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I Malmö stad ska alla arbetsplatser ha en god arbetsmiljö där alla känner
arbetsglädje. Medarbetarna i Malmö stad ska känna sig trygga och säkra på
sin arbetsplats.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kulturnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kulturnämnden delvis
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken
avseende våld och hot.
Enligt enkätresultatet känner sig totalt 93 % av de anställda på biblioteken
sig alltid eller oftast trygga och säkra på sin egen arbetsplats. Samtidigt visar
granskningen att det finns risk för våld och hot på biblioteken.
I granskningen 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.
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Utifrån granskningens resultat lämnar revisionen ett antal rekommendationer till kulturnämnden. Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att:
▪

riskerna avseende våld och hot undersöks fortlöpande på samtliga
bibliotek.

▪

identifierade risker avseende våld och hot dokumenteras i handlingsplaner på samtliga bibliotek.

▪

det vidtas tillräckliga åtgärder för att förebygga våld och hot på
samtliga bibliotek.

▪

de genomförda åtgärderna kontrolleras.

▪

det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot som är
ändamålsenliga, väl kända samt aktuella på samtliga bibliotek.

▪

all personal har tillräcklig utbildning och information för att kunna
arbeta tryggt och säkert.

▪

det finns ändamålsenliga rutiner kring fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och att dessa rutiner efterlevs.

▪

dokumentationen av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell och komplett.
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I Malmö stad ska alla arbetsplatser ha en god arbetsmiljö där alla känner
arbetsglädje. Medarbetarna i Malmö stad ska känns sig trygga och säkra på
sin arbetsplats.
Utifrån genomförd riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat
att under år 2019 granska arbetsmiljöarbetet på biblioteken avseende våld
och hot.

Syftet med granskningen är att bedöma om kulturnämndens säkerställer att
det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld
och hot.
Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor:
1. Finns det kännedom om riskerna för våld och hot på arbetsplatserna?
2. Har identifierade risker dokumenterats i handlingsplaner?
3. Har åtgärder vidtagits för att förebygga våld och hot?
4. Finns det dokumenterade rutiner avseende våld och hot som är väl
kända och aktuella?
5. Har all personal tillräcklig utbildning och information för att kunna arbeta tryggt och säkert?
6. Anmäls och rapporteras händelser med inslag av våld och hot?
7. Finns det en tillräcklig återrapportering till nämnden?

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller
annan författning som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2 a §
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de
åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.
Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och
arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.
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Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 §
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under
vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna
med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall
se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden
där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 6 §
Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de
befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om
– regler som har betydelse för arbetsmiljön,
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i bilaga 1
uppfyllas.
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten. (AFS 2003:4)

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 §
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för
att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker
som finns och om de är allvarliga eller inte.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 10 §
Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också
vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen
skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.
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AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 11 §
Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om
det inte fungerat bra skall det förbättras.
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 2 §
Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt
vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 3 §
Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.
Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot
om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara
kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 4 §
Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner
för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 6 §
Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så
långt som det är möjligt förebyggs.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 7 §
Arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.
Arbetsgivaren skall se till att
-

det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall
vidtas när larm utlöses
övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
larmutrustning underhålls och kontrolleras
det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 10 §
Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

Malmö stads budget 2019
Av Malmö stads budget för år 2019 framgår det att nämnden för egen del regelbundet ska
följa utvecklingen för nämndens verksamheter och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
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Malmö stads personalpolicy
Malmö stads riktlinjer vid våld och hot
Malmö stads rutiner vid våld och hot
Personalpolicyn, Malmö stads riktlinjer vid våld och hot samt Malmö
stads rutiner vid våld och hot presenteras i bilaga 1.
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Granskningen har genomförts genom en dokumentstudie, intervjuer,
skriftliga frågor samt en enkät.
Intervjuer har genomförts med ett urval av chefer samt medarbetare som
arbetar på biblioteken i Malmö stad. Intervjuer har genomförts med medarbetare från samtliga bibliotek i Malmö stad. Sammanlagt har 30 personer
intervjuats.
Enkäten har skickats ut till samtliga anställda på biblioteken i Malmö stad.
Enkäten besvarades under perioden 2019-08-23 till 2019-09-20. Av totalt
198 medarbetare svarade 125 på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens
på 63 %.
Rapporten har faktakontrollerats av de intervjuade.

