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Sammanfattning
Syftet med förstudien har varit att bedöma om behov av en
fördjupad granskning föreligger inom området.
Den revisionella bedömningen är att det i dagsläget inte
föreligger behov av en fördjupad granskning inom
området. Det beror på att vi i förstudien funnit ett antal
brister inom området och utifrån detta lämnat ett flertal
rekommendationer. Det pågår även ett utvecklingsarbete i
kommunen. Vi rekommenderar att förstudien följs upp
under 2020 för att säkerställa att de påtalade bristerna har
åtgärdats. I övrigt baseras bedömningen på framförallt
följande iakttagelser:
●

●

●

●

Det finns brister inom det förebyggande arbetet
inom hot och våld, inklusive avsaknad av ett
systematiskt arbetet med riskanalyser. På
förvaltningsnivå finns det i varierad grad rutiner och
riktlinjer i tillräcklig omfattning.
Det saknas underlag som beskriver
ansvarsfördelning, rutiner, åtgärder och uppföljning
inom hot och våld för förtroendevalda.
Det saknas ett systematiskt arbete kring att fånga
upp, åtgärda och följa upp incidenter inom hot och
våld i kommunen. Gemensam statistik saknas.
Det pågår ett arbete med att dels implementera den
policy som antagits 2019, vilket även inkluderar
kommungemensamma riktlinjer, arbete och ansvar i
skyddskommittéer och den centrala
arbetsmiljökommittén samt utbildning inom hot och
våld området.
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Kontrollmål
Styrande dokument avseende
förebyggande
arbetet/riskanalyser kopplat
till
arbetet med hot och våld.

Styrande dokument för
hantering eller åtgärdsplaner
om situationer vid
uppkomna situationer inom
hot och våld.

Bedömning: Ej uppfyllt

Bedömning: Delvis uppfyllt

Rutiner för anställda och
förtroendevaldas situation
och hantering av
situationer inom hot och våld.

Utmaningar och möjligheter
kopplat till hot och våld
arbetet.

Bedömning: Delvis uppfyllt

Bedömning: Delvis uppfyllt

Bedömningen är att det finns
utmaningar och möjligheter
kopplat till hot- och våldsarbetet.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd förstudie rekommenderar vi kommunstyrelsen att beakta följande rekommendationer:
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns styrande dokument/riktlinjer för hur det förebyggande arbetet ska ske och
följas upp.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ett ramverk för att identifiera risker inom alla verksamheter för ”hot och
våld” samt en struktur för hur detta följs upp.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns system och rutiner för att följa upp handlingsplaner och åtgärder vid
uppkomna situationer, samt ett system som gör det möjligt för kommunen att följa upp tillbud inom hot och våld.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns rutiner och styrande dokument för det förebyggande arbetet för hot och
våld för förtroendevalda, samt att dessa är kända både i tjänstemannaorganisationen och bland förtroendevalda.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att förebygga, motverka och hantera hot,
hat och våld mot förtroendevalda i kommunen.
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Inledning

Inledning
Bakgrund
Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de
flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.
Arbetsgivaren har inom ramen för sitt arbetsgivaransvar skyldighet att förebygga hot och våld. Enligt de
grundläggande bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för risken med hot och våld så långt det är möjligt.
Vidare gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2, på alla
arbetsplatser.
Hot och våld kan även riktas mot förtroendevalda. Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram att
hot och våld mot förtroendevalda på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska
systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna
samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den
demokratiska beslutsprocessen påverkas. Det är därför även viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete med
att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Kiruna kommun har som
arbetsgivarorganisation inget arbetsgivaransvar eller arbetsmiljöansvar för de förtroendevalda
politikerna, men kan ändå välja att arbeta aktivt med frågor kring hot och våld riktat mot förtroendevalda.
Syfte
Syftet med förstudien är att bedöma om behov av en fördjupad granskning föreligger inom området.
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Inledning
Kontrollmål
Områden som beaktas i förstudien är:
1. Styrande dokument avseende förebyggande arbetet/riskanalyser kopplat till arbetet med hot och
våld.
2. Styrande dokument för hantering eller åtgärdsplaner om situationer vid uppkomna situationer inom
hot och våld.
3. Ansvarsfördelning för arbetet med hot och våld.
4. Rutiner för anställda och förtroendevaldas situation och hantering av situationer inom hot och våld.
5. Utmaningar och möjligheter kopplat till hot- och våldsarbetet.
Avgränsning
Förstudien avgränsas till att översiktligt kartlägga området och bedöma om behov finns av fördjupad
granskning.
Metod
Förstudien genomförs enligt följande:
−
−

Insamling och analys av relevanta dokument, t.ex. överenskommelser, handlingsplaner, riktlinjer
m.m.
Intervjuer med representanter från kommunen. Totalt tre telefonintervjuer har genomförts varav två
gruppintervjuer.
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2

