
 Vänsterpartiet vill införa arbetstidsförkortning 

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom vården har nått fram till en bristningsgräns, säger Glenn 

Berggård och Linda Jonsson, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Region Norrbotten. Allt fler vittnar 

om ohållbara arbetssituationer och allt färre arbetskamrater och det är idag en mycket svår uppgift 

att rekrytera personal, till ordinarie verksamhet och till den stundande sommarens vikariebehov. 

Detta leder till att invånarna i Region Norrbotten får vänta allt längre på vård och att 

patientsäkerheten är hotad.  

Vi har kommit till en punkt där det inte längre går att vänta på att göra arbetslivet i vården mer 

hållbart. Vi vet dessutom vad som skulle göra skillnad. Både vårdpersonal och enhetschefer uttrycker 

samstämmigt att förkortad arbetstid med bibehållen lön är en förändring som skulle leda till att fler 

stannar i sitt arbete och att fler söker sig till vårdyrket. 

Arbetstidsförkortning är något som allt fler lyfter. I Region Värmland kommer det att genomföras 

som ett led i att förbättra rekryteringsmöjligheterna, efter en budgetöverenskommelse med bland 

annat Moderaterna och Centerpartiet. Vi tror att det bara är en tidsfråga innan detta kommer att 

införas på allt fler ställen. Region Norrbotten sägs ha en än större utmaning med rekrytering, på 

grund av vårt geografiska läge, vi behöver därför vara i framkant i införandet av kortare arbetstid 

med bibehållen lön för att förbättra oss som arbetsgivare.  

På onsdagens Regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet i en motion att Region Norrbotten inför 6 

timmars med start 2023. Vi har här en chans att dra fördel av att snabbt kunna förbättra arbetsmiljön 

för de som redan arbetar i våra verksamheter och kunna ge dem fler arbetskamrater som vill ha en 

bra balans mellan arbete och fritid, säger Glenn Berggård och Linda Jonsson och hoppas att hela 

Regionfullmäktige kan hörsamma personalens uttryckliga önskan om goda arbetsvillkor och ett 

hållbart arbetsliv genom att bifalla motionen. 
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