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Motion 

Inled satsningar på förkortad arbetstid – för ett hållbart arbetsliv  

 
Under många år har för hög arbetsbelastning, undermålig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som 
försvårar medarbetares möjlighet till inflytande över sitt arbete medfört att personal i allt för hög 
utsträckning söker sig bort från den skånska sjukvården. Ytterligare en effekt av denna personalkris är 
att antalet sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress är allt för många. För Vänsterpartiet är det 
tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen. 
 
I Region Skåne lyfter medarbetare själva att bland annat kortare arbetstid skulle vara en väg mot en 
mer hållbar arbetsmiljö, men istället för att tillmötesgå dessa förslag tar regionen på flera arbetsplatser 
in mångdubbelt dyrare hyrpersonal . Det är en kortsiktig arbetsgivarpolitik som inte löser 
grundproblemet utan snarare fördjupar det.  
 
Vänsterpartiet vill se att Region Skåne inleder resan mot 30 timmars arbetsvecka. Detta vill vi göra 
genom att börja på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar och hög 
personalomsättning. Arbetstidsförkortning är en långsiktig lösning som vi menar är bra både för 
personalen och för patienterna. Runt om i de svenska landstingen ser vi hur försök med 
arbetstidsförkortning leder till strålande resultat: lägre sjukskrivningstal, högre kapacitet på 
operationsavdelningar och en högre trivsel bland personalen.  
 
För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi idag rikare 
och mer produktiva än år 1971 då beslutet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. Det är hög tid att 
ta nästa steg. Det är hög tid att satsa på personalen och ge dem förutsättningar att göra ett riktigt gott 
jobb.  
 
 
Vänsterpartiet yrkar:  

 
• Att, som ett första steg, inleda arbetet med att förkorta arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka 

med bibehållen lön på 10 avdelningar i Region Skåne.  
• Att därefter fortsätta arbetet med att förkorta arbetstiden årligen med målet att alla avdelningar 

ska ha 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. 
• Att utvärdera implementering och resultat i samarbete med universitet/högskola.  
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