Iakttagelser och
bedömningar

1. Styrande dokument avseende förebyggande arbetet/riskanalyser
kopplat till arbetet med hot och våld.
Iakttagelser
I granskningen har vi tagit del av kommungemensamma och förvaltningsspecifika underlag. Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart
arbetsliv (2019), fortsättningsvis även benämnt policyn, beskrivs i intervjuer som det huvudsakliga styrdokumentet för arbetet med
arbetsmiljön, vilket även inkluderar hot och våld. Dokumentet omfattar anställda men inte förtroendevalda, då dessa faller utanför
arbetsgivaransvaret utifrån arbetsmiljölagen. Policyn är kommungemensam och innehåller långsiktiga mål inom kommunens
arbetsmiljöarbete. Det inkluderar ansvarsfördelning, gällande riktlinjer och arbetsmiljöarbetet ska följas upp. Till exempel framgår att
kommunen arbetar förebyggande och hälsofrämjande med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket inkluderar att arbeta med
undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Däremot framgår inte vad det förebyggande arbetet inom hot och våld omfattar eller
hur kommunen ska arbeta med riskanalys inom området. Det framgår vidare i policyn att det ska finnas riktlinjer som ska ge vägledning
för hur verksamheterna ska arbeta för att efterleva policyn, inom bland annat hot och våld. Dock framgår i intervjuer att det saknas
kommungemensamma riktlinjer men att det pågår ett arbete med att ta fram dessa.
Foldern Personlig säkerhet – Riktlinjer för förtroendevalda och tjänstemän inom Kiruna kommun, innehåller information om hur den
personliga säkerheten för förtroendevalda och tjänstemän ska säkerställas, till exempel med information om potentiella hotsituationer. I
intervjuer uppger flertalet att det är svårt att sprida information till förtroendevalda om det stödmaterial som finns, då ansvaret för det inte
ligger på tjänstemannaorganisationen utan på den politiska organisationen. Det framkommer inte i granskningen att
tjänstemannaorganisationen har fått något uppdrag från den politiska organisationen att ta fram riktlinjer och rutiner som även omfattar
det förebyggande arbetet med hot och våld mot förtroendevalda.
Personalpolitisk program för Kiruna kommun (2006) är ett övergripande styrdokument som ska vara ett stöd i att förverkliga mål inom
personalpolitiken. Ett delområde i programmet är arbetsmiljö och hot och våld. Policyn för hot och våld, som framgår i det
personalpolitiska programmet, anger exempelvis att ”alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för hotfulla
eller våldsamma situationer”. Enligt information i intervjuer kommer det personalpolitiska programmet ersättas av Policy för arbetsmiljö,
hälsa och hållbart arbetsliv och de riktlinjer som kommunen i dagsläget arbetar på att ta fram.
Kiruna kommun har sex nämnder, plus kommunstyrelsen, och fem förvaltningar. Förvaltningarna är kommunkontoret, kultur- och
utbildningsförvaltningen, miljö-och byggnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. På förvaltningsnivå
finns exempelvis Riktlinjer för hot och våld, tillbud, arbetsskador/olycksfall (2017) från socialförvaltningen. I inledningen till riktlinjen
beskrivs vikten av riskförebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar för förebyggande åtgärder utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Det framgår dock inga specifika aktiviteter eller någon riskanalys i underlaget.
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1. Styrande dokument avseende förebyggande arbetet/riskanalyser
kopplat till arbetet med hot och våld.
Från miljö- och byggförvaltningen framgår i Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan ansvarsfördelning för det förebyggande
arbetet. Exempelvis ansvarar medarbetare och avdelningschef för att erfarenhetsutbyte sker. Det finns även Riskanalys för Miljö- och
Byggförvaltningen (2019) som beskriver risker och förebyggande arbete och innehåller olika situationer, identifierad risk, åtgärd och
risknivå (lång, medel, hög). Det framgår inte i underlaget hur risken tagits fram, tex genom COSO-modellen, eller hur uppföljning sker
av arbetet med riskerna.
Vi har även tagit del av kultur- och utbildningsförvaltningens Krisplaner för 2018 och 2019. Dessa är åtgärdsplaner som beskriver hur
planering och förberedelser ska skötas i samband med krissituationer eller extraordinära händelser. Till exempel att rektorer ansvarar
för att upprätta rutiner kring hot om våld eller händelser avseende våld. Från krisplanen 2019 framgår att rektor eller enhetschef
ansvarar för att bland annat belysa hot- och risker samt repetera rutiner årligen. Det framgår också att rektor/enhetschef ansvarar för