Granskningen hör till revisionsåret 2019 och har kulturnämnden som revisionsobjekt. Granskningen avgränsas till områdesbiblioteken samt stadsbiblioteket och är genomförd under perioden juni – november år 2019.

10 (44)

Av Reglemente för kulturnämnden § 1 framgår det bl.a. att kulturnämnden
har följande uppgifter:
Det ankommer på kulturnämnden – om kommunfullmäktige inte beslutar
annat – att ansvara för kommungemensam biblioteksverksamhet samt de
lokala folkbiblioteken.
Kulturförvaltningen består av sju institutioner/avdelningar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Biblioteken i Malmö
Kulturarrangemang och mötesplatser
Malmö Konsthall
Malmö Konstmuseum
Malmö Kulturskola
Malmö Museer
Malmö Stadsarkiv

Biblioteken i Malmö består av stadsbiblioteket samt Malmö stads områdesbibliotek. Det finns tolv bibliotek inklusive stadsbiblioteket.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stadsbiblioteket
Bellevuegårdsbiblioteket
Bunkeflostrands bibliotek
Garaget
Husiebiblioteket
Kirsebergsbiblioteket
Limhamnsbiblioteket
Lindängenbiblioteket
Masten 2
Oxiebiblioteket
Rosengårdsbiblioteket
Tygelsjöbiblioteket
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Nedan redovisas granskningens bedömningar, rekommendationer och
iakttagelser.

4.1.1 Bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka riskerna i
verksamheten. Av Malmö stads riktlinjer vid våld och hot framgår det att
verksamheten ska undersökas kontinuerligt så att risker för våld och hot
identifieras.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att det finns kännedom om
riskerna för våld och hot på arbetsplatserna. Enkätresultatet visar att de anställda på biblioteken anser att de har kännedom om riskerna för våld och
hot på den egna arbetsplatsen. Granskningen visar samtidigt att det på flertalet bibliotek inte har genomförts några riskinventeringar eller riskbedömningar som riktar fokus mot våld och hot. Arbetsgivaren har inte heller
fortlöpande undersökt riskerna för våld och hot på samtliga arbetsplatser.
Detta trots att det finns risk för våld och hot på biblioteken i Malmö.
Rekommendation:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att riskerna avseende våld och
hot undersöks fortlöpande på samtliga bibliotek.

4.1.2 Iakttagelser
Under år 2019 har kulturförvaltningen genomfört en biblioteksundersökning. Under perioden maj – juni år 2019 intervjuades totalt 740 besökare på
biblioteken. Undersökningen innefattade frågor kring hur besökarna upplever tryggheten på biblioteken. Denna del av biblioteksundersökningen redovisas i bilaga 2. Biblioteksundersökningen har i sin helhet inte rapporterats till kulturnämnden. Delar av undersökningen kommer dock att ingå
nämnden årsanalys. Undersökningen finns tillgänglig i sin helhet på Malmö
stads intranät Komin.
Varje år genomförs det en medarbetarenkät i Malmö stad. Kulturförvaltningens medarbetarenkät för åren 2018 - 2019 innehöll inga frågor kring
våld och hot.
Årligen genomförs det även arbetsmiljökartläggningar/skyddsronder på
biblioteken. Arbetsmiljökartläggningarna/skyddsronderna dokumenteras
med hjälp av en checklista.
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Checklistan innefattar ett avsnitt med rubriken ”RISKINVENTERING”.1
Riskinventeringen är övergripande och innefattar inga frågor kring våld och
hot. Av bibliotekens dokumentation av arbetsmiljökartläggningarna/
skyddsronderna från år 2018 framgår det dock att det på några bibliotek
finns risk för våld och hot.
Enligt enkätresultatet känner sig totalt 93 % av de anställda på biblioteken
sig alltid eller oftast trygga och säkra på sin egen arbetsplats.

Enligt enkätresultatet har 84 % av de anställda på biblioteken upplevt oro
och/eller oordning på den egna arbetsplatsen under år 2019.

1

Riskinventeringen innefattar tre frågor:
▪

Vilka risker finns det på arbetsplatsen?

▪

Vilka konsekvenser får dessa risker?

▪

Vad behövs för att åtgärda dessa risker?
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Vanligast är det med oro och/eller oordning på biblioteket några gånger i
månaden eller några gånger per år.

