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RÖSTA DEN 11 SEPTEMBER

ETT TRYGGT ARBETSLIV
I HELA REGIONEN

SOCIALDEMOKRATERNAS PERSONALPOLTISKA 
PROGRAM FÖR REGION VÄSTERBOTTEN



• REGIONENS ARBETSPLATSER SKA VARA
FRISKA ARBETSPLATSER
Vi ska säkerställa att relationen mel-
lan krav, förväntningar och resurser 
hänger ihop samt möjligheten att 
påverka sin arbetssituation. Detta 
är avgörande för att skapa en god 
arbetsmiljö.
• FORTSATT SATSNING PÅ PERSONALFONDEN
Mer medel för att skapa en trivsam 
arbetsplats. Medarbetare ska kunna 
känna att de kan påverka och ut-
veckla sin egen arbetsplats.
• KOMPETENSUTVECKLING FÖR FLER
Den enskilde medarbetaren ska 
stärkas och rustas för ett livslångt 
lärande.

• PERSONALENS KOMPETENS I FOKUS
Vårdpersonal ska få ägna sig åt 
sådant de är utbildade för 
– att vårda patienter. 
• BREDDA TILLGÅNGEN TILL SPECIALIST-
UTBILDNINGAR
Fortsatt utbyggnad av utbildnings-
platser av såväl grund- som specia-
listutbildningar för att möta välfär-
dens kommande behov.
• NOLLTOLERANS MOT DISKRIMINERING
Regionen ska vara en plats där 
människor får möjlighet att växa 
och få verktyg för att nå sin fulla po-
tential, inte en plats där man möts 
av strukturell diskriminering.

LÄS MER OM VÅRA FÖRSLAG FÖR ETT 
TRYGGT OCH HÅLLBART ARBETSLIV 
INOM REGION VÄSTERBOTTEN

Region Västerbotten är länets näst största arbetsgivare med ca 
10 000 anställda. Det innebär ett stort ansvar för att skapa håll-
bara och attraktiva arbetsplatser. Det är en förutsättning för att 
fler ska vilja arbeta för oss och för att behålla den personal som 
redan jobbar inom regionen. Personalen är vår viktigaste resurs!

I  R E G I O N  VÄ S T E R B O T T E N

Välfärden blir bara så bra som personalens förutsättningar medger. Vi 
måste därför garantera att personalen har rätt kompetens, tid, en god
arbetsmiljö och tillräckligt många kollegor för att kunna göra ett bra jobb. 
Som arbetsgivare för regionens medarbetare måste vi göra vår del för att 
detta ska vara möjligt.

Vi Socialdemokrater ska garantera ett hållbart och tryggt arbetsliv för alla 
som arbetar inom regionen, såväl dagens som morgondagens medarbetare. 
Vårt mål är att regionen ska vara en arbetsgivare man vill arbeta för och är 
stolt över.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:


