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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2021-02-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 35 

Diarienr: KS-2020/00479 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska 

för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; 

Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-

Ejlefall (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för 

verksamma inom äldreomsorg i hemtjänst i enlighet med 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Protokollsanteckning 

Davis Kaza (AP) lämnar en protokollsanteckning. Se beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD), Maria Nilsson (SD) och Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

 

 att Umeå kommun ställer krav på att de som anställs inom 
äldreomsorg och hemtjänst i kommunal regi är godkända i svenska C  
 

Yttranden har inkommit från äldrenämnden och kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom 

äldreomsorg och hemtjänst 

Protokollsutdrag ÄN 2020 §57 

Äldrenämndens yttrande 

Protokollsutdrag JUSK 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson och Olov Häggström 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – att anse motionen 
besvarad. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att anse 

motionen besvarad. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet 

att avslå motionen till förmån för eget förslag om att anse motionen 

besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) och Carin 

Nilsson (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att avslå 

motionen)  

 

Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L), Veronica 

Kerr (KD) och Mattias Larsson (C) – att anse motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

Anders Ågrens m.fl. yrkande att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande att anse motionen besvarad. 

 

Protokollsanteckning  
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Mattias Larsson (C) - Det ska vara en absolut självklarhet att en 

arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd 

hos de som de är satta att hjälpa. Vi vet att bristande kunskaper i svenska 

språket riskerar patientsäkerheten samtidigt som äldre personer har 

vittnat om att de undviker att ta kontakt med personal för att de inte 

kunnat förstå varandra. Svenska C på SFI motsvarar ungefär årskurs 5 på 

mellanstadiet vilket vi anser är mycket lågt ställda krav som redan 

uppfylls idag därför ska motionen anses vara besvarad. Vi menar att 

arbetsgivaren har ett stort ansvar vid rekrytering att försäkra sig om att 

den anställde har nödvändiga kunskaper och här finns utrymme för 

förbättringar. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men det är 

ingen lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det 

utgör en så viktig del av omvårdnad och patientsäkerhet. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-01-25 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2021-02-22 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Petter Nilsson, Carin Nilsson, Davis 
Kaza, Åsa Bäckström, Irma Olofsson, Patrik Brännberg, Veronica Kerr, 
Peder Westerberg, Anders Ågren, Nils Seye Larsen, Solveig Granberg, 
Lasse Jacobson och Karl Larsson.     
 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Davis Kaza (AP), Åsa Bäckström (V), Irma Olofsson (S), 
Patrik Brännberg (AP), Nils Seye Larsen (MP) och Lasse Jacobson (V) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Solveig 
Granberg (C) – Bifall till att anse motionen besvarad. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot bifall till 
att anse motionen besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Protokollsanteckning 
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Davis Kaza (AP). Från Arbetarpartiet vill vi lämna in följande 

protokollsanteckning/röstförklaring:  

"Arbetarpartiet anser att motionen har bra intentioner. Kommunal 

genomförde en enkät med 826 skyddsombud inom äldreomsorgen 2019. 

73 procent av dessa ansåg att språkproblem leder till risker för brukaren. 

59 procent ansåg att det ofta eller ibland anställs personal med bristande 

språkkunskaper. Kommunen ställer idag krav på Svenska 1 eller Svenska 

som andraspråk 1 på undersköterskor. När det gäller vårdbiträden är 

både kraven på utbildning och kraven på språkkunskaper lägre. Detta är 

olyckligt. Vi har länge förespråkat att kommunen ska införa en 

karriärstege inom äldreomsorgen. I detta måste ingå att alla som arbetar 

inom äldreomsorgen ska erbjudas minst en vårdbiträdesutbildning. Där 

det behövs måste även språkkunskaper ingå i denna utbildning." 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden   
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