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Policy mot Våld och hot om våld

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer till att

kommunfullinäktige beslutar att anta ny Policy mot våld och hot om våld

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse

Policy mot Våld och hot om våld

Rutiner mot våld och hot om våld

ÄRENDET
Sala kommun har idag styrdokumentet Policy mot våld och hot om våld,

inkluderande ett handlingsprogram. Personalkontoret har utifrån denna arbetat
fram en ny policy, samt separata rutiner mot våld och hot om våld. Syftet är att på
ett enklare sätt med policyn beskriva hur Sala kommun ser på och ställer sig mot
våld och hot om våld, medan rutinerna mer ska ses som ett arbetsredskap i det
förebyggande arbetet och hur vi agerar när något har inträffat.
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1. Policy mot  våld  och hot om våld Policy mot våld ouh hot om våld

Kommunfullmäktige

1. POLICY MOT  VÄLD  OCH HOT 0M  VÅLD

Alla medarbetare i Sala  kommun  har rättigheten att  känna  sig

trygg och säker i sitt arbete.

Det är Arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Alla medarbetare har en skyldighet att aktivt medverka för en

gemensam och god arbetsmiljö, utan våld och hot om våld.

.  I  Sala kommun accepterar vi inte våld eller hot om våld.

.  l  Sala kommun ska vi alla arbeta aktivt för att förebygga och

minska riskerna för våld och hot om våld

. I Sala kommun ska alla medarbetare känna till om vilka rutiner

som gäller vid en vålds- eller hot om våldssituation.
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