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REVISIONSRAPPORT  m  Granskning av kommunens arbete för att motverka

och hantera hot och Våld mot anställda.,och förtroendevalda

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorernai Sala kommun genom—
fört en granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera hot och

våld mot anställda och förtroendevalda. Granskningen har avgränsats till att om—

fatta kommunstyrelsen, skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Revisionsfrågan som besvarats lyder:

Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett tillräckligt arbete med airfare-

bygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och föraoendevalda?

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommun-

styrelsen, skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden delvis bedriver ett till-

räckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot an-

ställda och förtroendevalda.

Vi konstaterar att det finns avvikelserapporteringssystem för dokumentering av

händelser av hot och våld. Avvikelserna följs även upp på flera olika nivåer och
diskuteras. Riskbedömningar har gjorts inom olika verksamheter, men har ofta

inte dokumenterats enligt en formaliserad process. Riskbedömningar sker främst

informellt och efter en inträffad händelse.

Vi ser att flertalet åtgärder har vidtagits för att reducera risken för hot och våld.
De flesta åtgärder har dock vidtagits utifrån uppkomna situationer eller infor—

mella riskbedömningar och inte utifrån en systematisk riskhedörrmingsprocess.
De åtgärder som genomförts är främst förbättringar av skalskydd och ökade in—

satser för bevakning såsom väktarnärvaro. Vi kan inte se att några åtgärder har

vidtagits som specifikt riktar sig till förtroendevalda.

Vi konstaterar att det finns övergripripande rutiner för hot och våld där det före—

byggande arbetet framhävs. En del verksamheter har även inkluderat förebyg—

gande insatser i sina rutiner..

Den enkätundersökning som genomförts som en del av granskningen visar dock

att nästan hälften av respondenterna inte fått eller är osäkra på om de fått utbild-
ning eller information om hur de kan förebygga hot och våld.
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Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna
avser vidta med anledning av de brister som identifierats i bilagd rapport. Svar
önskas senast den 15 mars  2019.  Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för
föredragning av rapporten om så önskas.

Wigs’ff- KM 2—
F  Anders Dahlström Rebecka Hansson

ordförande Sekreterare
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Sammanfattande  bedömning och
rekommendationer

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en

granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda

och förtroendevalda. Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, skol—

nämnden samt vård— och omsorgsnämnden och revisionsfrågan som har varit styrande för

granskningen har formulerats enligt följande:

Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett tillräckligt arbete med attjörebygga,

förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda?

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen,

skolnämnden samt vård— och omsorgsnämnden delvis bedriver ett tillräckligt arbete med

att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.

1  .1. Bedömning av kontrollmål
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen  (KS), skolnämnden  (SN) samt

vård— och omsorgsnämndens  (VON) arbete. Av tabellen nedan framgår bedömningen av

de olika kontrollmålen. Bedömningen görs således på en tregradig skala (uppfyllt, delvis

uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de olika kontrollmålen framgår

under varje avsnitt i den löpande rapporten.

Kontigllmål KS SN VON

Risker för hot och våld har utretts och dokumen-
terats.

Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån ge—
nomförda riskanalyser och uppkomna situation—
er.

Det finns förebyggande rutiner och riktlinjer för
att så långt som möjligt undvika hot och våld.

Det finns tydliga rutiner för hur anställda och
förtroendevalda ska hantera uppkomna situat—
ioner.

1

1 Färgskala: grön: uppfyllt, gul= delvis uppfyllt. röd=ej uppfyllt
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

1.2. Rekommendationer
Utifrån granslmingens resultat lämnar vi följande rekonnnendationer till granskade
nämnder:

' Säkerställa att riskanalysarbetet sker systematiskt och strukturerat inom samtliga
verksamheter i kommunen, samt att riskanalyserna dokumenteras och att tillräck—
liga åtgärder vidtas utifrån riskanalyserna.

'  Se över upprättande och utvecklandet av förebyggande rutiner och insatser. Dessa

kan exempelvis inkluderas i de rutiner som finns för att hantera uppkomna Situat—

ioner.