Enligt enkätresultatet har 73 % av de anställda på biblioteken svarat att det
har förekommit skadegörelse inne på den egna arbetsplatsen under år 2019.
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Vanligast är det att de förekommer skadegörelse inne på det egna biblioteket några gånger per år eller några gånger i månaden.

Enligt enkätresultatet har 73 % av de anställda på biblioteken upplevt ett
aggressivt beteende från besökare på det egna biblioteket under år 2019.
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Vanligast är det att de anställda på biblioteken upplever ett aggressivt beteende från besökare några gånger per år eller några gånger i månaden.

Enligt enkätresultatet har 48 % av de anställda på biblioteken själva upplevt
att någon besökare har uttryckt sig kränkande på det egna biblioteket under
år 2019.
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Vanligast är det att de anställda på biblioteken själva upplever att besökare
uttrycker sig kränkande några gånger per år.

Enligt enkätresultatet har 8 % av de anställda på biblioteken blivit hotade
av någon besökare på det egna biblioteket under år 2019.
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Vanligast är det att de anställda på biblioteken aldrig har blivit hotade av
besökare. Dock har 19 % svarat att man blir hotad några gånger per år och
1 % har svarat att man blir hotad några gånger i månaden.

53 % av de anställda på biblioteken har i enkäten svarat att det förekommit
våld på det egna biblioteket under år 2019.

Dock har enbart 1 % av de anställda på biblioteken svarat att man själv
blivit utsatt för våld av besökare på det egna biblioteket under år 2019.
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Enligt enkätresultatet upplever 52 % av de anställda på biblioteken att förekomsten av våld och/eller hot varken har ökat eller minskat under det
senaste året.

Enkätresultatet visar att 95 % av de anställda på biblioteken anser att de har
kännedom om riskerna för våld och hot på den egna arbetsplatsen.

Enligt intervjusvaren diskuteras ofta riskerna för våld och hot på arbetsplatserna. Flera bibliotek har, enligt intervjusvaren, även tagit upp frågan på
arbetsplatsträffar. Vanligtvis har det dock inte genomförts några riskinventeringar eller riskbedömningar på biblioteken. I några fall har det dock genomförts riskinventeringar och riskbedömningar som berör våld och hot i
samband med större verksamhetsförändringar.
Intervjusvaren förmedlar en bild av att det finns risk för våld och hot på
samtliga bibliotek. Hur hög risken är varierar dock i stor utsträckning mellan de olika biblioteken. På några bibliotek händer det nästan aldrig några
incidenter medan andra bibliotek är mer utsatta. Enligt intervjusvaren finns
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det även variationer under året. På flera av biblioteken framhölls det att man
just nu är inne i en lugnare period med färre incidenter.
Vanliga problem som beskrevs under intervjuerna var stökiga barn eller
ungdomar, skadegörelse och konflikter mellan besökare. På några bibliotek
finns det problem med besökare som lider av psykisk ohälsa och/eller besökare som är aggressiva eller otrevliga mot personalen. Några av de intervjuade underströk att det förekommer att besökare är otrevliga mot bibliotekets kvinnliga medarbetare.
På några bibliotek misstänker personalen att det ibland förekommer droganvändning och/eller att det då och då pågår narkotikaförsäljning. På en
del bibliotek har det vid några tillfällen funnits problem med stölder, att
besökare tar sönder inventarier, kastar inventarier/böcker alternativt kastar
in saker i entrén. På något bibliotek har det förekommit hot via telefon.
Under några av intervjuerna diskuterades fördelar och nackdelar med tillträdesförbud. I dagsläget finns det ingen möjlighet att porta människor från
biblioteken. Tillfälliga avhysningar över dagen förekommer dock. Att stökiga och aggressiva personer kommer tillbaka till biblioteken kan medföra
eller medför, enligt intervjusvaren, en otrygg miljö för medarbetarna.

4.2.1 Bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren i den utsträckning verksamheten
kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner
ska därvid upprättas. Av AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete framgår det
att åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och
vem som skall se till att de genomförs. Att identifierade risker ska dokumenteras i en handlingsplan framgår även av Malmö stads riktlinjer vid våld
och hot.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att identifierade risker inte
har dokumenterats i handlingsplaner på samtliga bibliotek.
Rekommendation:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att identifierade risker avseende våld och hot dokumenteras i handlingsplaner på samtliga bibliotek.

