förekommer inom verksamheterna är det 

företrädesvis bland timvikarier eller visstidsanställda. Att avsätta tid och resurser för 

språklyft för dessa personer skulle dock innebära ytterligare svårigheter för den redan 

ansträngda bemanningssituationen, eftersom de personerna behövs för att täcka 

vakanser i verksamheterna. För dessa personer kan i stället praktiskt arbete möjliggöra 

och underlätta att de lär sig yrkesspråket. Ett arbete pågår också i Skaraborg för att starta 

kombinationsutbildningar där arbete och språkstudier kombineras. Detta sker framför allt 

inom yrkesvux. 

Kommunledningskontoret konstaterar att nämnderna anser att det till viss del förekommer 

bristande språkkunskaper, men att det för närvarande inte finns förutsättningar för 

språktest/språklyft. Kommunledningskontoret konstaterar vidare att regeringen har 

beslutat att tillsätta en utredning för att se över språkkrav i svenska för personal inom 

äldreomsorg. Utredningens slutsatser bör därför avvaktas innan frågan om 

språktest/språklyft åter kan bli aktuell. Motionen bör därför avslås.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Towe Ljunggren (SD) och Ulf Lindström (SD), 

föreslår bifall till motionen.  

Maria Marić (KD), Jan Hanna (S), Rolf Eriksson (S), Alda Danial (L) och Ann-Britt 

Danielsson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) med fleras 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-04 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-25 § 89 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-28 

Socialnämndens protokoll 2022-10-03 § 124 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-09-07 

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun. 

2022-03-25   
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Beslut delges 

Motionärerna 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