att upprätta och förankra rutiner för till exempel hot- och våld. Det framgår inte någon riskanalys.
Enligt intervjuer framgår att det pågår ett arbete under 2019 och 2020 med att samordna kommunens styrdokument. Utifrån Policy
för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv ska kommunen ta fram gemensamma riktlinjer inom alla delmoment, till exempel hot och
våld, som kommer att gälla samtliga förvaltningar. I intervjuer uppges också att den strategiska ledningsgruppen i kommunen i
september 2019 har antagit en säkerhetsrutin för Kiruna stadshus som kommer att vara en del i att ta ett centralt grepp och
förebygga hot- och våldsincidenter i stadshuset. Förvaltningarna kommer fortsatt, enligt policyn och från intervjuer, kunna ta fram
lokala föreskrifter och rutiner såsom larmlista/utrymningsrutin. Från intervjuer framgår att förvaltningarna i dagsläget tar fram rutiner
och riskanalyser, och att det saknas centrala riktlinjer för hur detta ska formaliseras och följas upp. Det saknas i dagsläget
kommungemensamma riktlinjer för hur arbetet med riskanalyser eller förebyggande arbete ska se ut.
Bedömning
Bedömningen är att det inte finns styrande dokument avseende förebyggande arbetet/riskanalyser kopplat till arbetet med hot och
våld.
Bedömningen baseras främst på att det finns en central policy, men att det saknas riktlinjer som beskriver hur det förebyggande
arbetet med hot och våld ska genomföras och följas upp. Policyn inkluderar inte förtroendevalda och det framgår inte i de underlag vi
tagit del av i granskningen hur det förebyggande arbetet bedrivs för förtroendevalda. Förvaltningarnas underlag har olika format,
omfattar olika mycket av respektive verksamhet och saknar information om hur riskerna har tagits fram och ska följas upp.
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2. Styrande dokument för hantering eller åtgärdsplaner om situationer
vid uppkomna situationer inom hot och våld.
Iakttagelser
Det finns både kommunövergripande och förvaltningsspecifika dokument. I Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv (2019)
samt i Personalpolitiskt program för Kiruna kommun (2006) framgår att respektive chef ska genomföra åtgärder för att förhindra att
medarbetare utsätts för hot eller våld och aktivt vidta åtgärder vid situationer. Enligt intervjuer ansvarar chefer för att hantera frågor
“på lägsta nivå” så långt det är möjligt. Vidare framgår ett ansvar för såväl medarbetare och skyddsombud om att vara delaktiga i
arbetsmiljöarbetet genom tex förslag. I Kiruna kommun finns det, enligt policyn, skyddskommittéer inom varje förvaltning och en
kommunövergripande central arbetsmiljökommitté. Skyddskommittéerna ansvarar för ta fram förvaltningsövergripande
arbetsmiljömål i en handlingsplan, följa upp åtgärders effekt samt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den centrala
arbetsmiljökommittén ansvarar för att ta fram policy och riktlinjer på central nivå samt årligen följa upp att arbetet leder till
förbättringar. Den centrala arbetsmiljökommittén hade sitt första möte 28 februari 2019. Det framgår dock av kommunstyrelsens
protokoll från 9 september 2013 att arbetet med central arbetsimiljökommitté återupptagits 2013. Däremot framkommer i intervjuer att
det är oklart om verksamheten varit löpande sedan 2013, då arbetet återigen återupptogs 2019. Enligt kultur- och
utbildningsförvaltningens skyddskommittés protokoll från december 2018, samt februari och maj 2019, framgår bland annat framgår
att tillbud följs upp och rapporteras vidare till nämnden. Det framgår inte i uppföljningen om, och i så fall vilken, åtgärd som vidtas
utifrån rapporterade incidenter. Vi har även tagit del av ett utkast till Säkerhetsinstruktion, Kiruna stadshus, som enligt intervjuer
antagits september 2019 av den strategiska ledningsgruppen. Dokumentet innehåller olika situationer som kan uppkomma i huset,
tex obehöriga personer i lokalerna, samt när, vad och vem som ska agera. Vi har även tagit del av en mall för tillbudsanmälan där
inträffad händelse beskrivs samt påföljder och chef ska fylla i förslag på åtgärder.
I intervjuer framgår att det saknas ett gemensamt system för att följa upp hot och våld situationer utan detta görs på förvaltningsnivå.
Enligt policyn finns en rutin för att rapportera in tillbud via respektive skyddskommitté, vidare till den centrala arbetsmiljökommittén,
däremot finns i dagsläget ingen sammanställning av tillbud. Arbetsmiljön i sin helhet följs, enligt intervjuer, upp genom en årlig
medarbetarenkät . I medarbetarenkät 2018 får medarbetare svara på frågor om bland annat hot och våld. Medarbetarenkäten är,