4.2.2 Iakttagelser
Granskningen visar att flera bibliotek har upprättat handlingsplaner som
riktar fokus mot våld och hot. Flertalet handlingsplaner innefattar dock
ingen beskrivning av risker och är snarast att betrakta som riktlinjer eller
rutiner. Flertalet handlingsplaner utgår inte från den kommunövergripande
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blanketten/mallen ”Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder”2 . I granskningen har även följande brister noterats:
▪

En del handlingsplaner saknar datum.

▪

En del handlingsplaner är inte aktuella och/eller innehåller felaktig
information.

▪

En del handlingsplaner saknar information om styrdokumentets organisatoriska tillhörighet.

▪

I några verksamheter finns det flera olika handlingsplaner.

▪

Flera handlingsplaner saknar uppgifter om när åtgärderna skall vara
genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Under våren 2019 pågick det ett utvecklingsarbete avseende hot och våld
inom avdelningen. Bland annat utarbetades det ett förslag till en stödhandbok samt en mall för riskinventering, riskbedömning och handlingsplan.
Vid granskningstidpunkten var utvecklingsarbetet inte slutfört. Enligt intervjusvaren är det många som väntar på att utvecklingsarbetet ska färdigställas.
Flera av de intervjuade ansåg att man på arbetsplatserna borde bli bättre på
att regelbundet göra dokumenterade riskinventeringar och riskbedömningar. Några av de intervjuade framhöll att det behövs ett bättre stöd från
avdelningen alternativt förvaltningen för att riskinventeringarna ska bli bra.

4.3.1 Bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av
detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Enligt AFS
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomförda åtgärder kontrolleras.

2

Blankett/mall – Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder.
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Utifrån genomförd granskning är bedömningen att åtgärder har vidtagits
på biblioteken för att förebygga våld och hot. De vidtagna åtgärderna bedöms inte som tillräckliga.
Rekommendation:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att det vidtas tillräckliga åtgärder för att förebygga våld och hot på samtliga bibliotek.
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att de genomförda åtgärderna
kontrolleras.

4.3.2 Iakttagelser
Enligt enkätresultatet anser 88 % av de anställda på biblioteken att det har
vidtagits åtgärder på den egna arbetsplatsen för att förebygga våld och hot.

Enligt enkätresultatet anser 46 % av de anställda på biblioteken att åtgärderna på den egna arbetsplatsen är tillräckliga.
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Enligt enkätresultatet har följande åtgärder vidtagits:
ÅTGÄRD

