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Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

avseende hot och våld 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen svarar kommunrevisionen i enlighet med 

personalenhetens förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot 

och våld. Syftet har varit att bedöma om arbetet med att förebygga 

och hantera hot och våld bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunrevisionen konstaterar att kommunstyrelsen kan stärka sin 

styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

avseende hot och våld. 

 

Revisionen har bland annat gjort följande iakttagelser: 

- Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsmiljöansvaret i 

Laholms kommun. 

 

- Arbetsmiljöuppgifter har delegerats från kommunstyrelsen till 

kommunchefen, som därefter fördelat ansvaret för uppgifterna 

genom skriftligt överenskommelser med respektive 

förvaltningschef. Förvaltningscheferna har i sin tur fördelat ut 

uppgifterna inom sin respektive verksamhet i flera chefsled. 

 

- Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder samt 

uppföljningar av arbetsmiljön genomförs i kommunens samtliga 

verksamheter. Vidare genomförs löpande riskanalyser vid 

organisationsförändringar. Inom socialtjänsten är riskanalysen 

individanpassad. Handlingsplaner/åtgärdsplaner upprättas vid 

avvikelser. Avvikelser som av praktiska skäl inte kan åtgärdas 

direkt dokumenteras även i en skriftlig handlingsplan/ 

åtgärdsplan. 

 

- Våld eller hot om våld anmäls till närmaste enhetschef som 

anmäler händelsen som ett tillbud eller arbetsolycka. I samband 

med detta beslutas även om kommunen ska göra en 

polisanmälan. 

 

 

 

  forts 
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- Intervjuade bedömer att det finns kunskap i deras verksamhet 

kring arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Delvis 

informeras nyanställda om riktlinjerna för hot och våld som en 

del av introduktionen. Vidare medverkar chefer och 

skyddsombud vid de återkommande arbetsmiljöutbildningarna 

som anordnas av personalavdelningen. 

 

- Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

återrapporteras till ansvarig nämnd. En 

sammanställning av uppföljningen återrapporteras därefter till 

personal utskottet.  

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

   

- säkerställa att riktlinjerna är aktuella. 

- säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 23 augusti 2016 § 30. 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot 

och våld.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANVISNINGAR FÖR DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET KRING VÅLD OCH HOT PÅ 
ARBETSPLATSEN 
 

Varje arbetsplats där hot och våld förekommer eller där det finns sådana risker skall ha 

särskilda rutiner för att hantera problemet på ett bra sätt. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 

”AFS 1993:2  Våld och hot i arbetsmiljön” anges arbetsgivarens skyldigheter inom 

området.  

 

Rutinerna för att hantera hot och våld integreras i det löpande systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Respektive verksamhetschef ansvarar för att det finns fungerande 

rutiner inom sitt verksamhetsområde att hantera hot och våld enligt anvisningarna 

nedan. 
 

  

Riskbedömning 
 

Varje verksamhet ska ha rutiner för att upptäcka risker för våld och hot i arbetet. 

Verksamhetschefen ansvarar för att det finns enhetliga rutiner för riskbedömningar i 

samma typ av verksamhet, t ex alla förskolor.  Enhetliga rutiner innebär en 

kvalitetssäkring genom att personal och tillfälligt anställda som rör sig mellan olika 

arbetsplatser vet vilka rutiner som gäller för riskbedömning. Även enskilda 

arbetssituationer är viktigt att bedöma, t ex arbete med viss brukare/klient/elev, risk i 

samband med ansvar för pengar m m. 

 

Genom att kartlägga var, när och hur risker förekommer kan de förebyggande 

åtgärderna göras effektivare. Varje verksamhet ska ha checklistor för att bedöma risken 

för hot och våld i den egna verksamheten. Checklistorna ska vara anpassade efter de 

särskilda risksituationer som finns i respektive verksamhet. Skyddsombud ska 

medverka i arbetet med att dels ta fram underlagen för riskbedömningarna och dels 

medverka i inventeringen av risker. För varje risk görs en bedömning av hur sannolikt 

det är att en händelse inträffar och hur allvarlig skada som kan uppstå. 

 

Inträffade arbetsskador och tillbud p g a hot och våld ska anmälas och tas tillvara i 

riskbedömningarna för att lämpliga förebyggande åtgärder ska kunna vidtas. 

 

 Verksamheten ska rapportera och följa upp alla tillbud och händelser som orsakats av 

hot och våld. Tillbud och arbetsskador hanteras och analyseras på arbetsplatsträffar och 

i samverkansgrupper och tas tillvara i riskbedömning och i det förebyggande arbetet. I 

övrigt gäller samma rutiner för rapportering som för övriga arbetsskador och tillbud. 

Våld och hot om våld av allvarlig karaktär ska anmälas både till Arbetsmiljöverket och 

till polisen. 
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Åtgärdsprogram 
 

Efter riskbedömningen görs en handlingsplan för att genomföra åtgärder i syfte att 

minska riskerna för hot och våld. Detta kan t ex vara 

 

 Organisatoriska förändringar 

 Säkerhetsrutiner 

 Tekniska hjälpmedel, ex larm 

 Anpassning av lokaler 

 Information och utbildning 

 Hur man ska agera när en händelse inträffar 

 Hur man tar hand om drabbade medarbetare efter händelsen. 

 

Bedömningen av sannolikheten och effekten av riskerna ska avgöra vilka åtgärder som 

behövs. Företagshälsovården kan här vara en resurs för att diskutera lämpligt 

åtgärdsprogram. Skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen ska medverka i 

planeringen av åtgärderna genom arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. 

 
 

 

Utbildning/Information 
 

Alla anställda, även tillfällig personal, ska känna till vilka risker för hot och våld som 

finns på arbetsplatsen eller vid vissa arbetssituationer/brukare/elever. Detta ska vara en 

del av introduktionen på arbetsplatsen. Det kan t ex behövas information om vilka 

säkerhetsrutiner som finns, utbildning hur man bemöter människor i kris eller konflikt 

samt hur man skyddar sig. 

 

 Alla medarbetare ska veta hur man agerar när det uppstår en nödsituation, d v s att det 

finns en i förväg uppgjord plan.  

 
 

 

Uppföljande åtgärder 
 

Det är viktigt att det finns en beredskap för att lindra verkningarna av en vålds- eller 

hotsituation. Den som drabbats bör inte lämnas ensam utan ha sällskap hem/till läkare. 

Företagshälsovården kan erbjuda den drabbade psykologiskt stöd och kan snabbt vara 

på arbetsplatsen för att hjälpa personalen att bearbeta händelsen. 

 

 Arbetsledaren/chefen skall snarast kopplas in. Bland arbetskamraterna kan t ex en 

fadder utses. Arbetsledaren och faddern håller kontakt med den drabbade och förvissar 

sig om hur han/hon mår. Det kan t ex vara lämpligt att anpassa arbetsuppgifterna en tid 

efter händelsen. 

 Den drabbade ska kunna känna sig säker på arbetsplatsen och på väg till/från arbetet.  

 Arbetsledaren bör även följa med vid ev rättegång. 



 

 

 
 

Kommunledningskontoret      
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Dnr 

       Kommunstyrelsens  

       personalutskott 
   

 

 

Förslag till svar med anledning av Revisonens granskning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld 

 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun 

granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Syftet har 

varit att bedöma om arbetet med att förebygga och hantera hot och våld 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

 

EY:s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka sin 

styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot 

och våld. Man bedömer att det är tydligt att kommunstyrelsen har det 

övergripande arbetsmiljöansvaret i Laholms kommun  att arbetsmiljöuppgifter 

har fördelats skriftligt till ansvariga chefer inom respektive 

verksamhetsområde.  

