
 
 

 

Motion om språklyft för befintlig personal inom äldreomsorgen som 

inte behärskar svenska i tal och skrift 

 
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället 
självklart träda in och erbjuda hjälp så att den äldre får fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under flera år varnat för att bristande kunskap i svenska 
språket inom äldreomsorgen är en riskfaktor. Flera av dem som idag arbetar inom kommunens 
äldreomsorg har inte svenska som modersmål. Sverigedemokraterna Ekerö ser djupt allvarligt på att 
bristande språkkunskaper gör en redan utsatt äldre än mer utsatt. Vi föreslår därför att Ekerö 
kommun inför ett språklyft för dem som inte behärskar svenska i tal och skrift samt ett tydligt 
språkkrav vid nyanställning och upphandling, i enlighet med vår integrationsreform Ekerömodellen. 
Följer vi upp med ett framtida språkkrav vid anställning och upphandling, är kostnaden kring språklyft 
inom äldreomsorgen, något som med tiden kan fasas ut. 
 
Tyvärr håller dagens SFI-utbildning ofta en låg nivå, där betygen inte motsvarar den verkliga 
kunskapen. Sverigedemokraterna Ekerö ser fördelen och det positiva med att Ekerö kommun utreder 
utbildningens tillvägagångssätt och kostnad och hur man på ett bra sätt blandar upp språklyftet med 
arbete på arbetsplatsen. I arbetet med Integrationsreform Ekerömodellen har vi bland annat 
studerat andra länder som kan jämföras med Sverige. Tyskland exempelvis, tillämpar en 
tvåstegsmodell som bygger på sex till sju månaders allmän språkutbildning (i Sverige SFI) på heltid, 
som sedan följs upp av en lika lång fortsättningskurs i yrkesinriktad tyska. Denna modell har visat sig 
öka chansen att få ett arbete med upp till 30 procent. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö: 

Att Socialförvaltningen utreder språklyftet som utbildning och dess kostnad samt utreder huruvida 

utbildningen kan finansieras helt eller delvis genom statligt bidrag. 

Att Socialförvaltningen utreder hur utbildningen på bästa sätt kan kombineras med arbetstimmar på 

arbetsplats. 

För Sverigedemokraterna Ekerö 

Jimmy Fors 

Cecilia Fors 

Per Lönnestål 


