
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 

Järfälla kommun Samtliga nämnder 

För kännedom: 

Kollllllunfullmäktiges presidium 

Granskning av åtgärder mot hot och våld mot anställda och förtroendevalda 

På vårt uppdrag har KPMG granskat om kolllillunen som arbetsgivare har säkerställt ell ända

målsenligt arbetsmiljöarbete rörande hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Gransk
ningen har ingått i revisionsplanen för 2018. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

•	& Kommunstyrelsen bör la initiativ till en översyn av nämndernas reglementen och övriga 
styrdokumenl så att ansvarsfördelningen tydliggörs avseende kommunens anställda. 

•	&Riktlinjerna/rutinerna avsecnd  hot och våld som finns publicerade på intranätet bör dolrn
mcnleras i mer formella riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen. I dokumentet ska 
också tydligt anges vem som är ansvarig och vilken status dokumentet har saml datum för 
när del antagits. 

•	&De nämnder som inle har verksamhelsspecifika säkerhclsrutiner enligt AFS 1993:2, § 3, 
bör ulreda hw-uvida sådana rutiner ska tas fram eller ej. Med tanke på fördelningen av an
talet anmälda händelser med hol och våld anser vi all frågan i synnerhet bör aktualiseras 
inom barn- och ungdornsnämnden. 

•	& Kommunstyrelsen bör påskynda arbetet med att fastställa riktli11jer avseende hot och väld 
mol förtroendevalda. Om kommunen är beredd all gå in med någon form av stöd eller in
satser anser vi att det ska beskrivas så tydligt och konkret som möjligt. 

•	& Kollllllunstyrelsen och samtliga nämnder bör få del av den rapportering avseende hot och 
våld som sker i enlighet med AFS 1993 :2, § 10. 

•	&Kommunstyrelsen och samtliga nämnder måste säkerställa att det sker regelbundna 1isk
bedömningar avseende arbetsmiljön i enlighet med AFS 200 I: 1, § 8. 

•	&Kommunstyrelsen bör ta ställning till om och i så fall i vilken utsträckning tjänstemanna
organisationen ska utgöra ett stöd till de förtroendevalda i deras förebyggande arbete. 

•	&Ansvarsfördelning och kontaktvägar inom organisationen bör förtydligas när del gäller 
hantering av hot- och/eller våldsincidenter riktade mot förtroendevalda. 

Revisionen överlämnar bifogad rapport för yttrande senast 31 oktober 2018. 

Järfälla den 13 juni 2018 

För Järfälla kommuns revisorer 

Lars Markstedt 	 Ann Persson 
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