Konuutmrevisionen
Järfälla kommun

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

För kännedom :
Kollllllunfullmäktigcs presidium

G ransirn ing av åtgärder mot hot och våld mot anställda och förtroendevalda
På vårt uppdrag har K PMG granskat om kolllllluncn som arbetsgivare har säkerställt cll ändamålsenligt arbetsmilj öarbete rö rande hot och väld mot anställda och förtroendevalda. Granskningen har ingått i revisionsplanen för 201 8.
Efter genomfö rd granskning lämnar vi fö lj ande rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen bör la initiativ till en översyn av nämndemas reglementen och ö vriga
styrdokum ent så att ansvarsfördelningen lydliggörs avseende kommunens anställda.

•

Riktlinjern a/rutinem a avsecnd~ hot och våld som finns publicerade på intranätet bör dolmmenleras i m er fonnclla riktlinjer som f astställs av kommunstyrelsen. l dokumentet ska
också tydligt anges vem som är ansvarig och vilken status dokumentet har samt datum fö r
när del antagi ts.

•

De nämnder som inte har verksamhelsspecifika säkerhe lsrutiner enlig t AFS 1993 :2, § 3,
bör utreda hw-uvida sådana rutiner ska tas fram eller ej. Med tanke på fördeh1ingcn av antalet anmälda händelser med hol och våld anser vi all frågan i synnerhet bör aktualiseras
inom barn- och ungdomsnämnden.

•

Kommunstyrelsen bör påskynda arbetet med att fastställa riktli1~j er avseende hot och väld
mo l förtroendevalda. Om kommunen är beredd all gå .in med någon for m av stöd eller insatser anser vi alt det ska beskrivas så tydlig t och konkret som möjligt.

•

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör få del av den rappo rtering avseende ho t och
våld som sker i enlighet med AFS 1993 :2, § l O.

•

Kommunstyre lsen och samtliga nällll1dcr måste säkerställa alt det sker rege lbundna liskbedömningar avseende arbetsmiljön i enlighet med AFS 200 l : l , § 8.

•

Kommunstyrelsen bör ta ställning till om och i så fall i vi lken utsträckning tj änstemannaorganisationen ska utgöra ett stöd till dc föltroendevalda i deras före byggande arbete.

•

Ansvars fördelning och kontaktvägar inom organisationen bör förtydligas när del gäller
hantering av hot- och/eller våldsincidenter riktade mol förtroendevalda.

Revisionen överlänmar bifogad rapport för yttrande senast 3 1 okio bcr 201 8.
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