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§ 71 Svar på motion nr 26-2021 från Petter Nilsson (SD). Inför 

avgiftstrappa för språktolk 
RS 1438-2021 

 
Sammanfattning 
 
Petter Nilsson (SD) har till regionfullmäktige anmält motionen Inför avgiftstrappa för 
språktolk. I motionen lyfts bland annat att Regionen skall erbjuda skattefinansierad 
tolkhjälp under obegränsad tid är dels kontraproduktivt vad gäller integration, dels 
en kostnad som inte bör åligga det offentliga, i motionen framhävs också att det 
saknas ekonomisk redovisning för kostnaderna för språktolk. 
 
Med anledning av vad som anförts i motionen föreslår Sverigedemokraterna att 
Regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten inför en avgiftstrappa för 
språktolk samt att Region Västerbotten i årsbokslutet särskilt redovisar 
språktolkskostnader samt delredovisar kostnaderna, språk för språk. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat svar på motionen. I svaret anges att 
enligt de krav som finns i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är 
Region Västerbotten skyldig att ge alla patienter en god och patientsäker vård. En 
förutsättning för en god och säker vård är bla att få möjlighet att vara delaktig i sin 
vård och behandling. Patientlagen anger vidare rätten till individuellt anpassad 
information vid besök i vården vilket inte skulle kunna garanteras utan att ha 
tillgång till språktolk när detta behov finns. En avgiftsfri användning av 
språktolktjänster är en förutsättning för att en jämlik vård ska kunna ges. 
 
Möjlighet finns att redovisa tolkkostnader då särskilt konto för tolktjänster finns. 
Kostnader för språktolk finns under språktolk övriga. En avläsning visar enkelt 
kostnaden per kostnadsställe och per leverantör. 
 
Förslag till beslut 
 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar 
 
Motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion nr 26-2021 till regionfullmäktige från Sverigedemokraterna (SD) - 
Inför avgiftstrappa för språktolk 

• Protokollsutdrag, Svar på motion nr 26-21, Inför avgiftstrappa för språktolk 
• Förslag, Motionsyttrande, Motion nr 26-21, Inför avgiftstrappa för språktolk 
• §96  Svar på motion nr 26-2021  Inför avgiftstrappa för språktolk 

 
Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet 
 
Under överläggningen yttrar sig Petter Nilsson (SD) nio anföranden, Peter 
Olofsson (S) två anföranden, Jonas Karlberg (V) två anföranden, Emma Lindqvist 
(MP), Per-Erik Lundmark (S) två anföranden, Nicke Grahn (L), Carina Sundbom 
(C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD), Nicklas Sandström 
(M), Håkan Andersson (C) två anföranden, Janeth Lundberg (S) två anföranden, 
Kenneth Andersson (S), Susanne Dufvenberg (S) och Paavo Ruokojärvi (V). 
 
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Peter Olofsson (S), med stöd av Jonas Karlberg (V), Emma Lindqvist (MP), Per-
Erik Lundmark (S), Carina Sundbom (C), Hans-Inge Smetana (KD), Nicklas 
Sandström (M), Håkan Andersson (C), Janeth Lundberg (S), Kenneth Andersson 
(S) och Susanne Dufvenberg (S), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång; 
 
Ja-röst för bifall till regionstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 46 j-röster, 4 nej-röster och 10 som är frånvarande finner ordförande att 
fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag till beslut. Se bilaga 13 till 
protokollet. 
 
Regionfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Reservation 
 
Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD), Stig Pettersson (SD) och Lars Forsgren 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
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