enligt intervjuer, en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till exempel framgår att 18,8% svarat “Ja” på följande påstående:
“Jag har under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i mitt arbete.” Av policyn framgår att enkätens resultat ska
sammanställas av personalavdelningen och presenteras till skyddskommitté, nämnd och kommunstyrelse. Det kommunövergripande
resultatet ska presenteras till den centrala arbetsmiljökommittén, kommunstyrelsen och delges till fullmäktige. Om resultaten visar att
arbetsmiljöarbetet inte fungerar tillfredsställande ska handlingsplan med förbättringsåtgärder upprättas på förvaltningsnivå. Av det
underlag vi tagit del av saknas det information om uppföljning samt ev handlingsplan på kommunövergripande nivå.
På förvaltningsnivå har Miljö- och Byggförvaltningen en Handlingsplan vid hot, våld och kränkningar (2019). Handlingsplanen
beskriver bland annat hur personalen ska agera om det vistas obehöriga i lokalerna eller om någon riskerar att tex utsättas för våld.
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2. Styrande dokument för hantering eller åtgärdsplaner om situationer
vid uppkomna situationer inom hot och våld.
Förutom hur personen ska agera beskrivs att ärendet ska dokumenteras. Miljö- och Byggförvaltningen har också Regler för hantering
av dåligt språkbruk på arbetsplatsen (2019) som beskriver hur anställda ska agera och när denna ska kontakta närmaste chef för
vidare hantering. Det finns även Riktlinjer för otillåten påverkan (2019) på förvaltningen, som syftar till att klargöra ansvaret på
arbetsplatsen för att ha en verksamhet fri från otillåten påverkan från utomstående. Riktlinjen inkluderar också vilka åtgärder
medarbetare och chefer ska vidta vid tex hot eller våld. På miljö- och byggförvaltningen följs verksamheten upp i Kvartalsrapporter, en
rapportering som inkluderar korta sammanfattningar av verksamheten per kvartal. Enligt intervjuer görs inte kvartalsrapporter på
samma sätt på andra förvaltningar utan de kan göra rapporteringen i andra format. I Sammanställning av kvartalsrapport 1, 2019,
framgår till exempel sjukskrivningar samt våld i nära relationer. Av den senaste rapporten framgår att avdelningschef och
säkerhetschef har agerat i ärendet, dock framgår inte vad som åtgärdats.
Från socialförvaltningen finns Riktlinjer för hot och våld, tillbud, arbetsskador/olycksfall (2017). Där framgår till exempel att
arbetsgivaren är ansvarig för att ta fram handlingsplaner samt arbeta förebyggande. Det finns även en beskrivning av hot och våld
inom förvaltningen, där utbildning och dokumenterade säkerhetsplaner bland annat lyfts fram. Vidare framgår att både arbetstagaren
och arbetsgivaren ansvarar för att anmäla tillbud. För kultur- och utbildningsförvaltningen utgör Krisplan för 2018 och 2019
åtgärdsplaner vilka bygger på en skrivelse från 2017. Skrivelsen Hot- och riskanalys Våld i offentlig miljö är ett förslag från
förvaltningen till nämnden om att upprätta en åtgärdsplan utifrån en krisövning som enligt underlaget skedde 2015-2016 samt utifrån
en incident vid en skola år 2015.
Av intervjuer framgår att då det saknas en central hantering av tillbud är det svårt att följa upp arbetet med hot och våld på central
nivå. Enligt information i intervjuer saknas det internkontrollplan och central riskanalys rörande hot och våld, dock pågår det ett arbete
med att ta ett samlat grepp och systematisera arbetet på central nivå genom exempelvis internkontrollplan, inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Idag är det förvaltningarnas respektive skyddskommittéer som följer upp tillbudsanmälningar för
anställda, dock inte förtroendevalda där det i intervjuer framkommer att det ligger på den politiska organisationen. Det framkommer
också i intervjuer att incidenter förmodligen inte rapporteras in.
Bedömning
Bedömningen är att det delvis finns styrande dokument för hantering eller åtgärdsplaner om situationer vid uppkomna situationer inom
hot och våld.
Bedömningen baseras främst på att det finns centrala styrdokument för arbetet med åtgärder och handlingsplaner, dock saknas det i
underlaget vi tagit del av centrala åtgärdsplaner eller liknande. Det saknas ett enhetligt system för att följa upp inkomna incidenter
inom hot och våld, särskilt för förtroendevalda som inte fångas upp på förvaltningarna. På förvaltningsnivå finns det, beroende på
förvaltning, uppföljning och handlingsplaner men som är i olika format och i varierande grad beskriver vilka åtgärder som vidtagits.
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3. Ansvarsfördelning för arbetet med hot och våld.
