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Motion, Förbättring av språkkompetensen för
personal inom välfärden
§ 23

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
 Motionen anses besvarad.
Deltar ej i beslutet
Mattias Eriksson (KD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Nina Barzey (C) reserverar sig.
Peter Freij (M) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom
välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå
och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med
demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och
samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för
kvaliteten i insatsen.
Motionärerna yrkar:



Justerandes signaturer

Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika
verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd
språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och
möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
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Sida
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Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen,
hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande.
Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala
funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella
synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldreoch omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet
för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som
remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det
bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde
den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och
att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med
andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget
från PRO.
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) yrkar att äldre- och omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen. Ronnie Norén (SD) biträder yrkandet.
Nina Barzey (V) yrkar bifall till motionens två första att-satser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om äldre- och
omsorgsnämnden bifaller motionen enligt yrkande från Peter Freij (M).
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.

Justerandes signaturer
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Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om
språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom
välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf
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Protokoll för äldre- och omsorgsnämnden
Datum

2021-03-29

Tid

18:30–20:25

Plats

Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-04-08

Paragrafer

20–28

Sekreterare

Päivi Sandholm
Ordförande

Tony Thorén
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-09

Datum då anslaget tas ned

2021-05-01

Protokollets förvaringsplats

Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Päivi Sandholm
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Nina Barzey (C)
Mattias Eriksson (KD)
Ronnie Norén (SD)

Ersättare
Kurt-Erik Thorild (S)
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Inger Lundgren (V)
Ulla Hoffmann (V)
Jan-Åke Svensson (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Torbjörn Skarin (M)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen

Frånvarande
Bo Furugård (S)
Alexander Enkvist (L)
Lilian Edberg (M)
Jörgen Nilsson (SD)

Justerandes signaturer
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