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Interpellation
Till personalnämndens ordförande Amela Hodzic

Tystnadskultur
Att en tystnadskultur tilläts breda ut sig i de senaste två mandatperioderna är väl knappast en nyhet för något.
Resultatet förskräckte i form av missförhållande som inte kom fram och personal som lämnade vården helt och
hållet då de förlorade förtroendet för Region Skåne som arbetsgivare.

Med en ny ledning sedan valet har det signalerats villighet att göra upp med denna tystnadskultur men tyvärr
kommer fortfarande oroande signaler om att den finns kvar och att tilliten mellan personal och chefer haltar. Det
är viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man
upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Skåne måste förändras så att det
upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta
är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

I sammanhanget är det också viktigt att fokusera på skyddsombudens roll och även om det inte finns någon
uppföljning specifikt för vården eller Region Skåne kan Kommunals siffror från LOs senaste rapport i ämnet
fungera som en fingervisning om vilka problem som förekommer. Bland Kommunals skyddsombud känner sig
9 % motarbetade av sin arbetsgivare, 27 % upplever sig ha blivit hindrade i sitt uppdrag och 12 % säger sig ha
blivit trakasserade genom bl.a. sämre löneutveckling och sämre schema. Även om dessa siffror inte kan föras
över rakt av så signalerar de problem som tillsammans med tystnadskulturen försvårar ett konstruktivt
arbetsmiljöarbete och möjligheter för inflytande över sin egen arbetsplats

Mina frågor till Amela Hodzic är därför:





Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Skåne?
Vilka åtgärder kommer du att vidta för att stärka skyddsombudens roll i organisationen?
Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer inte fastnar på mellanchefsnivå?

För Vänsterpartiet, 161117
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