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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Produktionsstyrelsen
Bill Eriksson

2001-09-13

PrN 0103-0054

Yttrande över motion om mångfalds-/integrationsplan för Stockholms läns
landsting
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt yttrande över motion om mångfalds-/integrationsplan för SLL av Birgitta Sevefjord (v) och Gerardo Berrios (v). Motionärerna föreslår att landstingsstyrelsen tar fram ett förslag till mångfaldsplan (integrationsplan) som skall omfatta alla verksamheter inom landstinget. Planen skall
innehålla redovisning över arbetet som syftar till att alla verk-samheter och på alla
befattningsnivåer har anställda av utländsk ursprung som motsvarar deras andel av
befolkningen i Stockholms län.
Stabens synpunkter
Alla arbetsgivare är enligt Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mång-fald i arbetslivet. Stockholms läns landsting har antagit ”Personalpolitisk plattform – utgångspunkter och värderingar för personalpolitiken”. I denna policy ingår bl a ett
avsnitt om etnisk mångfald där det bl a stadgas ”att i samband med rekrytering
aktivt främja mångfald” och ”att bereda yrkes-grupper med utländsk utbildning
arbetsplatspraktik”. Vidare sägs i program-met att ”…det är en tillgång att medarbetarna inom landstinget har samma etniska mångfald som medborgarna i länet”.
Landstinget har även utarbetat en särskild policy inom området ”Olika bakgrund samma mål”.
Inom PrS-koncernen sker med utgångspunkt från ovan nämnda policies ett målinriktat arbete med att rekrytera medarbetare med utländsk härkomst. Sjukhus och
produktionsområden har utarbetat lokala handlingsplaner inom området.
Bra exempel på praktiskt och målinriktat arbete för ökad etnisk mångfald är
”Stockholmsprojektet för utländska läkare” och ”Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor” som genomförs av PrSstaben och landstings-kontoret i
samverkan. Dessa projekt syftar till att ta tillvara den resurs som läkare och sjuksköterskor med utländsk examen bosatta i Stockholms län är. Projekten ska underlätta för läkare och sjuksköterskor med examen utanför EU/EES att snabbt få
svensk legitimation och samtidigt få en god intro-duktion till svensk hälso- och
sjukvård.
Ytterligare ett PrS-projekt pågår som ska marknadsföra sjukvården i Stockholm
och rekrytera kvalificerad vårdpersonal från EU/EES-området.

2

Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på landstingsstyrelsens remiss.

Agneta Dreber

