
 
 
 

Motion om att införa språktest/arbetsprov för nyanställningar inom äldreomsorgen 

Undersköterskor tillhör en av Sveriges största yrkesgrupper och de spelar en viktig roll inom vård- och 

omsorgsområdet. Den offentliga utredningen ”Stärkt kompetens i vård och omsorg” visar på relativt 

utbredda kompetensbrister inom yrkeskåren. Främst pekar utredningen ut bristande språkkunskaper 

som ett problem. Bristen rör såväl den kommunikativa som den skriftliga förmågan samt brister i hör- 

läs- och ordförståelse. Enligt utredningen kan en av orsakerna till bristerna vara att yrket under längre 

tid varit oreglerat, vilket resulterat i att i princip vem som helst kunnat anställas, utan relevant 

utbildning. Det krävs ingen djupare tankeverksamhet för att räkna ut sannolika konsekvenser av att ha 

personal i tjänst som inte behärskar svenska språket. Man riskerar i bästa fall 

kommunikationsproblem, i värsta fall allvarliga missförstånd och felbehandlingar av patienter och 

brukare. Bristande språkkunskaper riskerar därmed att göra en redan utsatt människa, än mer utsatt. 

Även arbetsmiljöproblem riskerar uppstå, där övrig personal tvingas till orimlig ansvarsbörda för att så 

att säga ”täcka upp” för kollegor med bristande språkkunskaper.  

Vi Sverigedemokrater anser att Ekerö kommun bör följa exempelvis Botkyrka kommuns modell i att 

höja trösklarna in till yrket genom kravställning på kunskap i svenska språket. Målet är att på så sätt 

öka statusen för undersköterskeyrket vilket i sin tur säkrar patienters och brukares behov av en säker 

och trygg hjälp. Ekerö kommun bör även lyfta de erkända minoritetsspråken och, så långt det är 

möjligt, erbjuda personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska. Vi ser detta som en självklar 

trygghetsfråga.  

Arbetslösheten i Sverige är stor bland utrikesfödda, vilket gör att så kallade ”enkla jobb” är en central 

fråga, med ett växande behov av arbeten som kräver lägre kvalifikationer. Vi anser dock att 

omsorgsyrket, tex äldreomsorgen, där samhällets mest sårbara finns, definitivt inte får omvandlas till 

en kravlös integrationslots. Den kravlöshet inom vård och omsorg som vi ser idag kan inte ses som 

något annat än en nedvärderande syn på våra gamla och sjuka.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö: 

Att införa språktest/arbetsprov för nyanställningar inom äldreomsorgen 

Att införa språktest/arbetsprov som krav för personal vid upphandling med bemanningsföretag inom 

äldreomsorgen. 

Att Ekerö kommun så långt som möjligt bör kunna erbjuda personal som talar finska, meänkieli eller 

samiska vid behov inom äldreomsorgen. 
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