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Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet  
 
Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  
 
I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  
 
Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  
 
I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  
 
Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
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