
 
 

 

 

MOTION 
Vänersborg 2021-04-13 

Nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa 

Bakgrund 

Nyligen fattade regeringen beslut om en ny arbetsmiljöstrategi för Sverige, som ska fokusera på 
följande områden: ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv och ett tryggt arbetsliv. Ohälsosam 
jobbstress ska ingå i nollvisionen mot död på jobbet i denna nya strategi för arbetsmiljön.  

Regeringens vidgade nollvision är angeläget ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är fler män som 
dör i fysiska arbetsplatsolyckor, men det är fler kvinnor som dör till följd av arbetsrelaterad stress. 
Arbetsmiljöverkets granskning från 2017 visar också att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är 
sämre i kvinnodominerade verksamheter. Kvinnor utsätts därmed för större risker än män. 

I dag finns de flesta arbetande kvinnorna i Sverige inom offentlig sektor, där omsorg om 
människor står i fokus. Arbetstagare i välfärden var redan innan pandemin överrepresenterade i 
sjukskrivningsstatistiken på grund av stressrelaterad ohälsa och ohälsosam arbetsbelastning. 
Coronapandemin har för många haft ytterligare negativ påverkan för arbetsmiljön. 

Vi har också blivit uppmärksammade på den etiska stress som vårdpersonal vittnar om på 
arbetsplatserna som naturligtvis är skadlig.  

Det regelverk som finns säger att det är chefen i samverkan med medarbetarna och fackliga 
representanter som ansvarar arbetsmiljön och hälsan på en arbetsplats. Detta syftar till att göra 
arbetsplatsen hälsofrämjande. 

Men det behövs mer. Västra Götalandsregionen, i egenskap av en stor arbetsgivare, behöver ta på 
sig ledartröjan och vara föregångare, genom att införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och 
sjukskrivning, som förankras och implementeras i all verksamhet. Det är också ett led i att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det görs redan väldigt mycket bra på olika håll i regionen, men en strategi 
och nollvision kring ett hållbart arbetsliv göra att VGR som arbetsgivare tar ett helhetsgrepp och 
större ansvar för arbetsmiljöarbete.  

 

Förslag till  beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta följande: 

- Västra Götalandsregionen arbetar in regeringens nollvision i allt arbete och förstärker den 
med en egen nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning, som förankras och 
implementeras i all verksamhet. 
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