'  Tydliggöra roll— och ansvarsfördelning mellan beredningsgrupp för brottsföre—

byggande arbete och säkerhetsgruppen.
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

2. Inledning

2.  1  .. Gransknin g.sbalcgrund
Antalet fall av våld och hot mot vårdpersonal har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige.

Enligt en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Akadcmikerförbundet SSR år

2017 har var tredje socialsekreterare utsatts för hot eller våld. Tre av fyra jobbar med nå—

gon som blivit det. Även inom skolan förekommer hot och våld. De flesta kommuner har

ett upphandlat väktaravtal som till exempel kan sättas in på skolor om det händer något,

en kostnad som har stigit de senaste åren visade en undersökning av Sveriges radio förra

året.  I  undersökningen uppgav var tredje kommun att de anlitar ett privat säkerhetsbolag

för att skapa trygghet på offentliga platser och skolor.

Hot och våld mot anställda är ytterst en arbetsmiljöfråga. Alla arbetsgivare är enligt lag
skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatser ska utformas och
utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöver—

kets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS  1993:2  gäller på alla arbetsplatser.

Hot och våld mot politiker har också ökat de senaste åren enligt en rapport från Brotts—

förebyggande rådet (Brå). Inför valet år  2018  finns en risk för att hot och våld mot politi—

ker ökar ytterligare. Revisorerna har beslutat att genomföra granskningen utifrån en bc—

dömning av väsentlighet och risk.

ama. Suite och revisionsji'äga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett tillräckligt arbete med att förebygga,

förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda?

2.3. Kontrollmål
Följande kontrollmål har använts vid granskningen för att besvara revisionsfrågan:

.  Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats.

. Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda riskanalyser och uppkomna

situationer.

-  Det  finns  förebyggande rutiner och riktlinjer för att så långt som möjligt undvika

hot och våld.

' Det finns tydliga rutiner för hur anställda och förtroendevalda ska hantera upp-

komna situationer.
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

[__ _.uwk

2.4. Revisionskriierier
Revisionskriterierna utgörs av lokalt styrande dokument inom området, aktuell lagstifta

ning samt AFS 1993:  2  (föreskrift frän Arbetsmiljöverket).

2.5. Revisionsmetod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom genomgång av relevanta styrdokument och rutiner.

Anmälningar till Arbetsmiljöverket har även begärts in och granskats.

En enkät har skickats ut till förtroendevalda  i  kommunstyrelsen och nämnderna. Svars—

frekvensen för enkäten var 62 procent. Av de svarade uppgav 65 procent att de var leda—

mot  i  kommunstyrelsen, 24 procent i skolnämnden och 31 procent i vård- och omsorgs—

nämnden. Om respondenten hade flera förtroendeuppdrag fanns möjlighet att välja flera

alternativ. När det i rapporten hänvisas till enkäten åsyftas den enkäten som här är be—

skriven.

Slutligen har intervjuer genomförts med:

0 Kommunstyrelsens ordförande

Skolnämndens ordförande

Säkerhetsansvarig

Personalchef

Skolchef och två rektorer

.  Socialchef och två verksamhetschefer

Ordförande i vård— och omsorgsnämnden har fått flera förfrågningar om att delta vid en

intervju, men avböjde att delta.

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, skolnämnden samt vård— och

omsorgsnämnden.

De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapportens innehåll.
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda
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3. I  akttagelser och bedömningar

3.1. Allmänna iakttagelser

3.1.1. Arbetsmiljöverketsföras/(ryter om hot och våld
Arbetsmiljöverkcts föreskrift (AFS  199322) om våld och hot i arbetsmiljön syftar till att

minimera risk för våld eller hot om våld  i  arbetet. Enligt föreskriften åligger det arbetsgi—

varen att ansvara för säkerheten på arbetSplatsen samt att utreda risker och att vidta ade—

kvata åtgärder som motiveras av utredningen.

Av föreskriften framgår bland annat att:

- Arbetsgivaren ska utreda och bedöma risken för hot och våld i arbetet.

