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Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2022-09-01 

 

Undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen 

och hemtjänst 

Sverigedemokraterna noterar, utifrån valkompassen 2022, att det finns en politisk vilja bland 

alla partier som har svarat på valkompassen att införa språkkrav på att kunna det svenska 

språket inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 

Därför bör kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att undersöka konsekvenserna för den 

operativa verksamheten om bättre definierade språkkrav skulle införas i äldreomsorgen. Det 

inkluderar även privata utförare.  

Bl.a. följande faktorer skall därvid beaktas: 

- Vilka undervisningsarrangemang utöver dagens kommer att behövas?  

- Hur tidigt efter det politiska beslutet skall de stringentare kravet börja gälla? 

- Vad göra med anställd personal som inte klarat kravet i tid? 

- Tillkommande kostnader för införandet.  

Konsekvenserna bör sammanvägas och framställas till välfärdsnämnden i en rekommendation 

beträffande ovanstående samt klargöra hur kraven är möjliga att införa utifrån gällande 

förutsättningar: 

- All ny personal bör uppnå språknivå B1 eller minst B2. 

- All ny och existerande personal bör uppnå språknivå B1 eller minst B2. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− Att förvaltningen utifrån ovan nämnda förutsättningar tillhandhåller välfärdsnämnden 

en rekommendation och konsekvensanalys utifrån ett praktiskt perspektiv gällande 

bättre definierade språkkrav inom äldreomsorgen och hemtjänst; 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson, ledamot i Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman, ersättare i Kommunstyrelsen 

2022-09-01 
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Valkompassen 2022: 
Fråga: Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska? 
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Utdrag från folkuniversitet gällande språknivåer B1 och B2 (CEFR-skalan): 

B1 

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man 

regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan 

uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen 

som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, 

resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina 

drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner. 

 

B2 

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt 

specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av 

ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett 

problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan 

förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar. 

 

Källa: 

https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/internationella-skolor/internationella-skolorna/bra-att-

veta/europaradets-nivaskala/ 


