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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 25 

Svar på motion om språktest för personal med 
brukarkontakt 
Dnr: KLF 2020/1063 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen bifalls på sådant sätt att: 
1. Omsorgsnämnden uppdras att utveckla förvaltningens rekryteringsprocess 

för att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs 
för brukarnära kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet 
ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som 
ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Uppdraget utförs i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens HR-enhet och resultatet ska vid behov 
kunna nyttjas i andra verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordföranden ställer frågan under proposition och finner att personalutskottet har 
beslutat enligt tjänsteförslaget. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 

Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda. 

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar: 

Att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i 
omsorgsförvaltningen införs. 

Yrkandet ställs mot bakgrund av att motionärerna menar att det är väldigt viktigt att 
omsorgspersonal med brukarkontakt fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det 
svenska språket, både i tal och skrift. Att inte, på grund av språket, kunna 
kommunicera med brukare och förstå journalanteckningar menar motionärerna 
utgör en risk för brukarnas säkerhet. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

H·· ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

Omsorgsförvaltningens bedömning 
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43: 

ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog omsorgsnämndens att fatta ovanstående 
beslut mot följande bakgrund: 

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem i verksamheterna där 
medarbetare inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Vid rekrytering av nya medarbetare formuleras kompetenskraven, där språket är en 
viktig parameter. I anställningsannonsen anges: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datoroana. Under intervjutillfället är det 
enhetschefen som avgör om den sökande har de språkkunskaper som krävs för att 
klara uppdraget. Innan den nya medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin 
med bredvidgång med erfaren kollega, minst två pass, innan ny medarbetare får 
arbeta självständigt. Utvärdering av bredvidgången görs i sin helhet, där även 
förmågan att kommunicera utvärderas. 

Omsorgsnämndens påtalar sitt tidigare ställningstagande; att det inte är nämndens 
uppdrag att bedriva undervisning i språk eller att genomföra språktester. 

Personalavdelningens bedömning 
Bristande förmåga att förstå, göra sig förstådd, läsa och skriva svenska för personer 
med annat modersmål än svenska, är en stor samhällsutmaning. Flera gjorda studier 
visar att det absolut viktigaste för en snabb integration i ett samhälle är att så fort 
som möjligt lära sig språket, då detta i sin tur leder till snabbare sysselsättning i form 
av arbete eller vidare studier. 

Forskningen visar på vad som är gynnsamt för språkutveckling - inläraren behöver 
dels få medveten kunskap om språket, vilket man kan få i undervisning, dels få 
använda språket i verkliga livet, det vill säga i vardags- och arbetsliv. 

Denna bakgrundskunskap är viktig och visar på behovet av att belysa frågan ur flera 
olika perspektiv: kommunens utmaning när det gäller kompetensförsörjning, rutiner 
och verktyg vid rekrytering samt kompetensutveckling av redan anställda. Att hitta 
insatser och åtgärder inom dessa områden kan sammantaget bidra till en positiv 
utveckling för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. 

Personalutskottet 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Personalutskottet 

Långsiktig kompetensförsörjning 

För att klara kompetensförsörjningsutmaningen, speciellt inom välfardssektorn, 
måste arbetsgivare som Hässleholms kommun jobba med sin attraktivitet som 
arbetsgivare. Det är redan nu svårt att hitta medarbetare, speciellt till vård- och 
omsorgssektorn, som uppfyller samtliga kompetenskrav. Ett faktum är att 
utrikesfödda med vård- och omsorgkompetens, är viktiga resurser för att 
kommuner och regioner ska kunna klara sitt uppdrag nu och i framtiden. För de 
som inte uppfyller kvalifikationskraven behöver möjligheten att fylla på kompetens 
vara enkel och lättillgänglig. En utrikesfödd person kan ha olika kompetenser, inte 
minst språkliga, som kan komma till stor nytta i kommunens verksamheter. Som 
offentlig arbetsgivare har också kommunen ett ansvar att underlätta för de som idag 
står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet, bli självförsörjande och 
betala skatt. Motivationsinsatser, möjligheter till praktik med mera för att fler ska 
skaffa sig kompetens för arbete inom vård och omsorg ger vinster både för den 
enskilde, samhället och arbetsgivaren. Sådana insatser bör därför prioriteras i de 
kommunala verksamheterna. 