ANDEL SOM
SVARAT JA

Information om riktlinjer och/eller rutiner

84 %

Utbildning och kompetensutveckling

60 %

Väktare

60%

Installation av larm

37 %

Samverkan med polis

27 %

Förändring av arbetsplatsens utformning eller utrustning

25 %

Samverkan med skola och/eller fritidsgård

21 %

Samverkan med socialtjänst

16 %

Annat

9%

Vet ej

5%

Begränsning av öppethållande

3%

Stängning av bibliotek under en begränsad period

2%

Inga åtgärder har vidtagits

0%

Information om riktlinjer och/eller rutiner
Se avsnitt 4.4 ”Rutiner”.
Utbildning och kompetensutveckling
Se avsnitt 4.5 ”Utbildning och information”.
Väktare och ordningsvakter
Några bibliotek har väktare. Några bibliotek har även samarbete med väktare som är anlitade av fastighetsägaren eller någon annan i det geografiska
området. På några bibliotek var det vid granskningstidpunkten, enligt intervjusvaren, oklart om det egna biblioteket har tillgång till väktare eller inte.
Flertalet bibliotek har ett telefonnummer för kontakt med väktare. Flera av
de intervjuade var vid intervjutillfället inte helt säkra på när man ska ringa
numret. Det fanns, vid intervjutillfällena, även en osäkerhet kring hur
snabbt det kommer en väktare.
De intervjuade gav uttryck för olika åsikter när det gäller väktarstöd som
åtgärd. Några tyckte det var bra med väktare och önskade ett utökat stöd.
Andra hade en mer tveksam inställning och förordade andra åtgärder. Flera
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framhöll att det är viktigt att väktarna är bekanta med biblioteken, personalen, lokalerna och omgivningen. Några av de intervjuade ansåg att avtalet
kring väktare inte fungerar ändamålsenligt.
Stadsbiblioteket har tidigare även haft ordningsvakter. Vid granskningstidpunkten saknades det dock tillstånd att anlita ordningsvakter på stadsbiblioteket. Enligt svar vid faktakontrollen fick stadsbiblioteket i juli år 2019
avslag från polisen gällande förnyad ansökan om ordningsvakt. I oktober
skickades det en ny ansökan till polisen med kompletterande information.
Enligt svar från kulturförvaltningen har nuvarande avtalsperiod för Malmö
stads övergripande bevakningstjänster förlängts till årsskiftet 2019/2020.
Vid granskningstidpunkten pågick det en upphandling av bevakningstjänster.
Larm och kameraövervakning
Alla biblioteken har inbrottslarm och flertalet har någon form av personlarm. På flertalet områdesbibliotek finns det även en larmknapp i biblioteksdisken. På stadsbiblioteket finns det en larmknapp i disken ”Receptionen”. På en del bibliotek finns det även en knapp för att tillkalla extra
personal.
Inom biblioteksverksamheten används det flera olika modeller av personlarm. På en del bibliotek finns det som rutin att alla medarbetare i den
öppna bibliotekslokalen har med sig ett personlarm. På andra bibliotek används personlarmen om medarbetaren bedömer att det behövs. Antalet
personlarm varierar på de olika biblioteken. På ett bibliotek finns det, enligt
intervjusvaren, inte tillräckligt många larm.
På ett fåtal bibliotek används en modell av personlarm som de intervjuade
upplever som klumpig.
Några av de intervjuade var rädda för att larma av misstag.
På flera bibliotek är medarbetarna osäkra på vem det är som rycker ut om
man trycker på personlarmet. Andra är osäkra på om det verkligen kommer
en polis eller väktare när man larmar.
Personlarm används inte på stadsbiblioteket. Här används walkie-talkies för
internkommunikation och medarbetarna larmar polisen med sina mobiltelefoner. Personlarm finns dock tillgängligt för personalen som bemannar
biblioteksbussen.
Nästan alla bibliotek kontrollerar sina personlarm. Hur ofta larmen kontrolleras varierar mellan en gång per år upp till en gång i månaden. På flertalet bibliotek dokumenteras inte kontrollerna.
Vid intervjutillfället fungerade personlarmen inte ändamålsenligt på ett
bibliotek. Enligt svar från kulturförvaltningen hade biblioteket i november
ett provisoriskt men fungerande larm.
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Ett bibliotek har kameraövervakning i entrén.
Förändring av arbetsplatsens utformning eller utrustning
Intervjuerna förmedlar en bild av arbetsplatsernas utformning och framförallt möblering har åtgärdats på många bibliotek för att reducera risken för
våld och hot. Flera av de intervjuade framhöll att införandet av automatisk
avstängning av bibliotekens datorer vid stängning har varit en väldigt bra
åtgärd. Enligt de intervjuade har åtgärden minskat risken för konflikter och
därmed våld och hot.
På några bibliotek finns det fortfarande dolda utrymmen och delar av bibliotekslokalen som, av de intervjuade, upplevs som mindre trygga. På flera
bibliotek har de intervjuade identifierat brister i bibliotekslokalernas utformning. Det kan exempelvis handla om att det bara finns en ingång till
lokalen, att det saknas en personalutgång eller att det finns för många ingångar till biblioteket. Andra önskade möjlighet att från biblioteksdisken
kunna stänga entréns dörrar om det inträffar en incident precis utanför.
På några bibliotek betonade de intervjuade vikten av att beakta personalens
arbetsmiljö samt säkerhet vid ny- och ombyggnation. På andra bibliotek
framhölls det att små lokaler kan ge upphov till konflikter då många olika
grupper måste dela på en begränsad yta.
På ett bibliotek finns det, enligt intervjusvaren, brister i säkerheten vid öppning samt stängning av lokalen. Bristerna kan leda till att det finns obehöriga
i lokalen.
På flera bibliotek har det vidtagits åtgärder för att förbättra utemiljön runtomkring biblioteken. Ofta har det handlat om att utemiljön har upplevts
som otrygg på kvällarna och när det är mörkt. Enligt intervjusvaren kvarstår
det behov av ytterligare åtgärder på några bibliotek.
Enligt enkätundersökningens fritextsvar finns det önskemål om årliga säkerhetsinventeringar på biblioteken.
Samverkan
Enligt intervjusvaren och enkätundersökningens fritextsvar finns det önskemål om en bättre samverkan mellan den egna verksamheten och kulturförvaltningens centrala stödfunktioner.
Intervjusvaren förmedlar en bild av att samverkan med andra förvaltningar
fungerar olika bra på olika bibliotek. Några bibliotek har en bra samverkan
med skolan, fritidshem, fritidsgårdar och socialtjänsten. Andra beskrev under intervjuerna en samverkan som inte fungerar ändamålsenligt.
Även samverkan med polisen fungerar, enligt intervjusvaren, olika bra på
de olika biblioteken.
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Begränsning av öppethållande och stängning
Enligt intervjusvaren förekommer det ensamarbete på biblioteken i mycket
liten omfattning. De flesta biblioteken har som regel att biblioteket alltid
stänger om det inte finns minst två medarbetare på plats. På några av de
mindre biblioteken har det vid enstaka tillfällen hänt att personal arbetat
ensam under en kortare period. Vid upplevd otrygghet finns det dock, enligt
intervjusvaren, på dessa bibliotek alltid möjlighet att stänga biblioteket.
Några av biblioteken har haft stängt under del av dagar eller hela dagar under år 2019 eftersom det inte har funnits en tillräcklig bemanning. På flera
av de små biblioteken framhölls det att bemanningen medför en sårbarhet.
Framförallt kan det bli problem vid akut sjukdom, vård av barn och under
sommarmånaderna.
Intervjusvaren samt enkätundersökningens fritextsvar förmedlar en bild av
att flera medarbetare upplever bemanningen som ett orosmoment. Det
finns en rädsla för nedskärningar och att personaltätheten minskar på
biblioteken. Framförallt finns den en oro kring personaltätheten på kvällar
och helger.
På några bibliotek har man under vissa dagar eller under kortare perioder
stängt någon eller några toaletter på grund av säkerhetsrisker.

