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ENKEL FRÅGA 
Till Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson 
 
Det behövs långsiktiga lösningar på den akuta arbetsmiljösituationen  
 

Rätten till en god arbetsmiljö är avgörande frågor för att kunna tillhandahålla en riktigt bra vård. Ändå är det allt för 
mycket som brister just nu. Resultatet av bristerna i arbetsmiljön ser vi runt om i hela regionen. I Ystad är läget akut, 
likaså i Helsingborg. Arbetsmiljöverket gör en stor tillsyn över hela regionen och antalet anmälningar till nämnda 
myndighet har slått i taket. Detta är djupt oroande och åtgärder krävs.  
 
Vänsterpartiet har länge efterlyst proaktiva åtgärder för att stärka personalens arbetsmiljö. Det är bara så regionen 
kan behålla och attrahera ny personal. Men väldigt lite har hänt. Och när läget så blev akut, ja då agerar alliansen med 
dyra akutlösningar som nu i fallet med medicinavdelningen i Ystad. Men ska det verkligen behöva gå så långt? Vi 
hoppas att tiden för akututryckningar i personalpolitiken är slut och att vi nu i stället kan göra rejäla politiska 
satsningar på en riktigt bra arbetsmiljö. För patienterna och personalens skull. Vi bidrar gärna till de lösningarna.  
 
Inom sjukvården har personalen larmat i åratal över en ohållbar arbetssituation. 13 stora fackförbund har gått 
samman och kräver en kriskommission för personalens arbetsmiljö och villkor. Det är dags att lyssna. Och det är dags 
för åtgärder.  
 
Vi är övertygade om att genom att lita på personalens kompetens, satsa på ökat personalinflytande, öka resurserna, 
höja grundbemanningen och tänka långsiktigt så kan arbetsmiljön förbättras och resurserna användas smartare i 
verksamheten. Det är så vi kan ge all personal bra förutsättningar att göra ett gott jobb. Vänsterpartiet har länge drivit 
detta, och även lyft kravet om att införa förkortad arbetstid med bibehållen lön. När man har genomfört det runt om i 
Sverige så ser man att personalen vill stanna, att sjukskrivningarna minskar och patienterna får vård. Personalen får 
fler kollegor och tid för återhämtning. Och det behövs. Det tycker vi vore en bra långsiktig politik.  
 
Akutlösningar på långsiktiga personalpolitiska problem är ett underkännande av regionen som arbetsgivare. Det 
behövs helt andra insatser långsiktigt.  

 

Min fråga till Carl-Johan Sonesson är därför: 

• Är alliansen beredd att inse allvaret och diskutera långsiktiga lösningar med fackförbunden och partierna i 
regionfullmäktige? 
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