Iakttagelser
I Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv (2019) finns en ansvarsbeskrivning för arbetet med arbetsmiljö. Det framgår bland
annat kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet, samt att kommunfullmäktige ska leda, samordna och delegera arbetet.
För övriga nämnder framgår att de inte har något delegerat arbetsmiljöansvar, men som ansvariga för kommunens verksamhet
inkluderar det att de ska bedriva sin verksamhet enligt gällande riktlinjer för arbetsmiljön. Chefer har ansvar för det löpande arbetet
med arbetsmiljön, och ska dokumentera och systematisera detta. Det finns även beskrivet om medarbetares och skyddsombudens
roll, där den sistnämnda ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittér på förvaltningsnivå som har i uppgift att ta
fram förvaltningsövergripande arbetsmiljömål i en handlingsplan samt följa upp arbetet. Det framgår även i protokoll från den centrala
arbetsmiljökommittén från februari 2019 att skyddskommittérna ansvarar för att dokumentera incidenter, åtgärder samt varför det inte
gått att hantera situationen på förvaltningen om frågan tas vidare centralt. Det uppges vidare i protokollet att det saknas fungerande
skyddskommittéer vid kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen, men dessa är under senare delen av 2019 uppstartade.
Den centrala arbetsmiljökommitté har i uppgift att planera för insatser som leder till att policyn efterlevs sam kommunövergripande
frågor. Arbetsmiljökommittén ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och utifrån det planera och vidta åtgärder. Vi
har i granskningen inte tagit del av någon central uppföljning eller åtgärdsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
I mallen för anmälan av tillbud eller hot/våldshändelse framgår att arbetsgivaren ska fylla i uppgifter om förslag till åtgärder för att
händelsen inte ska upprepas. I Personalpolitiskt program för Kiruna kommun (2006) finns beskrivet vad policyn innebär för
medarbetare och chef, till exempel inom avsnittet ”Hot och våld” beskrivs medarbetare ansvara för att bland annat “Verka för en god
arbetsmiljö som innebär att inte utsätta chef, medarbetare, elev eller vårdtagare för våld eller hot”. Chefen ansvarar exempelvis för
att “Utreda vilka risker det finns för hot och våld i arbetet”. Vidare framgår i policyn att personalavdelningens ska leda och samordna
det strategiska arbetsmiljöarbetet samt bereda och utarbeta underlag till skyddskommittéerna. Det finns även angett ansvar för
exempelvis företagshälsovården. Av intervjuer framgår att mycket av ansvaret upplevs ligga på förvaltningscheferna, samtidigt menar
andra att ansvarsfördelningen som anges i policyn är tydlig.
På förvaltningsnivå finns ansvarsfördelningen reglerad i olika typer av underlag. I socialförvaltningens Riktlinjer för hot och våld,
tillbud, arbetsskador/olycksfall (2017) framgår att arbetsgivaren exempelvis ska rapportera in allvarligare olyckor och tillbud.
Arbetstagaren har enligt riktlinjen inget formellt ansvar för arbetsmiljön men deltar i arbetet genom att t.ex rapportera risker, tillbud
samt föreslå åtgärder. Det beskrivs också att det finns en organisation för uppföljning av arbetet genom skyddskommittén, som också
finns beskriven i den kommunövergripande policyn, och som ansvarar för att delta i planeringen av, och följa upp, arbetsmiljöarbetet
samt revidera riktlinjer vid behov.
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3. Ansvarsfördelning för arbetet med hot och våld.
För miljö- och byggnadsförvaltningen regleras ansvarsfördelningen i bland annat Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan (2019) .
I riktlinjen framgår en ansvarsfördelning för hot- och våldshändelser där exempelvis medarbetaren ansvarar för att meddela
händelser av hot eller våld till närmaste chef. Avdelningschef ansvarar exempelvis för att informera förvaltningschef som i sin tur
ansvarar för att kontakta polis vid behov.
I kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan för 2018 och 2019 framgår en del rörande ansvarsfördelning. Till exempel att
rektor/enhetschef ansvarar för att en krisplan finns upprättad och att en krisgrupp organiseras vid varje enhet. Kultur- och
utbildningsförvaltningens skyddskommittés sekreterare ansvarar enligt krisplanen för uppföljning, revidering och dokumentation
rörande förvaltningens krisplanearbete. Krisplanen för 2019 innehåller även en ansvarsfördelning vid olika typer av händelser, till
exempel rektor/enhetschef är ansvarig vid svårare olyckor, samt vilka parter som ansvariga ska samverka med.