Rekrytering 

Hässleholms kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det är ett 
arbetssätt som säkerställer att rekryterande chef väljer att, utifrån i förväg satta krav, 
erbjuda det lediga arbetet till den kandidat som kvalifikationsmässigt bäst uppfyller 
dessa krav. Genom detta arbetssätt skapas goda förutsättningar att hitta rätt 
kompetens och förmågor för den vakans som är aktuell. 

Rekryteringsprocessen är uppbyggd i flera systematiska steg och inleds med att 
rekryterande chef gör en behovsanalys, som i sin tur utmynnar i en kravprofil. I 
kravprofilen definieras uppdragets arbetsuppgifter, ansvar och den faktiska 
kompetensen som behövs för rollen. K.ravprofilen ska också kunna granskas ur ett 
diskrimineringsperspektiv, det får inte ställas onödiga eller orimliga krav som kan 
leda till diskriminering. 

Redan idag ställs krav på språkkunskaper vid anställning som undersköterska. 
Utmaningen ligger i att få en likvärdig bedömning av den sökandes kunskap, då det 
är ett stort antal chefer som rekryterar. Som stöd till rekryterande chefer finns 
guider, mallar samt HR-funktionens expertis tillgänglig för att säkerställa att varje 
rekrytering utgår från och de sökande bedöms i förhållande till sökt kompetens. 
Undantag från denna process förekommer dock när det gäller rekrytering av så 
kallad timavlönad personal. Ett arbete för att kvalitetssäkra bedömningarna bör 
goras. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kompetensutveckling av redan anställda 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att kompetensutveckla medarbetare så att de 
upprätthåller och vidareutvecklar de kompetenser som behövs för att klara arbetet. 
Arbetsgivare kommer dessutom framöver få ett ännu större ansvar för varje enskild 
medarbetares kompetensutveckling. Brister i för arbetet väsentliga kompetenser ska 
identifieras, och åtgärder ska sättas in för att brukaren/kunden ska få bästa kvalite i 
de tjänster som kommunens medarbetare levererar, samtidigt som medarbetarens 
fortsatta anställningsbarhet tryggas. 

Språket är en väsentlig kompetens för brukarnära arbete och ska därför ingå i 
bedömningen av medarbetarens behov av kompetensutvecklingsinsatser. 

Vidare bör medarbetares eventuella kompetenser i andra språk än svenska 
identifieras, för att kunna komma till användning i andra sammanhang. Exempelvis 
är det inte ovanligt att brukare med demenssjukdom tappar förmågan att 
kommunicera på ett senare förvärvat språk, vilket i praktiken innebär att 
kvarvarande kommunikationsförmåga faller tillbaka på modersmålet. 

Språkutveckling sker bäst i en inkluderande och "språkvänlig miljö". Vård- och 
omsorgscollege har tagit fram en utbildning till språkombudsutbildare. Syftet är att 
några medarbetare får kompetensen, och att de i sin tur utbildar fler språkombud 
som kan verka ute på arbetsplatserna. Språkombuden kan organiseras i ett nätverk 
för att uppdraget ska fortgå och utvecklas, och få den effekt som är avsedd. 

Vid behov finns det möjlighet att låta utbildningsanordnare skräddarsy 
språkutbildningar för exempelvis" vårdsvenska". Denna typ av 
uppdragsutbildningar kan med fördel arrangeras i samverkan med andra kommuner 
och finansieras av medel från Omställningsfonden och/ eller via statliga bidrag. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
En förbättrad kommunikation, i alla avseenden, är enbart positivt för brukare, 
personal, anhöriga och andra intressenter omkring brukaren. 