4.4.1 Bedömning
Enligt AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön ska särskilda säkerhetsrutiner
finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna
skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända
av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Enligt Malmö stads
riktlinjer vid våld och hot ska stadens chefer vid behov upprätta särskilda
rutiner vid våld och hot. Cheferna ansvarar för att rutinerna är väl kända
och aktuella.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot på biblioteken. Styrdokumenten är dock
inte alltid väl kända och/eller aktuella.
Rekommendation:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att det finns dokumenterade
rutiner avseende våld och hot som är ändamålsenliga, väl kända samt aktuella på samtliga bibliotek.
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4.4.2 Iakttagelser
Enligt enkätresultatet svarade 90 % av de anställda på biblioteken att det
finns dokumenterade riktlinjer och/eller rutiner avseende våld och hot på
den egna arbetsplatsen.

Granskningen visar att biblioteken har upprättat styrdokument som riktar
fokus mot våld och hot. Dokumenten har dock ingen enhetlig beteckning
eller gemensam disposition. I flera fall saknar dokumenten alla eller några
av följande uppgifter:
▪
▪
▪
▪
▪

vem som har beslutat om styrdokumentet
när styrdokumentet är upprättat/datum
information om styrdokumentets organisatoriska tillhörighet
vem som är ansvarig för dokumentet
hur styrdokumentet ska följas upp/revideras

Flera bibliotek har styrdokument som inte är aktuella. Några bibliotek har
styrdokument som innehåller felaktig information. På många bibliotek finns
det ett flertal styrdokument som riktar fokus mot våld och hot.
Intervjusvaren förmedlar en bild av att det finns en god kännedom om de
dagliga säkerhetsrutinerna på biblioteken. Exempelvis är rutinerna kring
öppning och stängning samt hanteringen av kontanter väl förankrade. På
flertalet bibliotek sker det en genomgång av centrala styrdokument vid nyanställning.
Flera av de intervjuade påpekade att styrdokumenten inom avdelningen
med anknytning till våld och hot borde följa en gemensam mall. Många
ansåg att den egna arbetsplatsens styrdokument borde revideras och i vissa
avseenden förtydligas. Några efterfrågade ett bättre stöd från kulturförvaltningens centrala stödfunktioner när det gäller utformningen av styrdokument.
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4.5.1 Bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får god
kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Av
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön framgår det att arbetstagarna skall ha
tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att
kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Enligt
Malmö stads riktlinjer vid våld och hot är det chefens ansvar att se till att
alla medarbetare har den kunskap som behövs för att utföra arbetet på ett
så säkert sätt som möjligt.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att all personal inte har fått
tillräcklig utbildning och information för att kunna arbeta tryggt och säkert.
Rekommendation:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att all personal har tillräcklig
utbildning och information för att kunna arbeta tryggt och säkert.