Av intervjuer framgår att ansvarsfördelningen upplevs som tydlig utifrån arbetsmiljöansvaret för arbetsgivaren. Det framkommer
också i intervjuer att ansvarsfördelningen i den gemensamma policy är tydlig, och att ansvaret går vidare till nästa chefsnivå om en
fråga inte kan hanteras lokalt till exempel. Uppfattningen i intervjuer är att det inte sker allvarliga tillbud särskilt ofta och av en intervju
framgår att hanteringen vid en incident visade på att ansvarsfördelningen fungerar bra i praktiken. Det är, enligt intervjuer, tydligt att
arbetsmiljöansvaret endast gäller anställda. Det framgår inget underlag om hur ansvarsfördelningen ser ut för arbetet med hot och
våld mot förtroendevalda.
Bedömning
Bedömningen är att det delvis finns en ansvarsfördelning för arbetet med hot och våld.
Bedömningen baseras främst på att det finns både centrala och lokala underlag som styr ansvarsfördelningen av arbetet med hot
och våld. På förvaltningsnivå är vissa skyddskommittér uppstartade nyligen, under våren 2019. Uppfattningen från intervjuer är att
ansvarsfördelningen är tydlig. På förvaltningsnivå ser underlagen för ansvarsfördelningen olika ut och innehåller olika mycket
information om vilka delar ansvaret omfattar, till exempel framgår i krisplanerna från kultur- och utbildning endast
ansvarsfördelningen vid allvarligare incidenter. Det saknas underlag som styr ansvarsfördelningen för arbetet med hot och våld för
förtroendevalda.
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4. Rutiner för anställda och förtroendevaldas situation och hantering av
situationer inom hot och våld.
Iakttagelser
För anställda inom Kiruna kommun finns det både centrala dokument som reglerar hot och våld, bland annat Policy för arbetsmiljö,
hälsa och hållbart arbetsliv (2019) och Personalpolitiskt program för Kiruna kommun (2006), som beskrivits i tidigare avsnitt. Utöver
det finns även rutiner på förvaltningarna såsom socialförvaltningens Riktlinjer för hot och våld, tillbud, arbetsskador/olycksfall (2017)
och Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan (2019) från miljö-och byggnadsförvaltningen. Då dessa dokument reglerar anställda
är inte förtroendevalda inkludera i dessa rutiner. Säkerhetsinstruktionen, Säkerhetsinstruktion, Kiruna stadshus, anger också
agerandet i huset för personal och chefer, det framgår inte om det också omfattar förtroendevalda.
Policyn Personlig säkerhet – Riktlinjer för förtroendevalda och tjänstemän inom Kiruna kommun, som även beskrivits tidigare, bygger
delvis på säkerhetspolisens information om personlig säkerhet. Riktlinjen gäller både för anställda och förtroendevalda. Riktlinjen
innehåller ett antal avsnitt: vilka som hotar, kontakt och anmälan, skydd vid hot samt checklista vid hotsituationer. Av intervjuer
framgår att det är svårt att sprida informationen tillräckligt, då vissa förtroendevalda till exempel har begränsade uppdrag som gör att
de sällan vistas i stadshuset. Ansvaret för att både ta fram rutiner och sprida information inom hot och våld för de förtroendevalda
ligger på partierna och den politiska organisationen, enligt intervjuer, även om flera framhåller att tjänstemannaorganisationen
samverkar i frågor om arbetsmiljö och finns behjälpliga om det skulle uppstå en hotsituation mot en förtroendevald.
Av intervjuer framgår att då arbetsmiljöansvaret inte gäller förtroendevalda ligger ansvaret för hantering av hot och våld inom den
politiska organisationen. Det saknas information på till exempel personalavdelningen hur situationen ser ut för förtroendevalda inom
området hot och våld. Generell information om hot och våld finns, enligt intervjuer, tillgängligt via intranätet vilket både
förtroendevalda och anställda kan nå.
Förtroendevalda har i samband med ny mandatperiod en grundläggande utbildning, dock ingår inte hot och våld som en del av den.
För anställda finns det introduktionsutbildningar beroende på förvaltning. Vissa förvaltningar har, enligt intervjuer, inkluderat
information om hot och våld i samband med introduktionsutbildning medan andra förvaltningar inte har den informationen. Det
uppges i intervjuer att medarbetare ska ta del av samtliga styrande dokument, inklusive arbetsmiljörelaterad information, som
nyanställd. Det finns också en utbildning för chefer som inkluderar hot och våld. Uppfattningen i intervjuer är att det behövs mer
utbildning inom området, samt kanaler för att sprida information om det material som finns då det är svårt att nå ut, och det är
personalrotation. Ett förslag finns, enligt intervjuer, på att införa en digital interaktiv utbildning, men det saknas i dagsläget.