Barnperspektivet 

Många brukare är barn, och förbättrad kompetens i svenska hos personalen är 
positivt för barnets språkutveckling. 

Miljökonsekvenser 

Ökade kunskaper i svenska minskar risken att hantera avfall på ett miljömässigt 
felaktigt sätt. 

Personalutskottet 
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2022-08-19 
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Facklig samverkan 

Samverkan sker vid sammanträde med central samverkansgrupp 2022-08-18. 

Ekonomiska konsekvenser 

I de delar då det krävs utbildningsinsatser finns det en del olika statsbidrag att söka 
medel från. Kommunens medel hos Omställningsfonden kan också användas för 
kompetensutvecklingsinsatser, med syfte att behålla anställningsbarheten hos 
medarbetarna. Kostnader kopplade till övriga insatser i förslaget kan hänföras till 
ordinarie verksamhetsutveckling. 

Bilagor 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt 
Tjänsteskrivelse omsorgsförvaltningen Motion om språktest för personal med 
brukarkontakt. 
Protokollsutdrag från Omsorgsnämndens sammanträde 1 juni 2021 - § 43 

Sänt till: 
Omsorgs nämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
Personalchefen 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
ommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

Datum Diarienummer 

2022-05-20 KLF 2020/1063 

Handläggare 
HR-specialist Karin Wendt 
Personalavdelningen 

karin. wendt@hassleholm.se 

Svar på motion om språktest för personal med 
brukarkontakt 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen bifalls på sådant sätt att: 
1. Omsorgsnämnden uppdras att utveckla förvaltningens rekryteringsprocess 

för att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs 
för brukarnära kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet 
ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som 
ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Uppdraget utförs i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens HR-enhet och resultatet ska vid behov 
kunna nyttjas i andra verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen / Personalavdelningen 

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholrn.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 

Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda. 

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar: 

Att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i 
omsorgsförvaltningen införs. 

Yrkandet ställs mot bakgrund av att motionärerna menar att det är väldigt viktigt att 
omsorgspersonal med brukarkontakt fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det 
svenska språket, både i tal och skrift. Att inte, på grund av språket, kunna 
kommunicera med brukare och förstå journalanteckningar menar motionärerna 
utgör en risk för brukarnas säkerhet. 

Omsorgsförvaltningens bedömning 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43: 

ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 
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Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog omsorgsnämndens att fatta ovanstående 
beslut mot följande bakgrund: 

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem i verksamheterna där 
medarbetare inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Vid rekrytering av nya medarbetare formuleras kompetenskraven, där språket är en 
viktig parameter. I anställningsannonsen anges: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Under intervjutillfållet är det 
enhetschefen som avgör om den sökande har de språkkunskaper som krävs för att 
klara uppdraget. Innan den nya medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin 
med bredvidgång med erfaren kollega, minst två pass, innan ny medarbetare får 
arbeta självständigt. Utvärdering av bredvidgången görs i sin helhet, där även 
förmågan att kommunicera utvärderas. 

Omsorgsnämndens påtalar sitt tidigare ställningstagande; att det inte är nämndens 
uppdrag att bedriva undervisning i språk eller att genomföra språktester. 

Personalavdelningens bedömning 

Bristande förmåga att förstå, göra sig förstådd, läsa och skriva svenska för personer 
med annat modersmål än svenska, är en stor samhällsutmaning. Flera gjorda studier 
visar att det absolut viktigaste för en snabb integration i ett samhälle är att så fort 
som möjligt lära sig språket, då detta i sin tur leder till snabbare sysselsättning i form 
av arbete eller vidare studier. 

Forskningen visar på vad som är gynnsamt för språkutveckling- inläraren behöver 
dels få medveten kunskap om språket, vilket man kan få i undervisning, dels få 
använda språket i verkliga livet, det vill säga i vardags- och arbetsliv. 

