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Arbetsmiljön får inte offras på grund av ansträngd ekonomi 

Det borde vara grundläggande att finansiering för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för 
de anställda i Lunds kommun garanteras. Rapporterna, inte minst från gymnasieskolorna, har 
signalerat något helt annat. I media har det rapporterats om att vissa åtgärder för att skydda såväl 
anställda som elever inte övervägs till följd av att det inte finns klara besked om finansiering av 
åtgärderna. Därför måste ett sådant besked ges till samtliga kommunala verksamheter och beskedet 
måste otvetydigt vara att i Lunds kommun kompromissar vi inte med arbetsmiljön – tvärtom är den 
högsta prioritet. 

När en världsomspännande pandemi drabbar oss uppstår givetvis kostnader som ingen kunde 
förutspå eller som organisationen inte tagit höjd för. I vissa delar av verksamheten blir detta 
ytterligare en börda att bära i en redan orimligt hårt pressad ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda 
regeringen och dess samarbetspartier har betalat ut omfattande ekonomiska stöd till kommuner och 
regioner. Men om dessa inte täcker kostnaderna fullt ut borde Lunds kommun centralt stå för 
kostnader som uppstår för de coronaåtgärder som görs, inte minst kostnaderna som uppstår för att 
säkra arbetsmiljön. 

Det finns en del intressekonflikter inbyggt i arbetet med att hantera pandemin och dess effekter på 
samhället. En tydlig sådan som påverkar kommunen är Folkhälsomyndighetens uppmaning att 
lärare ska vara på jobbet förutsatt att de inte uppvisar symptom, samtidigt som arbetsmiljölagen 
säger att man inte ska riskera sin hälsa på jobbet. Kostnader som kan uppstå för att säkerställa den 
senare är inget Lunds kommun varken kan eller får kompromissa med. Det kan exempelvis handla 
om kostnader för bemanning, visir, munskydd eller distansundervisning. Det handlar både om att 
ta ansvar för kommunens personal, men också om att bibehålla trovärdigheten vad gäller 
coronahanteringen gentemot lundaborna. 

Men det blir också en intressekonflikt mellan de som radikalt vill minska resurserna till välfärden 
och arbetsmiljölagens krav. Resurserna som finns inom till exempel våra skolor och förskolor är 
redan från början allt för små till en följd av de stora nedskärningar som genomförs för innevarande 
år.  

Detta fel går att rätta till och är något som efterfrågas av såväl de som arbetar inom verksamheterna 
som av lundaborna. Tillgängliga resurser finns dels hos kommunstyrelsen men också i det överskott 
som det budgeterats för. Dessa pengar gör väsentligt mycket mer nytta i verksamheten. 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att samtliga av de kostnader som uppstår i Lunds kommuns verksamheter till följd av 
pandemiåtgärder och som inte ryms inom ordinarie budget eller täcks av de statliga 
bidragen finansieras av kommunstyrelsen, 

att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens reserverade medel och utifall de 
avsatta resurserna inte täcker kostnaderna så ska kostnaderna regleras i bokslutet genom 
att belasta kommunens ekonomiska resultat. 
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