— Utredning ska resultera i åtgärdsprogram.

—  Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller

hot om våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande.

—  Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

—  Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds— eller hetsi—

tuation.

- Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd

för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha

särskilda rutiner för detta.

— Att det finns larmutrustning som krävs för säkerheten och att det finns rutiner för

larm.

—  En arbetsuppgift som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld inte får utfö—

ras som ensamarbete.

- Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga in—

struktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

—  Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

3.1.2. Förekomsten (w hot och våld iSalo kommun

Inom ramen för granskningen gjordes en genomgång av de anmälningar som inkommit

till Arbetsmiljöverket från Sala kommun som arbetsgivare under perioden januari  2013 —

augusti 20182. Totalt har tre anmälningar som rör anmälan om tillbud eller olycka in—

kommit. Av dessa anmälningar kan tre stycken kategoriserats som våld på arbetsplatsen

medan ingen har kategoriserats som hot. Det rör sig dock om olyckor vid arbetsplatsen,

snarare än att personal har utsatts för våld och ingen av anmälningarna rör de granskade

nämndernas verksamheter.

2 När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till

Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen 3 kap 3 a §). Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbets—

tagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Vi har tagit del av statistik mellan år  2015 till  och med den 30 juni 2018. De amnälningar

som fanns före år 2015 är svåra att 'ta fram då ett annat system för registrering tillämpa—

des.

Tabell 1. Antalet registrerade ärenden i LISA är  2015—jam 2018.

I...  . ' -': :l: .l l ll l l. I:

Hot 5 , 10 7 8 30

Våld ,6I20l17'jo'43

I  intervjuer bekräftas bilden att förekomsten av hot och våld har ökat de senaste åren och

att det förekommer inom fler områden än tidigare. Det framhävs dock att det får betraktas

som att det förekommer i begränsad utsträckning i jämförelse med andra delar av landet.

3.2. Utredning och dokumentation av risker

lKontrollntäl  :  Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats.

3.2.1. Iakttagelser
Enligt den kommungemensamma rutinen mot våld och hot om våld ska samtliga verk—

samheter där hot— eller våldsrelaterade risker finns regelbundet utreda riskerna för våld

och hot om våld. Uppföljning av genomförda förändringar för att se om det fått önskad

effekt beskrivs även som viktigt. Samtliga olycksfall, tillbud och risker som innefattar våld

och hot om våld ska dokumenteras i rapporteringssystemet LISA. Vid intervjuer frame

kommer att samtliga av granskningen berörda förvaltningar använder LISA.

LISA  är konstruerat för registrering och uppföljning av arbetsskador, tillbud och avvikel—

ser inom företag och organisationer. LISA är en förkortning av Lokalt InformationsSy—

stem om Arbetsskador samt tillbud. Syftet med programmet är att underlätta rapporte-

ring över organisationens skadebild för ledningen. Materialet uppges kunna redovisas på

ett snabbt, åskådligt och informativt sätt. Sammanställningar och uppföljningar av arbets—

skador inom organisationen beskrivs som viktiga för att kartlägga och inventera risker i

arbetsmiljön.  I  kortmanualen för LISA hänvisas det till AFS 2001:1 om att arbetsgivaren

är skyldig att utreda orsaker till ohälsa och olyckor (även mindre allvarliga) samt allvar"

liga tillbud i arbetet. Rapporteringssystemet möjliggör stöd för att samla nödvändig in—
formation om händelser, automatisk redovisning av alla åtgärder och aktiviteter i en

handlingsplan, automatisk informationsspridning till skyddsombud, utskrift av anmäl-

ningsblankett till Försäkringskassan samt hjälp att hålla reda på aktuella händelser och

åtgärder.