Kiruna kommun - Förstudie: Hot och våld mot anställda och förtroendevalda
PwC

September 2019
16

4. Rutiner för anställda och förtroendevaldas situation och hantering av
situationer inom hot och våld.
Bedömning
Bedömningen är att det delvis finns rutiner för anställda och förtroendevaldas situation och hantering av situationer inom hot och
våld.
Bedömningen baseras på att det finns ett antal rutiner för anställda, både kommunövergripande och på förvaltningsnivå. Dock
omfattar rutiner på respektive förvaltning olika mycket av verksamheten. De introduktionsutbildningar som finns omfattar också i olika
grad information om hot och våld. Utbildning/information om hot och våld ingår inte i den utbildning de förtroendevalda erhåller. För
förtroendevalda saknas rutiner, förutom den folder som finns om säkerhet för förtroendevalda och anställda. I underlaget saknas
rutiner för hantering och uppföljning av incidenter inom hot och våld för förtroendevalda.
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5. Utmaningar och möjligheter kopplat till hot och våldsarbetet.
Iakttagelser
Enligt information i intervjuer pågår ett arbete på personalkontoret med att ta fram riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete såsom
mallar för dagordning samt rutiner till de olika samverkansforumen, exempelvis skyddskommittéerna. Syftet är att få till en enhetlig
hantering inom kommunen för att kunna följa upp arbetsmiljöarbetet, enligt intervjuer. Arbetet inkluderar att också ta fram riktlinjer inom
exempelvis hot och våld, enligt det som framgår i Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv (2019), och detta planeras enligt
intervjuer att påbörjas under hösten 2019. När centrala riktlinjer tagits fram kommer de förvaltningsspecifika rutinerna upphöra och
ersättas av gemensamma riktlinjer, då det idag uppges finnas en stor spridning kring formerna för förvaltningarnas rutiner, enligt
intervjuer. Enligt protokoll från den centrala arbetsmiljökommittén från februari 2019 får personalavdelningen också i uppdrag att ta
fram gemensamma blanketter för att rapportera tillbud för att kommunen ska få en enhetlig rapportering och uppföljning. Däremot
kommer fortsatt lokala rutiner för larm, utrymning och liknande tas fram på förvaltningsnivå enligt intervjuer. Rutiner för förtroendevalda
är något som också uppges saknas i stort, och det framgår inte av intervjuer att det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för
förtroendevalda.
I bilagan till protokoll från den centrala arbetsmiljökommittén i maj 2019 framgår ett förslag till Arbetsmiljöhandlingsplan. Där framgår
risker inom området, ansvarig, åtgärd och återrapportering. Samtliga moment ska rapporteras vid årsskiftet. Det framgår också av
information från intervjuer att skyddskommittéerna ska ha en egen handlingsplan, men att detta inte har implementerats på
förvaltningarna utan att det endast framgår punkter i protokollen.
Av intervjuer framgår också att det är svårt att avgöra hur mycket av incidenterna inom hot och våld som rapporteras in. Det upplevs
generellt av intervjuerna att det sällan förekommer allvarliga situationer inom området. Däremot uppges att det kan finnas ett mörkertal
då situationer har blivit “vardagshändelser” i vissa verksamheter, vilket gör att incidenterna inte anmäls. I intervjuer uppges att det finns
utvecklingsmöjligheter till att utbilda mer inom området hot och våld, där det framkommer att möjligheten till digital utbildning ses över.
Det framgår även i protokoll från den centrala arbetsmiljökommittén från maj 2019 att personalkontoret har ett uppdrag att ta fram en
utbildning inom området hösten 2019.
Det framgår av intervjuer att ett gemensamt ledningssystem efterfrågas, liksom en ökad central styrning med dokumentation och
riktlinjer inom området och ett mer systematiserat arbete med uppföljning. Även områden såsom säker miljö med möjlighet till ny typ av
teknik, och att gå från gamla till nya lokaler, lyfts fram som utvecklingsområde inom området hot och våld.

Kiruna kommun - Förstudie: Hot och våld mot anställda och förtroendevalda
PwC

September 2019
18

5. Utmaningar och möjligheter kopplat till hot och våldsarbetet.
Bedömning
Bedömningen är att det finns utmaningar och möjligheter kopplat till hot och våldsarbetet.
Bedömningen baseras på att det finns ett antal utmaningar och utvecklingsmöjligheter i kommunen avseende hot och våld. Av
intervjuer framgår bland annat att centrala riktlinjer och gemensamma rapporteringssystem behöver utvecklas, samt att det pågår ett
arbete inom området. Rutiner och riktlinjer för förtroendevalda saknas. Det behövs, enligt intervjuer, mer utbildning inom området för att
bättre kunna säkerställa att de incidenter som inträffar också rapporteras in. Det finns också en utmaning enligt vår mening när det
gäller en otydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller skyddet mot hot och våld för förtroendevalda.
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3

Revisionell
bedömning

Bedömningar mot kontrollmål
Styrande dokument avseende
förebyggande arbetet/riskanalyser
kopplat till arbetet med hot och våld.

Ej uppfyllt

Styrande dokument för hantering eller
åtgärdsplaner om situationer vid
uppkomna situationer inom hot och våld.

Delvis uppfyllt

Ansvarsfördelning för arbetet med hot
och våld.

Delvis uppfyllt

Det finns en central policy, men det saknas
riktlinjer som beskriver hur det förebyggande
arbetet med hot- och våld ska genomföras och
följas upp. Policyn inkluderar inte förtroendevalda
och det framgår inte i de underlag vi tagit del av i
granskningen hur det förebyggande arbetet
bedrivs för förtroendevalda. Förvaltningarnas
underlag har olika format, omfattar olika mycket
av respektive verksamhet och saknar information
om hur risker tagits fram och ska följas upp.