Denna bakgrundskunskap är viktig och visar på behovet av att belysa frågan ur flera 
olika perspektiv: kommunens utmaning när det gäller kompetensförsörjning, rutiner 
och verktyg vid rekrytering samt kompetensutveckling av redan anställda. Att hitta 
insatser och åtgärder inom dessa områden kan sammantaget bidra till en positiv 
utveckling för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. 

Långsiktig kompetensförsörjning 

För att klara kompetensförsörjningsutmaningen, speciellt inom välfårdssektorn, 
måste arbetsgivare som Hässleholms kommun jobba med sin attraktivitet som 
arbetsgivare. Det är redan nu svårt att hitta medarbetare, speciellt till vård- och 
omsorgssektorn, som uppfyller samtliga kompetenskrav. Ett faktum är att 
utrikesfödda med vård- och omsorgkompetens, är viktiga resurser för att 
kommuner och regioner ska kunna klara sitt uppdrag nu och i framtiden. För de 
som inte uppfyller kvalifikationskraven behöver möjligheten att fylla på kompetens 
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vara enkel och lättillgänglig. En utrikesfödd person kan ha olika kompetenser, inte 
minst språkliga, som kan komma till stor nytta i kommunens verksamheter. Som 
offentlig arbetsgivare har också kommunen ett ansvar att underlätta för de som idag 
står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet, bli självförsörjande och 
betala skatt. Motivationsinsatser, möjligheter till praktik med mera för att fler ska 
skaffa sig kompetens för arbete inom vård och omsorg ger vinster både för den 
enskilde, samhället och arbetsgivaren. Sådana insatser bör därför prioriteras i de 
kommunala verksamheterna. 

Rekrytering 

Hässleholms kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det är ett 
arbetssätt som säkerställer att rekryterande chef väljer att, utifrån i förväg satta krav, 
erbjuda det lediga arbetet till den kandidat som kvalifikationsmässigt bäst uppfyller 
dessa krav. Genom detta arbetssätt skapas goda förutsättningar att hitta rätt 
kompetens och förmågor för den vakans som är aktuell. 

Rekryteringsprocessen är uppbyggd i flera systematiska steg och inleds med att 
rekryterande chef gör en behovsanalys, som i sin tur utmynnar i en kravprofil. I 
kravprofilen definieras uppdragets arbetsuppgifter, ansvar och den faktiska 
kompetensen som behövs för rollen. K.ravprofilen ska också kunna granskas ur ett 
diskrimineringsperspektiv, det får inte ställas onödiga eller orimliga krav som kan 
leda till diskriminering. 

Redan idag ställs krav på språkkunskaper vid anställning som undersköterska. 
Utmaningen ligger i att få en likvärdig bedömning av den sökandes kunskap, då det 
är ett stort antal chefer som rekryterar. Som stöd till rekryterande chefer finns 
guider, mallar samt HR-funktionens expertis tillgänglig för att säkerställa att varje 
rekrytering utgår från och de sökande bedöms i förhållande till sökt kompetens. 
Undantag från denna process förekommer dock när det gäller rekrytering av så 
kallad timavlönad personal. Ett arbete för att kvalitetssäkra bedömningarna bör 
göras. 

Kompetensutveckling av redan anställda 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att kompetensutveckla medarbetare så att de 
upprätthåller och vidareutvecklar de kompetenser som behövs för att klara arbetet. 
Arbetsgivare kommer dessutom framöver få ett ännu större ansvar för varje enskild 
medarbetares kompetensutveckling. Brister i för arbetet väsentliga kompetenser ska 
identifieras, och åtgärder ska sättas in för att brukaren/kunden ska få bästa kvalite i 
de tjänster som kommunens medarbetare levererar, samtidigt som medarbetarens 
fortsatta anställningsbarhet tryggas. 
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Språket är en väsentlig kompetens för brukarnära arbete och ska därför ingå i 
bedömningen av medarbetarens behov av kompetensutvecklingsinsatser. 

