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Riktlinje för förtroendevaldas besök i de kommunala
verksamheterna
Inledning
Kommunala verksamheterna och förvaltningarna är operativa organ inom
den politiskt styrda organisationen. Arbetsmiljöansvar och personalansvar
för respektive enhet har verksamhetschefen (berörd tjänsteman), i enlighet
med delegationsordning. Politiker, enskilda eller kollektivt, har som
huvudprincip inte särställning i organisationen på det sätt att de fritt får
bevista kommunala verksamheterna och förvaltningarna. Anledningen till
huvudprincipen är att säkerställa ändamålsenlig arbetsmiljö, beakta
eventuell personlig integritet och uppfylla förekommande sekretessregler.
Kommunala verksamheter och förvaltningar utgör inte allmän
plats/offentliga lokaler utan utgör ett arbetsrättsligt ansvarsområde. Med
hänsyn till detta har särskilda riktlinjer avseende politiska besök i
kommunala verksamheterna upprättats.
Riktlinjer avseende besök i kommunala verksamheterna
Vissa politiska befattningar och organ har rätt och skyldighet till besök i
kommunala verksamheterna. Dessa politiska befattningar och organ med
särskild rätt och skyldighet till besök i verksamheterna utgörs av följande;
•

Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande

•

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande

•

Förtroendevalda revisorer

•

Samtliga beredningarnas ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande (utifrån dess ansvarsområde enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning)

•

Kontaktpolitiker

•

Samtliga utskotts ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordföande inom tillämpligt ansvarsområde.

Dessa, ovan angivna, befattningar och politiska organ behöver inte
föranmäla sina besök i verksamheterna till berörd förvaltningschef eller
kommundirektör. Senast vid ankomst skall dock besöket, dess omfattning
och syfte alltid anmälas till på platsen ansvarig arbetsledning. Besöket
genomförs sedan utifrån framförda önskemål men med särskilt beaktande av
rådande lagstiftning och arbetsmiljömässiga omständigheter.
Enskilda övriga politiker har generellt inte särskild rätt eller skyldighet till
besök i verksamheterna. Dock kan enskilda övriga politiker framföra sina
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önskemål om besök i verksamheterna till berörd förvaltningschef eller
kommundirektör. Med utgångspunkt i dessa önskemål ska sedan
förvaltningschef eller kommundirektör inplanera så kallat studiebesök inom
rimlig överskådlig framtid ca 2-3 veckor. Förekommande lagstiftning och
rådande arbetsmiljömässiga omständigheter ska givetvis också särskilt
beaktas vid dessa besök.
Vid besök av grupp av politiker kan utökad planeringstid vara nödvändig,
dock ej överstigande 1 månad.
Enskilda politiker bevistar i olika sammanhang, exempelvis vid
protokolljustering och sammanträden, kommunhuset.
Vid alla politiska besök i kommunala verksamheter ska uppförandekoden
och sekretess särskilt beaktas och respekteras.
Vidare skall vid besök ute i verksamheterna största respekt visas för
brukarnas integritet. Externa besökare ska inte släppas in i privata
bostadsutrymmen, undersökningsrum, omklädningsrum med mera om inte
brukaren själv eller anhörig gett sitt tillstånd.

