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Initiativärende 

 
Den politiska organisation som inrättades efter de allmänna valen 2018 i Borås Stad innebar 
en ökning till åtta förtroendevalda kommunalråd. Till respektive kommunalråd knöts en 
politisk sekreterartjänst, där kommunalrådet agerar direkt arbetsgivare (närmaste chef) 
medan Borås Stad har det juridiska arbetsgivaransvaret och därigenom även ansvaret för alla 
arbetsmiljörelaterade frågor. Denna organisationsuppbyggnad medför uppenbara problem. 
Bland annat vid uppkomsten av arbetsmiljörelaterade frågor, där Borås Stad äger ansvaret 
för sekreterarna, och partierna, genom de förtroendevalda, äger förtroenderollerna. 
 
Utifrån ett demokratiskt perspektiv uppstår komplikationer om kommunala tjänstemän ska 
utreda arbetsmiljösituationer, där berörda parter uppenbart tillhör en politiserad 
verksamhet eller tjänst. Dels försätts de kommunala tjänstemännen inför en etiskt svår 
situation, där granskningen äger rum av individer som har en tydlig koppling till politiken och 
förtroendevalda, och som i förlängningen har en direkt avgörande roll vid exempelvis 
budgetbeslut. Det föreligger även en risk att kommunala tjänstemän utnyttjas i politiska inre 
maktspel. Bara det faktum att misstanke kan väcks signalerar att detta bör ses över.  
 
Risken att förtroende rubbas blir inte lägre då, som i det aktuella fallet, en utredning 
genomförs som inte avser att varken höra alla inblandade eller utreda vad som är sant och 
vad som inte är sant. Kvar blir en offentliggjord rapport, med utskrivna namn, som beskriver 
en sidas oemotsagda uppgifter.  
 
Den principiellt viktiga frågan måste även ställas om kommunala skatteresurser ska 
användas för att utreda politiska partiers företrädare och politiserade tjänster. Företrädesvis 
hanteras detta genom förtroende hos allmänheten och genom allmänna val, om inte 
brottsliga gärningar ägt rum varvid regelmässig kontakt med rättsväsende gäller. 
 
Vår bedömning är att respektive parti har ansvaret för de förtroendeposter, och politiska 
tjänster som detta medför, som fördelats till partiet. Politiska tjänster ska därmed hanteras 
av respektive parti. Detta är inte en kommunal förvaltningsfråga överhuvudtaget och det är 
oerhört viktigt att det finns en tydlig gräns mellan partipolitik och den oberoende 
tjänstemannaorganisation. Det föreligger även en risk att detta system utnyttjas av interna 
maktstrider inom partier för att hänga ut individer, samt riskerar att hänga ut 
integritetskänsliga uppgifter. Beaktat att anmälan kan ske av individer som inte ens  
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omfattas av situationen, så kan inte det uteslutas att visselblåsarfunktionen kan användas i 
syfte att misskreditera och frambringa negativ publicitet för enskilda individer. 
 
Sverigedemokraterna lägger ingen vikt i något av innehållet som publicerats i aktuella 
utredningar, men vi vill poängtera att handhavandet lämnat en dålig eftersmak och 
funderingar kring framtidens organisation, samt den utsatthet som rollerna faktiskt medför. 
Vi anser även att den utredning som ägt rum lätt kan få allmänheten att tolka kommunala 
tjänstemän som subjektiva och partibundna, oavsett om underlaget inte tar ställning i 
ansvars- eller skuldfrågan. Detta är högst olyckligt. 
 
Till följd av den senaste tidens händelser ser vi flera alternativ som kan motverka att 
liknande situationer sker igen. Dock anser vi att det lämpligaste valet är att detta ärende 
remitteras till förvaltningen och sakkunniga, som i sin tur kan studera gällande lagar och 
regler och presentera alternativ till politiken. 
 
Avslutningsvis föreslår vi även att en politisk överläggning äger rum efter att ärendet 
behandlats av stadskansliet, så att politiken kan ta ställning i sakfrågan. Det vore ett olyckligt 
vägval att förskjuta frågan till partiöverläggningar vid nästkommande val, då det 
uppenbarligen finns ett behov att skyndsamt hantera den snarast. 
 
 

Mot bakgrund av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna, 

 

att ärendet remitteras till stadskansliet. 
 
att revidera omfattningen och målgruppen för visselblåsarfunktionen. 
 
att en politisk överläggning äger rum mellan partierna under nuvarande mandatperiod för 

att hantera frågan. 
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