Vidare bör medarbetares eventuella kompetenser i andra språk än svenska 
identifieras, för att kunna komma till användning i andra sammanhang. Exempelvis 
är det inte ovanligt att brukare med demenssjukdom tappar förmågan att 
kommunicera på ett senare förvärvat språk, vilket i praktiken innebär att 
kvarvarande kommunikationsförmåga faller tillbaka på modersmålet. 

Språkutveckling sker bäst i en inkluderande och "språkvänlig miljö". Vård- och 
omsorgscollege har tagit fram en utbildning till språkombudsutbildare. Syftet är att 
några medarbetare får kompetensen, och att de i sin tur utbildar fler språkombud 
som kan verka ute på arbetsplatserna. Språkombuden kan organiseras i ett nätverk 
för att uppdraget ska fortgå och utvecklas, och få den effekt som är avsedd. 

Vid behov finns det möjlighet att låta utbildningsanordnare skräddarsy 
språkutbildningar för exempelvis " vårdsvenska". Denna typ av 
uppdragsutbildningar kan med fördel arrangeras i samverkan med andra kommuner 
och finansieras av medel från Omställningsfonden och/ eller via statliga bidrag. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

En förbättrad kommunikation, i alla avseenden, är enbart positivt för brukare, 
personal, anhöriga och andra intressenter omkring brukaren. 

Barnperspektivet 

Många brukare är barn, och förbättrad kompetens i svenska hos personalen är 
positivt för barnets språkutveckling. 

Miljökonsekvenser 

Ökade kunskaper i svenska minskar risken att hantera avfall på ett miljömässigt 
felaktigt sätt. 

Facklig samverkan 

Samverkan sker vid sammanträde med central samverkansgrupp 2022-08-18. 

Ekonomiska konsekvenser 

I de delar då det krävs utbildningsinsatser finns det en del olika statsbidrag att söka 
medel från. Kommunens medel hos Omställningsfonden kan också användas för 
kompetensutvecklingsinsatser, med syfte att behålla anställningsbarheten hos 
medarbetarna. Kostnader kopplade till övriga insatser i förslaget kan hänföras till 
ordinarie verksamhetsutveckling. 
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Bilagor 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt 

Tjänsteskrivelse omsorgsförvaltningen Motion om språktest för personal med 
brukarkontakt. 

Protokollsutdrag från Omsorgsnämndens sammanträde den 1 juni 2021 - § 43. 

Sänd lista: 

Omsorgsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 

Personalchefen 

Kommunlednings förvaltningen 

Marie Söderqvist 

Personalchef 

Karin Wendt 

HR-specialist 
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H··ssleholms 
kommun 

Handläggare 
Asa 01/erstam Lundh 
OmsorgsföNaltningen 

Asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Diarienummer 

2021-02-10 OF 2020/863 

Rev 2021-03-25 

Omsorgsnämnden/ Omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Motion om språktest för personal med brukarkontrakt 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta: 

att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 
att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, Språktest för personal med 
brukarkontakt. 

Inom omsorgen är det viktigt att man som omsorgspersonal med brukarkontakt 
fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det svenska språket, både i tal och skrift. 
Om man som omsorgspersonal inte fullt ut förstår brukaren/patienten eller 
journalanteckningar äventyrar det säkerheten för den enskilde. 
Det har under den rådande Coronapandernin blivit tydligt att tillräckliga kunskaper i 
det svenska språket kan vara av avgörande betydelse för den enskilde i och med de 
nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt som har tillkommit/ förtydligats i det dagliga 
arbetet. 

Vid rekryteringen av nya medarbetare är språket en av flera viktiga parametrar att 
skapa sig en uppfattning om som chef. 
Redan i anställningsannonsen kan man läsa följande: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Under intervjun säkerställer 
enhetschefen att den sökande har goda språkkunskaper. Innan den nya 
medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin med bredvid gång tillsammans 
med en erfaren kollega i minst två pass. Bredvidgången utvärderas i sin helhet, vilket 
innebär att också förmågan att kommunicera utvärderas. 

