
 

Interpellation 

Till kommunfullmäktige 2019-02-11 
 
Förbättrat arbetsmiljöarbete i kommunen 
 
I kommunens personalpolitiska program och i de samverkansavtal kommunen har med de 
fackliga organisationerna fokuseras väldigt mycket kring arbetsmiljön. 
 
En anställning hos Haninge kommun kännetecknas av att arbetet ”är meningsfullt, begripligt och 
hanterbart och präglas av en god arbetsmiljö.” 
 
Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra. Personalens arbetsmiljö och trivsel går inte att överskatta. 
Haninge kommun kräver av sin personal att man ska ”bemöta våra medborgare med 
professionalitet och respekt”. Det blir naturligtvis så mycket lättare om man själv som anställd 
blir bemött med professionalitet och respekt från kommunen. 
 
I kommunens dokument kring arbetsmiljön rör sig det mesta runt de traditionella rollerna; 
arbetstagare-chef eller arbetstagare-arbetstagare, samt arbetstagare-brukare (eller annan 
medborgare). Det finns ingenting som rör rollerna politiker-arbetstagare. Man kan få intrycket att 
politiker inte är en aktör inom arbetsmiljöområdet. Det är naturligtvis inte sant. 
 
Strikt juridiskt ser Arbetsmiljöverket att gruppen kommunpolitiker ingår i kretsen av aktörer som 
definieras som kommunens arbetsgivarrepresentanter. Det är därför fullt möjligt för 
Arbetsmiljöverket att inspektera, meddela förelägganden eller förbud, samt utfärda viten 
gentemot kommunen för handlingar som en politiker gör eller gjort mot anställda i kommunen. 
 
Vi vill så klart alla att de som jobbar inom kommunen ska ha en bra arbetsmiljö vare sig det är 
chefer och annan personal eller politiker. Vi i Vänsterpartiet tror att tydlighet i vad som gäller i de 
olika relationerna kommer underlätta för alla berörda. 
 
Det finns därför alla skäl i världen att förtydliga politikernas roll och betydelse för god arbetsmiljö 
i kommunen. 
 
  



Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 

1. Är du beredd att ta initiativ till att utveckla kommunens personalpolitiska program i syfte 
att förtydliga alla aktörers roll och ansvar för arbetsmiljön? 

2. Är du beredd att utveckla arbetsmiljöarbetet i nämnderna så att t ex medarbetarenkäter 
eller det systematiska arbetsmiljöarbetet regelbundet rapporteras och diskuteras i 
nämnderna? 

 
 

 
Samuel Skånberg (V) 
 
 