Personalkontoret har haft i uppdrag att ta fram policys och riktlinjer för hot och våld. Som

en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs statistik upp i samverkanråd både på
kontorsnivå, verksamhetsnivä och enhetsnivå. Personalavdelningen redovisar samman—

ställningar till verksamheterna som även säkerhetsgruppen tar del av. All dokumentering
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

ska göras i  LISA  och vissa anser att systemet är krångligt, men att det överlag fungerar

bra. Den statistik vi tagit del av ska enligt personalchefen stämma i antal anmälningar,

men personalehefen lyfter att en osäkerhet kring hur händelser ska kategoriseras i  LISA

medför att hot registreras som våldshändelser och att sammanställningen av antalet
våldshändelser i  LISA  ger en missvisande bild.

Personalkontoret har tagit fram en checklista3 för årlig uppföljning av det systematiska

arbetsmiljöarbetet. Det framgår att den årliga uppföljningen ska genomföras på samtliga

organisationsnivåer från enhetsnivå till central nivå. Personalkontoret gör sedan en sam—

manställning av samtliga uppföljningar som görs i organisationen och resultatet redovisas

i central samverkansgrupp och i kommunledningsgrupp. Checklistan innehåller ett upp—

följningsavsnitt där respektive enhet ska bland annat redogöra för att medarbetarna kän—

ner till och tillämpar rutiner och risker för hot och våld. En årlig sammanställning av till—

bud oeh arbetsskador, där hot och våld ingår, ska enligt årshjulet för systematiskt arbets"

miljöarbete göras i mars varje år.

I  intervjuer uppges att det finns gemensamma mallar och checklistor för riskbedömningar

som Arbetsmiljöverket tagit fram. Riskbedömningar görs i verksamheterna, men de de—

kumenteras inte på ett formellt och strukturerat sätt.

I  den senaste medarbetarundersökningen ställdes inga frågor om hot eller våld riktat mot

anställda.

Säkerhetschefen har tillsammans med säkerhetshandläggare för respektive förvaltning

bildat en säkerhetsgrupp där frågor om hot och våld ingår i gruppens arbete. Säkerhets—

gruppens roll är dock inte helt tydlig då det även har skapats en grupp som inkluderar

olika chefer som heter beredningsgrupp för brottsförebyggande arbete. Hot och våld be-

handlas inom ramen för beredningsgruppens möten.

Förtroendevalda

Säkerhetschefen beskriver det som en gråzon avseende hot mot politiker, då de ofta inne—
har flera olika förtroendeuppdrag. De politiska partierna har även ha ett säkerhetsansvar,

men säkerhetschefen har informerat om att det alltid går bra att kontakta honom vid hän—

delse av hot eller våld. Frågan har diskuterats inför valet, men ingen riskanalys har ge-

nomförts vilket, enligt en av de intervjuade, hade varit lämpligt. Olika former av hot kan

riktas till politiker i sociala medier, men det ärinte vanligt förekommande enligt inter—

vjuer.  I  enkätresultatet uppger 93 procent av respondenterna att de inte varit utsatta för

hot under nuvarande mandatperiod. 7procent uppger att de utsatts enstaka gånger. Ingen

av respondenterna uppgav att de blivit utsatta för våld i rollen som förtroendevald under

nuvarande mandatperiod.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolledningen har varit tydlig med att alla former av hot och våld ska anmälas i LISA.

Rektor blir underrättad när händelser förs in i inrapporteringssystemet och ofta även

muntligen. Vid en inrapporterad händelse i  LISA  ska en handlingsplan upprättas.

3 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2017-12-20
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Kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Enligt de intervjuade kan systemet upplevas som krångligt att navigera i för medarbetare

som inte är inne särskilt ofta vilket medför att anmälningar ibland hamnar fel. Det finns

dock olika medarbetare som är duktiga på systemet och anställda kan be dem om hjälp vid

inrapportering.

Awikelser i  LISA  följs upp vid samverkansmöten där en övergripande sammanställning

av avvikelser redovisas.

Riskbedömningar beskrivs göras på förkommen anledning eller vid inträffad händelse. De

riskbedömningar som genomförs är inte dokumenterade och utredning av risker följer

inte en strukturerad process.