Hässleholms kommun/ Omsorgsförvaltningen 

Postadress: 281 80 1-Iässlehohn Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451 -26 70 00 Telefax: 
E-post: omsorgsnamnden@hasslehohn.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem med språket. 
Förvaltningen föreslår därför att en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen förs 
för att utöka språkkompetensen och språktest av nya medarbetare som kommer 
från arbetsmarknadsförvaltningen. Vid rekrytering andra vägar än genom 
arbetsmarkandsförvaltningen görs en bedömning av språkkunskapen genom 
ansökan, intervju och i förekommande fall- då arbetet är brukar-/patientnära -
också bredvid gång. 

Omsorgsnämnden har tidigare svarat på motion från Sverigedemokraterna där även 
frågan om språktest behandlades. Omsorgsnämnden vidhåller tidigare 
ställningstagande att det inte är nämndens uppdrag att bedriva undervisning i språk 
eller att genomföra språktest. Däremot kräver nämnden att samtliga medarbetare 
kan tala och skriva på svenska, då verksamheten kräver både dokumentation och 
kommunikation. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Enbart positiva då kommunikationen mellan personal och brukare förbättras. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Informeras på FÖS 2021-04-26 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga märkbara 

Bilagor 

1. Motion från sverigedemokraterna 

Sänd lista: 

Kommunstyrelsen 

Omsorgs förvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 
F örvaltningschef 
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Omsorgsnämnden Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2021-06-01 

§ 43 

Motion om språktest för personal med brukarkontakt 
Dnr: OF 2020/863 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar följande: 

- att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen 
om behovet av en utökad språkkompetens och testning av nya medarbetare i 
svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta emot nya medarbetare som 
kommer till omsorgsförvaltningen från arbetsmarknadsförvaltningen. 

- att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 

Susanne Lottsfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Wallentheim (S), Kristina Lind (M), Margaretha Lindqvist (KD) och Anna 
Pålsson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. -

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, Språktest för personal med 
brukar kontakt. 

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem med språket. 
Förvaltningen föreslår därför att en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen förs 
för att utöka språkkompetensen och språktest av nya medarbetare som kommer 
från arbetsmarknadsförvaltningen. 

Omsorgsnämnden har tidigare svarat på motion från Sverigedemokraterna där även 
frågan om språktest behandlades. Omsorgsnämnden vidhåller tidigare 
ställningstagande att det inte är nämndens uppdrag att bedriva undervisning i språk 
eller att genomföra språktest, däremot, kräver nämnden att samtliga medarbetare 

Utdrags bestyrkande 

14 (18) 



Omsorgsnämnden Protokoll 

Sammanträdesdatum: 

2021-06-01 

kan tala och skriva på svenska, detta då verksamheten kräver både dokumentation 
och kommunikation. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-05-18, § 36, omsorgsnämnden_ 
följande beslut: 

- att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen 
om behovet av en utökad språkkompetens och testning av nya medarbetare i 
svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta emot nya medarbetare som 
kommer till omsorgsförvaltningen från arbetsmarknadsförvaltningen. 

- att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

~ ,5~ 

Utdrags bes tyr kan de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

H ·· ssleholms 
ommun 

Personalutskottet 

§ 26 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun". 

Riktlinjens 1 :a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnes gåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva. 

"Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/ styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (15) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång." 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva. 

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1 :a § föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/ anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En "återvändare" bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/ anställnings tiden. Systemet indikerar inte sysselsättnings grad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: "och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden" samt "med en !JSSe!sättningsgrad på minst 40% av heltid" att tas 
bort i en ny riktlinje. 

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/ anställnings tiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 

Personalutskottet 

Justering ?4 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar. 

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem. 

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar: 

§ 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp. 

