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Motionssvar - Krav på Svenskkunskaper inom sjukvården
RS211106
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
•

avslå motionen

Reservation
Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Yrkanden
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen.
Tommy Rydfeldt (L) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. I yrkandet
instämmer Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns förslag och finner att
regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Regionstyrelsen har beslutat att föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendet
Carita Boulwén och Stina Isaksson, Sverigedemokraterna, har lämnat in motionen
”Krav på svenskkunskaper inom sjukvården”. Regionstyrelsens arbetsutskott
beslutade att Regionkontoret skulle ta fram ett förslag på svar på motionen.
Motionärerna yrkar på att Region Halland utreder möjligheten att införa krav på
svenskkunskaper, inklusive möjligheten till testning av sådana kunskaper vid
anställning inom sjukvården. Motionärerna yrkar även på att redan anställda inom
Region Halland som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ges möjlighet till
språklyft.
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Sedan ett beslut av personaldirektören 2014-10-01 finns det krav på att
utlandsutbildade läkare och tandläkare som arbetar inom Region Halland måste ha
språkkunskaper i Svenska på lägst C1 nivå oavsett om de är utbildade inom eller
utom EU/EES. Den 1 juli 2016 införde Socialstyrelsen krav på svenska C1 nivå för att
erhålla legitimation. Formellt krav på svenskkunskaper på C1 nivå finns alltså inom
alla legitimerade yrkeskategorier. Inom Region Halland är dessa krav även
vägledande för övriga yrkeskategorier inom patientrelaterade yrkeskategorier.
Vid rekrytering inom Region Halland utvärderas kompetens i svenska språket på
likvärdigt sätt som andra kompetenser utifrån uppsatta krav i kravprofilen.
Region Halland arrangerade under flera år och fram till 2019 språklyftande insatser
för medarbetare som var i behov av detta. Under 2018 började dock intresset för
svenskutbildning minska och en behovsinventering inför förnyade språklyftande
insatser 2019 visade att något behov inte fanns. Således upphörde språklyftande
insatser. Vid identifierade behov kan i stället särskilda insatser bli aktuella.
Ett exempel på insats för språklyftande insatser är Region Service städ i Varberg
som har upplevt svårigheter med brister i språket hos en del anställda. Där har
verksamheten nu fastställt ett språkkrav, gjort en kartläggning av samtliga anställdas
språkkunskaper och kommer erbjuda språkhöjande insatser under hösten 2022 till de
personer som inte når upp till fastställda språkkrav. Detta kommer ske gruppvis på
arbetstid.
För att hjälpa cheferna att bedöma språknivå på nya medarbetare har också ett
språktest, som ska användas vid rekrytering, tagits fram.
Med hänvisning till att Region Halland av ovanstående föreslås att motionen avslås.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
•

avslå motionen

Beslutsunderlag
• Motionssvar - Krav på Svenskkunskaper inom sjukvården
• Motion från Sverigedemokraterna om krav på svenskkunskaper inom
sjukvården
Expedieras till
Motionärerna
Vid protokollet
Maria Fransson
Justering av protokollet sker under vecka 24
Helene Andersson
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