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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
politikernas arbetsmiljöansvar vid smittspridning av  
covid-19 i våra verksamheter och att i krislednings-
nämnden samordna verksamhet som normalt handhas  
av facknämnderna 
 

 
Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som kan få oerhörda konsekvenser för den 
enskilda individen vid smitta. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på 
grund av sitt jobb säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör i ett 
pressmeddelande den 6 maj 2021. 
 
Det är de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som 
ytterst har arbetsgivaransvaret i kommunerna. Det är politikerna som har 
ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation ska ge 
förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och se till att 
arbetsmiljölagen följs i verksamheterna.  
 
Arbetsmiljöverket presenterade i mars 2020 resultatet av en nationell 
granskning av äldreboenden, äldreomsorg och hemtjänst. Syftet med 
granskningen var att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
genomförts enligt gällande lagar och regler.  
 
Resultatet visade att 87 procent av arbetsplatserna redan före coronapandemin 
hade mycket allvarliga brister. Arbetsmiljöverkets granskning visade att många 
förtroendevalda inte känner till vilket arbetsmiljöansvar man har som politisk 
företrädare. Sedan Arbetsmiljöverkets rapport har coronapandemin förvärrat 
arbetssituationen avsevärt. Enligt Arbetsmiljöverkets siffror ökade anmälda 
arbetssjukdomar inom vård, omsorg och sociala tjänster med 308 procent under 
2020. 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade i november 2020 
resultatet från en tillsyn av landets 1700 äldreboenden under pandemin. Utöver 
att äldre inte fått den vård och behandling de har rätt konstaterade IVO brister 
gällande kompetens och bemanning. 
 
Skolan är en samhällsviktig verksamhet och både elever och anställda har rätt 
till en bra arbetsmiljö, ingen ska behöva bli smittad på jobbet. Lärare, annan 
skolpersonal och elever utsätts för mycket större risker än vad man gör på de 
flesta arbetsplatser. 
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Arbetsmiljöverket har fått cirka 10 000 anmälningar som är kopplade till covid-
19 i skolan. Resultatet från en riktad tillsyn med fokus på smittspridning av 
covid-19 av grund- och gymnasieskolor runt om i landet presenterades den 6 
maj 2021. Kontrollen visar att nära hälften av skolorna brister i hanteringen av 
smittspridningen och att arbetsgivarna inte i tillräckligt hög grad har undersökt, 
riskbedömt och vidtagit åtgärder mot smittrisker.   
 
Det är politikerna i kommunfullmäktige och i nämnderna som under covid-
pandemin har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation 
som systematiskt ser över de risker som finns. Det är politikerna i 
kommunstyrelsen som genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ska ge 
förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och se till att 
arbetsmiljölagen följs i verksamheterna.  
 
Krisledningsnämnd 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ska alla kommuner 
och regioner ha en nämnd som ansvarar för de uppgifter som åläggs kommuner 
och regioner enligt lagen – en krisledningsnämnd. 
 
Nämndens uppgifter framgår av det reglemente som fullmäktige antagit för 
nämnden. Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid, 2 kap. 2 § LEH. Krisledningsnämnden har en 
funktion att fylla först när det uppstår ett behov av att samordna verksamhet 
som normalt handhas av facknämnderna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har under pågående pandemi lagt ner 
kommunens krisledningsnämnd – utan att nämnden haft några regelrätta 
möten.  
 
Har kommunstyrelsens ordförande under den pågående pandemin 
 

1. utrett om det förelegat/föreligger ett behov av att i krisledningsnämnden 
samordna verksamhet som normalt handhas av facknämnderna? 
 

2. utrett om det föreligger ett behov av att i krisledningsnämnden samordna 
den övergripande arbetsmiljöorganisationen, att tillse att det finns 
resurser för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet systematiskt 
hanterar de risker som finns?  
 

3. försäkrat sig om att förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och 
nämnder känner till det arbetsgivaransvar som enligt lagen åläggs dem? 
 

4. Vilken var bakgrunden till beslutet att lägga ner krisledningsnämnden? 
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