§ 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

§ 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§ 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

§ 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1 :a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Förslaget samverkas 2022-08-18. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

Ar 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefår 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfålligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
"uppsamlingsår" uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefår 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation. 

Bilagor 
Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 

Sänt till: 
Personalchef 
HR-specialist, Karin Wendt 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (15) 



Riktlinjer för minnesgåvor 
till förtroendevalda och 

anställda i Hässleholms kommun 
Riktlinjer 

www.hassleholm.se 



Diarienummer: KLF 2022/158 
Fastställt den: 2022-
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För uppföljning ansvarar: Personalutskottet 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar 
Giltighetsperiod: 2023-01-01 
Ersätter: Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Kommunal författningssamling: Riktlinjer 
Antagen: 2022-



§ 1 

Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas: 

_- _ förtroendevald, som sammafthäftgaftde sammanlagt innehaft uppdrag inom nämn
der/ styrelser hos kommunen i minst 24 år~ ed, dä,,id ,r,at o,dim,ae ledamot miftst 
haha tideft 

--befattningshavare i kommunens tjänst, som .mmmatthiiBgirnde sammanlagt varit an
ställd i minst 24 år~ med eft sy ssclsättftifl.gsg,,,d på ffiiflst 4 0 % '" heltid. VVid._~)'t_c;. 
av*huvudman till_godoräknas._tiden~från* tidigar<;arbetsgivare. ____ _ 

- --- -------------------- \ , 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt kom- 'f· ·. 
munen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§2 

Minnesgåva utgörs av följande: 

presentkort 

_- _ eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av---årets respektive års prisbasbelopp. St1ffiffiftfl f.ö, ;" 2913 
ä, 4 450 l(f. 

§3 

Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§4 

Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till per.;oflala, delfliflgen kommunlednings
förvaltningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma iffågai fråga för minnes
gåva. 

§5 

Kostnaden belastar pe,soflala,,deifliflgefts kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§6 

Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges ordförande 
och pe,so1rnlehefeflHR chefen. 
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Hässleholms 
kommun 

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING G 2 

Gäller från Diarienummer 

2014-01-01 2013/745 100 

Antagen: kommunfullmäktige 1995-01-30 § 7 och ändrad senast 2013-09-23 § 120 
(ersätter: KS AU 2007-04-18 § 125) 

Riktlinjer för minnesgåvor till 
förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
§ 1 

Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/ styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd 
i minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser 
åt kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§2 

Minnesgåva utgörs av följande: 

presentkort 

eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 2013 är 
4 450 kr. 

§3 

Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§4 

Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till personalavdelningen lämna 
förslag på de personer som kan tänkas komma ifråga för minnesgåva. 
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§5 

Kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet. 

§6 

Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges 
ordförande och personalchefen. 

§7 

Vid byte av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 
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Personalutskottet 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Information - Resultat av årets löneöversyn 

Beskrivning av ärendet 
Punkten utgår. 
Information om resultatet av årets löneöversyn redovisas vid personalutskottets 
möte i september 2022. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-19 

Personalutskottet 

§ 28 

Aktuella personalpolitiska frågor 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar om följande: 

Rekrytering av ny kommundirektör sker med hjälp av extern aktör. 

Johan Lexfors tillträder befattningen HR-chef den 1 november 2022. 

Biträdande förvaltningschef Amra Salihovic är ersättare under oktober 
månad när det uppkommer vakans när nuvarande HR-chef slutar tills ny 
HR-chef tillträder. 

IT-chefen har återkopplat till personalavdelningen dialogen med 
kanslichefen om hur man kan underlätta för förtroendevalda i frågor som 
rör IT. 
Personalavdelningen sammanfattar och vidarebefordrar informationen till 
partiernas gruppledare. 

Marie Söderqvist påminner om personalutskottets dialog med fackliga 
organisationer den 23 september kl 08.30-10.00. Mötet äger rum på tekniska 
förvaltningen, lokal Hammaren. 

Personalutskottet 

Justering 11 Utdraget bestyrkes 
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