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Yttrande över betänkandet Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU
2019:4)
RS 2019-0378

Ärendebeskrivning
Region Stockholm har beretts möjlighet att lämna yttrande över
Utbildningsdepartementets betänkande Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 2019:4).
Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av betänkande (SOU 2019:4)
Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande den 1 april 2019
Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 3 april 2019
Yrkanden
Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens
förslag i skrivelse 2 maj 2019 (bilaga).
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga).
Propositionsordning
Ordföranden frågar först på bifall till regionrådsberednings förslag och
finner att regionstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden frågar därefter på bifall eller avslag till Gabriel Kroons (SD)
förslag till tilläggsbeslut och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande.
Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande
till utbildningsdepartementet avseende betänkande Framtidsval karriärledning för individ och samhälle SOU 2019:4.
Reservation
Gabriel Kroon (SD) anmäler reservation från SO-ledamöterna till förmån
för eget tilläggsyrkande.
Expedieras till
Akt
Utbildningsdepartementet
Exp. datum
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Regionstyrelsen

Yttrande över betänkandet Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU
2019:4)
Föredragande regionråd: Irene Svenonius
Ärendebeskrivning
Region Stockholm har beretts möjlighet att lämna yttrande över
Utbildningsdepa1tementets betänkande Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 2019:4).
Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.
Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande
till utbildningsdepartementet avseende betänkande Framtidsval karriärledning för individ och samhälle SOU 2019:4.
Regionrådsberedningens motivering
Region Stockholm har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet
Framtidsval - karriärvägledning.för individ och samhälle (SOU 2019:4).
Region Stockholm ställer sig i allt väsentligt positiv till förslagen i
betänkandet, vilka på sikt kan förbättra matchningen mellan grund - och
gymnasieskolan samt arbetsmarknaden. Detta skulle i sin tur inverka
gynnsamt på Region Stockholms möjligheter att säkra
kompetensförsörjningen inom till exempel hälso- och sjukvården.
Därutöver kan förslagen, enligt Regionledningskontoret (RLK), minska
betydelsen av kön, social bakgrund eller funktionsvariation vid utbildnings
och yrkesval. Förslagen är även i linje med den regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län - RUFS 2050 (LS 2018-1120), vilken tar ett
helhetsgrepp för arbetsmarknaden i hela regionen.
Slutligen vill Region Stockholm ånyo påpeka betydelsen av tidig
karriärvägledning för att eleverna i grund- och gymnasieskolan ska kunna
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göra välavvägda utbildnings- och yrkesval inför framtiden, inte minst
utifrån arbetsmarknadens behov av kompetenser.
Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av betänkande (SOU 2019:4)
Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande den 1 april
Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 3 april
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Yttrande över betänkandet Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle
Region Stockholm har beretts möjlighet att lämna yttrande över
Utbildningsdepartementets betänkande Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 2019:4).
I Regiondirektörens tjänsteutlåtande kan man konstatera att Region
Stockholm ställer sig i allt väsentligt positiv till förslagen i betänkandet, så
att dessa på sikt kan förbättra matchningen mellan grund- och
gymnasieskolan samt arbetsmarknaden. Detta skulle i sin tur inverka
gynnsamt på Region Stockholms möjligheter att kunna säkra eller
underlätta kompetensförsörjningen inom till exempel hälso- och
sjukvården.
Sverigedemokraterna anser, precis som i remissvaret, att behovet av en
ökad matchning och ett tydligt nyttjande av individens kompetens är en
stor framtidsfråga för Region Stockholm.
Att lyfta fram olika karriärer inom hälso- och sjukvården i denna
matchningsprocess är något som kan gynna rekrytering till vårdyrkena.
Samtidigt vill Sverigedemokraterna lyfta fram att dagens vårdyrken är
avancerade till sin natur, där både personliga egenskaper och en passande
kompetens behövs för att kunna göra ett bra arbete.
I detta finns naturligtvis behovet av att kunna kommunicera med såväl
kollegor, patienter som andra vårdtagare på bra svenska. Detta är ett
problem idag, och svårigheterna att rekrytera innebär alltför ofta att detta
viktiga krav åsidosätts. Många äldre, med nedsatt hörsel eller andra
kognitiva brister upplever idag svårigheter att förstå den personal som de
möter vid vårdkontakten.
Att säkerställa adekvata språkkunskaper vid rekrytering till vård- och
omsorgsyrken är därför något som vi anser är mycket angeläget.
Vi föreslår istället ett förslag till tilläggsbeslut enligt följande:

att Region Stockholms yttrande till Utbildningsdepartementet
kompletteras med ett tydligt språkkrav för matchning mot yrken
inom hälso- och sjukvården.
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