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Motion
Språktest
Trygghet
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli beroende av
omvårdnad, av andra människors hjälp. Man kanske hör illa, man kan ha svårt att göra sig förstådd,
man kan av olika anledningar ha svårt med kommunikation och det är otroligt viktigt, kanske till och
med livsavgörande, att man får rätt förutsättningar.
Att vi hjälper nyanlända till ett arbete är bra för samhället på väldigt många sätt. Integration,
språkträning, skatteintäkter och möjlighet för dessa att klara sig själva. Att anställa personer med
bristfälliga svenskkunskaper inom vård och omsorg är dock fel och vanskligt. Dessa jobb är för att
hjälpa brukarna, inte tvärt om. Det är alltså brukarnas väl och ve som skall komma i första rummet.
Vi får inte offra äldre och sjukas trygghet för andra agendor. Vi får inte riskera deras möjlighet till att
få fram sina behov eller att de riskerar felbehandling på grund av språkförbistring.
Ett axplock ur Sveriges språklag:
4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.
5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång
till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.
6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig,
används och utvecklas.

Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna förvaltning
vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste säkerhetsställa att man lever
upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Vi Sverigedemokrater yrkar:
Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är viktigt.
Att brukarnas behov är det som styr.
Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
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