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Stadsrevisionen
MISSIV
Till:
Kulturnämnden
För kännedom:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Granskning av Våld och hot på biblioteken
SR-2019-89

Malmö stadsrevision har granskat arbetsmiljöarbetet på biblioteken avseende våld och hot.
Rapportens slutsats är att kulturnämnden delvis säkerställer att det finns ett ändamålsenligt
arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
I rapporten återfinns följande bedömningar:
▪

Det finns kännedom om riskerna för våld och hot på arbetsplatserna. På
flertalet bibliotek har det dock inte genomförts några riskinventeringar
eller riskbedömningar som riktar fokus mot våld och hot. Arbetsgivaren
har inte fortlöpande undersökt riskerna för våld och hot på samtliga
bibliotek.

▪

Identifierade risker har inte dokumenterats i handlingsplaner på samtliga
bibliotek.

▪

Åtgärder har vidtagits på biblioteken för att förebygga våld och hot. De
vidtagna åtgärderna är inte tillräckliga.

▪

Det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot på biblioteken.
Styrdokumenten är dock inte alltid väl kända och/eller aktuella.

▪

All personal har inte fått tillräcklig utbildning och information för att
kunna arbeta tryggt och säkert.

▪

I hög utsträckning anmäls och rapporteras händelser med inslag av våld
och hot.

▪

Det finns en tillräcklig återrapportering till nämnden avseende arbetet
med att förebygg våld och hot.

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-12-18 och beslutade att
översända rapporten till kulturnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen för kännedom.
Det första yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder kulturnämnden avser att vidta med anledning
av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå
när åtgärderna senast ska vara genomförda.
Det andra yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder kulturnämnden har vidtagit
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Åtgärdernas resultat ska även framgå av yttrandet.
Yttrandena ska följa den mall för yttranden som bifogas missivet.
Kulturnämndens första yttrande skickas till registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia
till revisionskontorets handläggare sofia.blixtberg@malmo.se senast 2020-03-02.
Kulturnämnden andra yttrande skickas till registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia
till revisionskontorets handläggare sofia.blixtberg@malmo.se senast 2021-01-15.
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