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Administrativa avdelningen
Datum 2014-06-03

Till
Regionfullmäktige

Kompletterande handlingar inför
regionfullmäktige 9-10 juni 2014
Inför regionfullmäktiges sammanträde den 9-10 juni översändes följande:
•

Ärende 3: Interpellation
- Svar från regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S)

•

Ärende 12: Förslag till budget 2015
- Tvärfacklig protokollsanteckning från MBL 26 maj

•

Ärende 16: Anmälan av inkomna motioner
- Motion av Helena Holmberg (FP) om systematiskt arbete för att
minska uteblivna besök.

Med vänliga hälsningar
Britt-Marie Gustafsson
Kanslisekreterare
tel: 010-44 101 42
epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se

Postadress:
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462 80 Vänersborg

Besöksadress:
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Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00
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INTERPELLATIONSSVAR
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

2014-06-05
Till Regionfullmäktige

Svar på interpellation angående finska språkets ställning i
regionen.
Monika von Martens har i en interpellation till mig ställt frågan om vad jag ska göra för att de
finskspråkiga invånarna i Västra Götaland ska få tillgång till den service och information som
de enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är berättigade till och som
regionen erhåller statsstöd för att tillhandahålla.
Inriktningen av de statsbidrag som regionen erhållit har tagits fram av referensgruppen för
nationella minoriteter som innan Kommittén för rättighetsfrågor skapades var knuten till
regionstyrelsens presidium. De sverigefinska representanterna i gruppen rekommenderade att
fokusområde för statsbidragen skulle vara barn och unga kopplat till finska språket samt olika
informationsinsatser. Kommittén för rättighetsfrågor har fortsatt arbetet med samma
inriktning.
Utifrån den inriktningen har statsbidraget använts till att informera om nationella minoriteters
rättigheter i Region Magasinet vid två olika tillfällen. Man har finansierat en DVD med lekar,
sånger och verser på finska och svenska. Initierat två rapporter om unga sverigefinnars syn på
det finska språket och kulturell identitet. En framtidsverkstad har planerats med inriktning
mot unga sverigefinnar samt arrangera en dialog med unga från Göteborg, Borås; Trollhättan
och Mariestad. Informationsmaterial om barns rättigheter har översatts till finska.
I gällande lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk framkommer dels ett
informationsansvar, vikten av att utveckla barns kulturella identitet och användningen av det
egna minoritetsspråket samt att de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i
frågor som berör dem så långt det är möjligt att samråda.
Du tar även upp frågan om skyltning på finska språket i regionens verksamheter. Det är inte
en fråga som lyfts upp från samrådsgruppen. I samband med breddningen av
tillgänglighetsdatabasen har arbete påbörjats med att göra den tillgänglig på finska språket.
Här kan man bl.a. läsa om olika vårdcentraler på finska.
Jag anser att Västra Götalandsregionen arbete ligger väl i linje med lagstiftningens
intentioner.
Därutöver genomförs en rad olika insatser som inte finansieras av statsbidraget, exempelvis
organisationsstöd till nationella minoriteters föreningsliv, översättningar och
föreläsningsinsatser.

Gert-Inge Andersson S
Ordförande Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen
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Budgetförslag Västra Götaland 2015
Tvärfackliga synpunkter och yrkanden
Budgetförslaget anger att ”alla medarbetare ska erbjudas goda arbetsvillkor och en bra
arbetsmiljö”
Arbetsgruppens storlek har stor betydelse för möjligheten till ett gott ledarskap, något
de fackliga organisationerna har fört fram i tidigare budgetförhandlingar, men inte fått
gehör för. För att första linjens chefer ska ha möjlighet att genomföra
utvecklingssamtal och lönesamtal med god kvalitet bör riktmärket vara högst 35
underställda för första linjens chefer.
Att särskilda satsningar görs för att stärka vissa yrkesgruppers kompetens är angeläget
så att kompetensförsörjningen säkras. Det kvarstår fortfarande ett stort behov av att
resurser avsätts till kontinuerlig kompetensutveckling för samtliga medarbetare, så att
verksamheterna kan hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt.
Beträffande lönenivåerna i regionen anser vi att dessa för samtliga yrkesgrupper ska
ligga i nivå med övriga storstadsregioner. Likaså ska lönenivåerna följa kompetensen,
inte minst för att säkra kompetensförsörjningen. Vi påtalar vikten av en fortsatt
satsning på jämställda löner samt lönestruktur, som anges budgetförslaget.
Tillräckligt många vårdplatser är en strategisk fråga inte bara för patienterna, utan
även för vårdanställdas arbetsmiljö och möjlighet att tillgodose patienternas behov av
vård.

Tvärfackligt yrkar vi på:
att ett riktmärke på högst 35 underställda för första linjens chefer införs som ett
budgetmål
att satsningar för kompetenshöjning görs hos fler yrkesgrupper
att arbetet med att höja lönerna fortsätter, så att regionens löner kommer upp till nivån
i övriga storstadsregioner
att satsningen på jämställda löner ger tydliga resultat

Kommunal, Ledarna, Saco, Vision, Vårdförbundet