Vård— och omsorgsföl'valtningen

Enligt intervjuer har en ökning av hot har skett via sociala medier. För särskilda riskper—

soner kan riskbedömningar göras och då upprättas även en plan.  1  övrigt har riskbedöm—

ningar genomförts i vissa andra sammanhang som exempelvis i lokalutfornlning och

möblering. Det finns dock ingen systematisk process för riskbedömningsarbetet. Vi ha

tagit del av blanketter för individuella planer för hot och våld och bedömning av arbets—

miljö i brukares hem.

Det utarbetade tillvägagångsättet vid polisanmälan är att enhetschefen står för den. Med—

arbetare rapporterar in avvikelser, till exempel hot eller våld, i  LISA  och det tas fram en

årlig sammanställning över antalet anmälningar. Enhetschefer följer upp de handlings—

planer som upprättas i  LISA  och på arbetsplatsträffar är arbetsmiljön en stående punkt på

dagordningen. Händelser följs även upp i samband med träffarna.

Den aggregerade statistiken som vi har tagit del av uppges förmodligen inte stämma över—

ens med det faktiska fallet, det vill säga att inträffade händelser inte finns med i statisti—

ken.  I  verksamheterna har diskussioner förts om hur situationer tolkas och registreras i

LISA  samt att alla former av hot och våld ska anmälas.

3.2.2. Bedömning
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Vi  konstaterar  att det  firms  avvikelserapporteringssystem för dokumentering av händelser

av hot och våld. Avvikelserna följs även upp på flera olika nivåer och diskuteras. Hantew
ring av avvikelser är en central förutsättning för riskbedömningar. Om det inte genomförs

en strukturerad dokumentation och uppföljning av avvikelser, saknas ett viktigt instru—

ment för riskbedömning. Riskbedömningar har gjorts inom olika verksamheter, men har

ofta inte dokumenterats enligt en formaliserad process. Riskbedömningar sker främst

informellt och efter en inträffad händelse. Inom vård— och omsorg finns dokumenterade

processer för att bedöma risker för enskilda arbetsmiljösituationer.
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3.3.. Vidtagim åtgärder

ontrolimål: Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifi'fin gennny?5rda riskanalyser och
uppkomna situationer.

3.3.1. lakttagelser

Kortmanualen för LISA beskriver hur inrapportering ska göras och hur en handlingsplan

kan upprättas utifrån det. Om inga åtgärder vidtas beskrivs det som viktigt att dokumen—

tera detta för att visa på att händelsen är hanterad. Det beskrivs att vissa förebyggande

åtgärder måste genomföras omedelbart medan andra eventuellt kan avvakta, men ska tas

upp i en skriftlig handlingsplan med uppgift när genomförandet ska ske och vem som an—

svarar för dem. Det som står  i  handlingsplanen ska genomföras så snart det är praktiskt

möjligt. De åtgärder som har genomförts skall efterkontrolleras. Tillbud och händelser

med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas, vare sig de är allvarliga eller

inte. Arbetsgivaren ska varje år göra en skriftlig sammanställning av olycksfall och allvar—

liga tillbud som inträffat i arbetet.

Då de riskanalyser som genomförs till stor del är informella (ej dokumenterade eller följer

en strukturerad process) är det svårt att härleda om tillräckliga åtgärder har vidtagits.
Däremot noterar vi att åtgärder har vidtagits på till exempel kommuncentral nivå och

inom såväl barn— och utbildningsförvaltningen som vård— och omsorgsförvaltningen.

Kommunövergripande åtgärder

Av intervjuer framgår att receptionen i kommunhuset har varit föremål för en översyn.

Identifiering via inpasseringskort har upprättats och larm har införts inom vissa verk—

samheter. Det har dock inte funnits någon rutin för användningen av larmen och det gjor—

des ingen testlarmning vid införandet av det.

Det finns ett avtal med ett väktarbolag som har väktare verksamma dagtid i centrum och

som närvarar i biblioteket, på skolor och i rådhuset. Det går även att tillkalla väktare vid

behov. Det framkommer dock att det inte behövs särskilt ofta.