Det finns centrala styrdokument för arbetet med
åtgärder och handlingsplaner, dock saknas det i
underlaget centrala åtgärdsplaner eller liknande.
Det saknas ett enhetligt system för att följa upp
inkomna incidenter inom hot och våld, särskilt för
förtroendevalda som inte fångas upp på
förvaltningarna. På förvaltningsnivå finns det,
beroende på förvaltning, uppföljning och
handlingsplaner som har olika format i varierande
grad beskriver vilka åtgärder som vidtagits.

Det både finns centrala och lokala underlag som
styr ansvarsfördelningen. Skyddskommittér är nya
på vissa förvaltningar, sedan våren 2019. Av
intervjuer framgår att ansvarsfördelningen är
tydlig. På förvaltningsnivå ser underlagen för
ansvarsfördelningen olika ut och innehåller olika
mycket information om vilka delar ansvaret
omfattar, till exempel framgår i krisplanerna från
kultur- och utbildning endast ansvarsfördelningen
vid allvarligare incidenter. Det saknas underlag
som styr ansvarsfördelningen för arbetet med hot
och våld för förtroendevalda.
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Bedömningar mot kontrollmål
Rutiner för anställda och
förtroendevaldas situation och hantering
av situationer inom hot och våld.

Delvis uppfyllt

Utmaningar och möjligheter kopplat till
hot och våld arbetet.

Det finns ett antal utmaningar och
utvecklingsmöjligheter i kommunen inom hot och
våld området. Av intervjuer framgår bland annat
att centrala riktlinjer och gemensamma
rapporteringssystem behöver utvecklas, samt att
det pågår ett arbete inom området. Rutiner och
riktlinjer för förtroendevalda saknas. Det behövs,
enligt intervjuer, mer utbildning inom området för
att bättre kunna säkerställa att de incidenter som
inträffar också rapporteras in. Det finns också en
utmaning enligt vår mening när det gäller en
otydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller
skyddet mot hot och våld för förtroendevalda.

Det finns ett antal rutiner för anställda, både
kommunövergripande och på förvaltningsnivå.
Dock omfattar rutiner på respektive förvaltning
olika mycket av verksamheten. De
introduktionsutbildningar som finns omfattar också
i olika grad information om hot och våld.
Utbildning/information om hot och våld ingår inte i
den utbildning de förtroendevalda erhåller. För
förtroendevalda saknas rutiner, förutom den folder
som finns om säkerhet för förtroendevalda och
anställda. I underlaget saknas rutiner för
hantering och uppföljning av incidenter inom hot
och våld för förtroendevalda.
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Revisionell bedömning
Syftet med förstudien har varit att bedöma om behov av en fördjupad granskning föreligger inom området.
Den revisionella bedömningen är att det i dagsläget inte föreligger behov av en fördjupad granskning inom området.
Det beror på att vi i förstudien funnit ett antal brister inom området och utifrån detta lämnat ett flertal rekommendationer.
Det pågår även ett utvecklingsarbete i kommunen. Vi rekommenderar att förstudien följs upp under 2020 för att
säkerställa att de påtalade bristerna har åtgärdats.
Bedömningen baseras i övrigt framförallt på följande iakttagelser:
•
Det finns brister inom det förebyggande arbetet inom hot och våld, inklusive avsaknad av ett systematiskt arbete
med riskanalyser. På förvaltningsnivå finns det i varierande grad rutiner och riktlinjer i tillräcklig omfattning.
•
Det saknas underlag som beskriver ansvarsfördelning, rutiner, åtgärder och uppföljning inom hot och våld för
förtroendevalda.
•
Det saknas ett systematiskt arbete kring att fånga upp, åtgärda och följa upp incidenter inom hot och våld i
kommunen. Gemensam statistik saknas.
•
Det pågår ett arbete med att dels implementera den policy som antagits 2019, vilket även inkluderar
kommungemensamma riktlinjer, arbete och ansvar i skyddskommittéer och den centrala arbetsmiljökommittén
samt utbildning inom hot och våld området.
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Rekommendationer

Utifrån genomförd förstudie rekommenderar vi kommunstyrelsen att beakta följande rekommendationer:
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns styrande dokument/riktlinjer för hur det förebyggande arbetet ska ske och
följas upp.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ett ramverk för att identifiera risker inom alla verksamheter för ”hot och
våld” samt en struktur för hur detta följs upp.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns system och rutiner för att följa upp handlingsplaner och åtgärder vid
uppkomna situationer, samt ett system som gör det möjligt för kommunen att följa upp tillbud inom hot och våld.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns rutiner och styrande dokument för det förebyggande arbetet för hot och
våld för förtroendevalda, samt att dessa är kända både i tjänstemannaorganisationen och bland förtroendevalda.
• Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att förebygga, motverka och hantera hot,
hat och våld mot förtroendevalda i kommunen.
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