 

I rapporten bedöms det som en brist, att de kommunövergripande riktlinjerna 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan, inte har reviderats 

sedan 1993 och att de kommunövergripande riktlinjerna avseende hot och 

våld inte är politiskt beslutade. Revideringar har dock gjorts i innehållet, 

senast 2014, och ändringarna avser till huvudsakligen den delen som 

innehåller rutiner och faktainformation. De policydokument som har fastställt 

sedan 1993 har också tillförts efter hand.  

 

Vidare har bedömts att kommunstyrelsen bör stärka uppföljningen genom att 

säkerställa att de får ta del av uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att riktlinjerna är aktuella 

och att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Med anledning av rapporten föreslår Personalenheten följande svar till 

revisorerna: 
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Personalenheten har utgått från ”Riktlinjer för Laholms kommuns 

styrdokument” (KF 2016 § 69) när det gäller bedömningen av hur olika 

arbetsmiljödokument ska kategoriseras.  

 

”Riktlinjer för hot och våld på arbetsplatsen” är en sammanfattning av 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:2 och behöver därmed inte 

nödvändigtvis fastställas politiskt. Personalenheten har reviderat dokumentet 

till ”Anvisningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet kring hot och våld på 

arbetsplatsen”(bilaga). Anvisningarna har karaktär av en övergripande 

instruktion för verksamheterna som bygger på bestämmelserna i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:2 samt på principerna för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. Personalenheten är av 

den uppfattning att dokumentet kan fastställas av personalchefen, då 

innehållet bygger på gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets 

rekommendationer kring hur arbetsgivare ska arbeta med systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

 

Dokumentet ”Laholms kommuns riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan” är 

en sammanställning över både de policydokument som Laholms kommun har 

fastställt inom arbetsmiljöområdet och rutiner, riktlinjer och faktainformation 

inom området arbetsmiljö och samverkan.  

 

Personalenheten föreslår att Laholms kommuns riktlinjer för arbetsmiljö och 

samverkan får en ändrad struktur innebärande att de politiskt fastställda 

policydokumenten lyfts ur sammanställningen. Den dokumentation som 

kvarstår kommer därmed att utformas som en renodlad handbok innehållande 

rutiner och faktainformation inom området arbetsmiljö och samverkan.  

 

De policydokument som för närvarande ingår i sammanställningen är 

 

1. Arbetsmiljö- och samverkanspolicy för Laholms kommun. 

2. Riktlinjer för introduktion. 

3. Policy samt handlingsplan för diskriminering och kränkande 

särbehandling 

4. Riktlinjer för hot och våld på arbetsplatsen 

5. Handlingsplan för anställda i Laholms kommun vid olyckor och akuta 

krissituationer 

6. Friskvårdspolicy 

7. Policy för riskbruk, missbruk och beroende av droger 

8. Riktlinjer om rökfri arbetstid 

9. Astma- och allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler. 

 

I enlighet med ”Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument” ska 

Arbetsmiljö- och samverkanspolicy, Friskvårdspolicy, Policyn för riskbruk, 

missbruk och beroende av droger, Riktlinjerna för rökfri arbetstid samt 

Astma- och allergipolicy vara normerande styrdokument och därmed politiskt 
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fastställda. I dokumentet ”Policy samt handlingsplan för diskriminering och 

kränkande särbehandling” bör själva policydelen, som omfattar en halv sida 

text, ingå i Arbetsmiljöpolicyn (punkt 1) och handlingsplanen ska kunna 

fastställas av personalchefen. 

 

Riktlinjer för introduktion och handlingsplan för anställda i Laholms kommun 

vid olyckor och akuta krissituationer har karaktär av övergripande råd och 

anvisningar och ska därför kunna fastställas av personalchefen. 

 

För att säkerställa kommunstyrelsens uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska Personalutskottet i fortsättningen överlämnar den årliga 

arbetsmiljöredovisningen till kommunstyrelsen för redovisning.  

 

 

PERSONALENHETEN 

 

 

Annbritt Carlsson 

 