Vård— och omsorgsförvaltningen

Av intervjuer framgår att socialkontoret genomgått ombyggnation för att stärka skalskyd—

det. Tidigare var lokalerna öppet utformade utan lås eller inpasseringshinder. Besökare

kunde röra sig fritt i lokalerna och det fanns ingen extern mötesdel för besök. Sedan

sommaren  2017 har låssystem införts och receptionen samt besöksrum kommer att flyttas

så besökare kan slussas in i en extern del och den delen särskiljs från den interna. An—

ställda inom exempelvis hemtjänsten ska även få tillgång till larm vid hembesök och det

finns även ett utarbetat arbetssätt att besöken inte ska göras ensamma.

Barn— och utbildningsförvaltningen

Enligt de intervjuade har kameror satts upp på en skola för öka tryggheten. Förut var de

flesta dörrar öppna men nu har skolorna börjat läsa i högre utsträckning och lokaler

stängs på ett annat sätt än tidigare.  I  den  skolan  som varit mest utsatt skulle det vara
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önskvärt om kodlås installerats. Det största problemet skolorna har utifrån ett säkerhets—

perspektiv är obehöriga som vistas på skolans område. En av de intervjuade uppger att en

del anställda upplever en större mängd verbala hot eller kräkningar än tidigare. En annan

av intcrvjupersonerna upplever dock ingen skillnad ivarken ökning eller minskning.

3.3.2. Bedömning

Kontrollniålet bedöms som delvis  uppfifllt.

Vi ser att flertalet åtgärder har vidtagits för att reducera risken för hot och våld. De flesta

åtgärder har dock vidtagits utifrån uppkomna situationer eller informella riskbedömning—

ar och inte utifrån en systematisk riskbedömningsproeess. De åtgärder som genomförts är
främst förbättringar av skalskydd och ökade insatser för bevakning såsom väktarnärvaro.

Vi kan inte se att några åtgärder har vidtagits som specifikt riktar sig till förtroendevalda.

3.4. Rutiner och riktlinjerjörjörebyggande och han——
tering av hot och våld

ontrollmäl: Det finns förebyggande rutiner och riktlinjer för att så långt som möjligt
mdvilca hot och våld.

%ontrollmål: Det finns tydliga rutiner för hur anställda och förtroendevalda ska hon—
En uppkomna situationer.

 

3.4.1. iakttagelser

I  mars  2018  tog Sala kommun fram en kommungemensarn policy samt tillhörande rutiner

mot våld och hot om våld. Syftet med policyn är att tydliggöra hur Sala kommun ser på

och ställer sig mot våld och hot om våld, medan rutinerna ska fungera som ett arbetsred—

skap i  det förebyggande arbetet och hur kommunen agerar när något har inträffat. Policyn

och rutinen togs fram med anledning av att styrande dokument kopplade till det systema—

tiska arbetsmiljöarbetet sågs över i början av 2018.

Den kommungemensamma rutinen mot våld och hot om våld innehåller ett avsnitt som

beskriver det förebyggande arbetet.  I  rutinen nämns inte någon avgränsning, men det

framgår information om arbetsgivarens ansvar mot medarbetare. Enligt intervjuer omfat—

tar dock rutinen både anställda och förtroendevalda. Det beskrivs där att det förebyg—

gande arbetet är viktigt för att undvika allvarliga situationer där våld och hot om våld fö—

rekommer. Vidare framgår att en viktig faktor är ett systematiskt arbete med arbetsmil—

jön. För att minimera riskerna för vålds— och hot om våldssituationer vidtas åtgärder så

snart det är möjligt. Exempel som anges är instruktioner, framtagande av rutiner, utbild—

ning, verksamhets— eller sehemaförändringar, samt fysiska förändringar på arbetsplats.

