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2021-06-30

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2021-538

Kommunfullmäktige

Remiss om Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och
hot på Malmö stads arbetsplatser
STK-2021-67

Servicenämnden beslutade 22 juni 2021 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden tar hot och våld på arbetsplatsen på stort allvar. Servicenämnden har en
strategi för att hantera och förebygga våld och hot genom att arbeta systematiskt med
gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Nämndens målsättning är att inga
risksituationer uppstår. I de fall där de trots allt förekommer pågår ett systematiskt arbete för
att minimera risken att de eskalerar till hot och våld-situationer.
På grund av det arbete som bedrivs inom servicenämndens verksamheter finns inget behov
av ytterligare styrdokument på området.
Yttrande

Inom Malmö stad finns det kommungemensamma riktlinjer mot våld och hot. Dessa utgår
ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Grunden i servicenämndens arbete mot hot och våld på våra arbetsplatser utgörs av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår riskbedömningar
som leder till åtgärder för att förebygga hot- och våldssituationer och att hantera dem. Dessa
görs på varje enskild arbetsplats, så att de blir tillämpbara utifrån de specifika förutsättningar
och situationer som förekommer. Uppföljning av riskbedömningar sker kontinuerligt och
inom förvaltningen kontrolleras årligen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
Serviceförvaltningen utreder alltid när en incident med hot- eller våldssituation förekommit
eller risk för sådan identifierats. Utredningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
och leder till en eller flera åtgärder. Syftet med dessa är att förebygga att samma eller
liknande situation uppstår igen.
Servicenämnden har en strategi för att hantera och förebygga våld och hot genom att arbeta
systematiskt med gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Servicenämndens
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målsättning är att inga risksituationer uppstår. I de fall där de trots allt förekommer pågår ett
systematiskt arbete för att minimera risken att de eskalerar till hot och våld-situationer.
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