
 

 

 

  

 

 

2020-07-20 

Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Inför nollvision för pensionsavgångar som 

beror på arbetsrelaterad ohälsa 

Många av våra medarbetare i Region Kronoberg har fysiskt och psykiskt tunga 
jobb. Vi socialdemokrater anser att regionen som arbetsgivare har ett stort 
ansvar inte bara för att våra medarbetare ska orka ett helt arbetsliv, utan 
också för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att inte bara 
överleva utan faktiskt kunna leva när de har gått i pension.  
 
2018 gick 53 av regionens medarbetare i pension vid 61-64 års ålder, en ökning 
med 11 från 2017. Orsakerna till varför medarbetare väljer att gå i pension i 
förtid är idag inte fullt dokumenterade. Men i den dokumentation som finns, 
som samlats in i frivilliga avgångssamtal mellan anställd och chef, anges bland 
annat smärta, stress på arbetsplatsen och att man ”vill ta vara på sin friska 
tid” som några orsaker.1  
 
Efter en motion från Centerpartiet beslutade Region Kronoberg 2015 att införa 
en nollvision för arbetsrelaterad sjukskrivning och ohälsa. Det var ett bra och 
viktigt beslut. Vi socialdemokrater vill nu gå vidare med en ny nollvision: Ingen 
medarbetare i Region Kronoberg ska behöva gå i pension i förtid på grund av 
arbetsrelaterad ohälsa. 
 
Självklart är det upp till varje enskild medarbetare att avgöra när denne vill gå 
i pension men arbetsrelaterad ohälsa ska aldrig vara orsaken. I oktober 2019 
fattade riksdagen beslut om höjd pensionsålder. Region Kronoberg har ett stort 
ansvar för att alla våra medarbetare vill, kan, orkar och trivs med att arbeta 
till pensionsåldern nås och det är nu dags att uppdatera det arbetet. Vi måste 
skapa en så god arbetsmiljö att ingen tvingas till förtidspension. 

 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att Region Kronoberg inför en nollvision för pensionsavgångar som 

beror på arbetsrelaterad ohälsa och strategiskt arbetar för att nå 
visionen. 

 
Henrietta Serrate (S) 
2:e vice ordförande i regionstyrelsen   
 
Robert Olesen (S) 
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 

                                                 
1 Framgår i svar på Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson om pensionsålder i 
Region Kronoberg, inskickad 2019-10-07 och behandlad på regionfullmäktige 2019-10-30. 
 