I  den kommungemensamma rutinen mot våld och hot om våld finns även en rutin för

händelse av hot eller våld. Det redogörs för att situationer kan se väldigt olika ut, men att

rutinen ska ses som en utgångspunkt vid en uppkommen hot— eller våldssituation. Ruti—

nen beskriver övergripande om hur situationen ska hanteras, kontaktuppgifter till polis

och företagshälsovården, stöd vid bearbetning samt rapportering, dokumentation och

uppföljning.
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] intervjuer uppges att ett trygghetsråd skapats för rådhuset. Som exempel på trygghets-
rådets arbete nämns att de anställda i rådhuset bland annat har fått en folder med in—

formation om agerande vid brand.

Personalkontoret tillhandahåller en utbildning om arbetsmiljöområdet för nya chefer och

medarbetare.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Det framgår av intervjuer att skolorna har egna rutiner för att hantera hot och våld där

exempel ges i form av Ekebyskolans krisplan. Det har genomförts övningar på skolorna

för att höja beredskap vid allvarliga händelser. Skolchefen har haft kontakt med säker—

hetsgruppen inför skolstart och skolavslutningar för diskussioner inför skolstart och

skolavslutning. Det uppges vara lugnare nu i samband med lov, skolstart eller skolavslut—

ning, vilket uppges kunna bero på att det finns en samverkan och planering inför detta.

Det finns rutiner för att hantera kritik av personal som kan bli hotfulla.  I  krishanterings-

planen för Ekebyskolan finns även ett avsnitt som berör hot och våld. De intervjuade upp—

ger även att det satsas mycket på det förebyggande arbetet. Personalen har fått genomgå

utbildningar  i  lågaffektivt bemötande. De har även erbjudits att delta i en het och vålds—

föreläsning och ämnet ska behandlas på en studiedag längre fram. Säkerhetschefen har
därtill haft utbildning gällande risker för hot och våld.

Vi har tagit del av skolförvaltningens rutin4 vid kritik mot: personal. Rutinen är utformad

som en matris med olika situationer beskrivna samt åtgärder, ansvarig, uppföljning, an—

svarig samt tillvägagångssätt om åtgärder inte är framgångsrika. Vi har även tagit del av

tidigare nämnd krishanteringsplan. Planen omfattar allmänna anvisningar, telefonlista,

allvarliga händelser, omhändertagande av människor i kris och hot och våld mot personal.
I  avsnittet beskrivs en rutin för hantering av uppkomna hot och våldssituationer.

Vård- och omsorgsförvaltningen

I  intervjuer uppges att det för ett år sedan infördes ett ledningssystem vilket ökade till—

gängligheten för dokumentation och därmed åtkomsten till styrande dokument. Det finns

flertalet rutiner för olika verksamhetsgrenar, vilket beskrivs bli tydligare i ledningssyste-

met. Den kommungemensamma rutinen som tagits fram förtydligar hur anmälningsförfö—

randet ska gå till.

Vi har tagit del av den övergripande rutinen5 för vård och omsorg som finns i ledningssy-

stemet. Rutinen beskriver att inga former av hot och våld accepteras och ansvarsfördel—

ningen vid inträffade händelser. Rutinen innehåller förebyggande inslag som allmänna

råd vid hotfulla situationer och hur trygghetsväktare kan tillkallas för potentiella hotfulla

situationer. Ett flödesschema beskriver hur uppkomna situationer ska hanteras och följs

av en beskrivning som redogör åtgärder efter inträffad händelse i form av anmälan och

stöd till den drabbade.

4 Rutin vid kritik gentemot personal, 2015-11-03

5 Rutin hot- och våldssituationer
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Förtroendevalda

De förtroendevalda har delgetts SÄPO:s handbok om hot och våld mot förtroendevaldaf'. l

handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas

för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas

bland annat förhållningssätt kring sociala medier och agerande vid ett eventuellt terrorat—

tentat. Boken är primärt skriven för politiskt aktiva, men råden beskrivs fungera lika väl
för andra utsatta yrkesgrupper.

Av enkätresultatet framgår att 52 procent av respondenterna har fått information eller

utbildning i förebyggande åtgärder mot hot och våld vid ett tillfälle. 38 procent av respon—

denterna svarade att de inte fått det och 10 procent var osäkra.

Bild 1. Enkärresultat information eller utbildning.

