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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. Vår sammanfattande bedömning är att 

kommunstyrelsen kan stärka sin styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende 

hot och våld.  

Vi 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. 

 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 personalutskottet.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 säkerställa att riktlinjerna är aktuella. 
 säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 28 oktober 2016.  
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