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Tekniska nämnden
Datum

2021-06-17

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2021-803

Kommunfullmäktige

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

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Inom Malmö stad och därmed Fastighets- och gatukontoret finns tydliga och nedskrivna
riktlinjer och rutiner som vänder sig både till chef och medarbetare. Fastighets- och
gatukontoret följer de övergripande riktlinjer och rutiner som finns inom Malmö stad.
I Malmö stad ska alla medarbetare känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Alla
medarbetare och chefer ska veta hur man agerar och vart man vänder sig om man känner sig
utsatt. Till dessa riktlinjer finns bilaga med kommungemensamma rutiner vid våld och hot
som stöd för chef och medarbetare. Chefer bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
ansvarar för att utifrån identifierade risker på arbetsplatsen och, vid behov, upprätta särskilda
rutiner vid våld och hot och att dessa är väl kända och hålls aktuella i enlighet med
föreskriften Våld och Hot i arbetsmiljön. Chefen ansvarar för att rutiner för första hjälpen
och krisstöd är upprättade är kända och hålls aktuella. Som medarbetare är ansvaret att bidra
till en god arbetsmiljö, påtala brister och risker samt följa arbetsplatsens rutiner för våld och
hot.
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1) utifrån Malmö stads
Arbetsmiljöprocess, ger förutsättningar för att på ett tidigt stadium identifiera och förebygga
risker. Det förebyggande arbetet ska planeras och utföras så att risk för våld och hot så långt
som möjligt förebyggs. Utöver det regelbundna förbättringsarbetet, vid bland annat APT och
medarbetarsamtal, ska verksamheten kontinuerligt undersökas och risker för våld och hot
identifieras. Identifierade risker ska bedömas, åtgärdas, följas upp och ska dokumenteras i en
handlingsplan. Vid en våld- eller hotsituation ska medarbetaren ha möjlighet att snabbt
tillkalla hjälp. Ensamarbete ska inte förekomma vid påtaglig risk för våld och hot. Det är
chefens ansvar att se till att alla medarbetare har den kunskap som behövs för att utföra
arbetet på ett så säkert sätt som möjligt. Vid risk för återkommande våld och hot ska
medarbetarna få stöd och handledning. Vid behov kan företagshälsovården anlitas som
oberoende expertresurs.
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Förutom det ovan beskrivna förebyggande arbetet finns tydliga rutiner och riktlinjer vid
skarpa händelser inom Malmö stad. Fastighets- och gatukontoret följer de övergripande
rutiner och riktlinjer som finns vid händelser och som vänder sig till både chef och
medarbetare. Här finns uttalade rutiner som rör bland annat behov av att snabbt kalla på
hjälp, snabbt få hjälp och stöd, anmälan till polis, utredning och dokumentation. I ett särskilt
dokumentationssystem ska medarbetare dokumentera händelse och tillbud som sedan
handläggs av chef.
I Malmö stads utbildning för chefer inom arbetsmiljöområdet ingår bland annat det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt information om vilka rutiner och riktlinjer som ska
beaktas. Malmö stads dokument gäller för Fastighets- och gatukontorets organisation och de
övergripande riktlinjerna och rutinerna stödjer arbetet i att både förebygga, förhindra och ta
hand om händelser rörande våld och hot inom organisationen.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande om att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till
motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande om att Tekniska nämnden ska besluta
att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig
positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.