2.1 Jag har under denna mandatperiod fått
information eller utbildning i hurjag, som

förtroendevald, kan förebygga hot- och
våldssituationer
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Vidare uppgav 69 procent av de svarande att de upplever sig ha tillräckliga kunskaper för

att undvika hot och våldssituationer, medan 31 procent uppgav att de inte hade tillräckliga

kunskaper.

Av enkäten framgår att 68 procent av de svarande instämmer helt, i huvudsak eller till

viss del om att det finns kommungemensamma rutiner för hur förtroendevalda ska agera

vid hot och våld.

6 Handboken Personlig säkerhet (2018) innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra

yrkesgrupper.
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Bild 2. Enkätresultat lconunungemerisantnta rutiner.

5.1 Vid händelse av hot och våld finns
kommungemensamma rutiner för hurjag som

förtroendevald ska agera f
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54 procent av respondenterna uppger att de instämmer helt, i huvudsak eller till viss del

om att förtroendevalda som utsatts för hot eller våld erbjuds stöd. 46 procent av respon-

denterna uppger att de inte vet om stöd erbjuds.

3.4.2. Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet avseende förebyggande arbete och rutiner som delvis uppfyllt

för kommunstyrelsen och skolnämnden. Kontrollmälet bedöms som uppfyllt för vård—

och omsorgsnämnden.

Vi konstaterar att det finns övergripripande rutiner för hot och våld där det förebyggande

arbetet framhävs och exempel ges på förebyggande åtgärder. Vi anser att vård— och om—
sorgsnämndens verksamheter har exempel på förebyggande säkerhetsrutiner utifrån de—

ras övergripande rutin, men att det även finns förebyggande rutiner på enskilda enheter.

För kommunstyrelsen och skolnämnden ser vi att rutinerna formulerats med tyngdpunkt

på under och framförallt efter uppkomna situationer. Fler rutiner bör inkludera förebyg—
gande insatser i större utsträckning.

De förtroendevaldas förebyggande rutiner utgår från den säkerhetshandsbok som delats

ut samt den kommunövergripande rutinen. Nästan hälften av respondenterna i enkäten

uppger dock att de inte fått eller är osäkra på om de fått utbildning eller information om

hur de kan förebygga hot och våld.

Vi bedömer kontrollmålet avseende hantering av uppkomna situationer som  uppjyllt.

Vi konstaterar att det finns kommunövergripande rutiner för att hantera uppkomna situ—

ationer för anställda och förtroendevalda. Verksamheterna har även utarbetat egna ruti—

ner för att hantera hot och våldssituationer. Rutinerna innehåller registrering och upp—
följning av inträffade händelser. Utifrån den ansvarsfördelning som finns i nuvarande

lagstiftning anser vi att Sala kommun beaktar de förtroendevaldas situation i arbetet med
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hot och våld, men att det fortsatt finns ett visst behov av inforlnationsinsatser exempelvis

gällande rutiner för uppkmnna situationer.
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Bilaga 1. Granskad dokumentation

Policy mot hot och våld, 2018—03—14

Arbetsniiljöpolicy, dur  2017/ 365

LISA  — kortinanual, 2017—10—03

Medarbetarenkät  2016

Rutiner mot hot och våld, 2018—03—14

Rutin hot— och våldssituationer, 2018—02—12

SÄPO — Säkerhet flödesschema hot och våld (odaterad)

SÄPO  — Säkerhet, hot och våld, 2018—01—08

IFAM — Kvalitet  — Arbetsmiljö, 2018f10w18

Handboken —Personlig säkerhet för politiskt aktiva, 2018-01—16

Ärlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2017—12—20

Handlingsplan vid hot och Våld LSS—boende, 2017—01-01

FOasäkerhet — Bedömning av arbetsmiljö i brukar-es hem (odaterad)

FO — Arbetsmiljö — Individuell plan för hot och våld, 2018—08—28

Krisplan Ekebyskolan (odaterad)

Rutin vid kritik gentemot personal, 2015—11-03
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