4.5.2 Iakttagelser
Enligt enkätresultatet svarade 63 % av de anställda på biblioteken att de har
fått tillräcklig utbildning och information samt tillräcklig instruktioner för
att kunna arbeta tryggt och säkert på den egna arbetsplatsen. 17 % av de
anställda på biblioteken svarade i enkäten att de inte har fått tillräcklig utbildning och information samt tillräcklig instruktioner för att kunna arbeta
tryggt och säkert på den egna arbetsplatsen.
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Enligt enkätresultatet svarade 69 % av de anställda på biblioteken att de har
den kunskap som behövs för att utföra arbetet på ett så säkert sätt som
möjligt. 9 % av de anställda på biblioteken har svarat att de inte har den
kunskap som behövs för att utföra arbetet på ett så säkert sätt om möjligt.

Enligt enkätresultatet svarade 89 % av de anställda på biblioteken att de vet
hur de bör agera i en situation av våld och/eller hot. 11 % av de anställda
på biblioteken svarade att de inte vet hur de bör agera i en situation av våld
och/eller hot.

På flertalet bibliotek har det, enligt intervjusvaren, genomförts utbildningsoch kompetensutvecklingsinsatser som riktar fokus mot hur personalen bemöter besökarna. Vid intervjuerna framhölls detta arbete som en viktig del
i det förebyggande arbetet mot våld och hot.
Flera av de intervjuade önskade att förvaltningen alternativt avdelningen
återkommande arrangerar och erbjuder medarbetarna möjlighet att delta i
utbildningar med anknytning till arbetet mot våld och hot. Vid granskningstidpunkten erbjöds medarbetarna på respektive bibliotek utbildning efter
önskemål och/eller behov. Antalet erbjudna utbildningar har, utifrån intervjusvaren, varierat mellan biblioteken. Vid granskningstidpunkten saknades
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det, enligt intervjusvaren, en bra samordning av utbildningsinsatserna avseende våld och hot inom förvaltningen. Flera av de intervjuade underströk
att kunskapen kring våld och hot alltid måste hållas aktuell och att det därmed krävs regelbundna utbildnings- och informationsinsatser.
På några av biblioteken finns det önskemål om att genomföra praktiskt inriktade genomgångar/övning av säkerhetsrutinerna på det egna biblioteket.
Flera betonade vikten av att det sker genomgångar och övningar på det egna
biblioteket med de medarbetare som vanligtvis arbetar tillsammans. Andra
poängterade att det måste finnas väl förankrade planer/rutiner för hur medarbetarna ska agera om lokalen av någon anledning måste utrymmas.
Flera av de intervjuade underströk att det måste finnas tid för samtal kring
det som har hänt och det som kan hända. Många underströk vikten av att
det finns ett bra stöd från kollegor och den närmaste chefen. På några
arbetsplatser är arbetsmiljön och/eller våld och hot en återkommande
punkt på arbetsplatsträffarna.

4.6.1 Bedömning
Enligt AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön ska tillbud och händelser med
våld eller hot om våld dokumenteras och utredas. I Malmö stads rutiner vid
våld och hot står det att intern rapportering av tillbud och arbetsskada sker
utifrån gällande rutiner i Malmö stad samt förvaltningens interna rutiner. I
Malmö stads rutiner finns det information om anmälan till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och polisen.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att händelser med inslag av
våld och hot i hög utsträckning anmäls och rapporteras.

4.6.2 Iakttagelser
Enligt enkätresultatet svarade 97 % av de anställda på biblioteken att inslag
med våld och hot på den egna arbetsplatsen rapporteras och anmäls.
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Inom Malmö stad finns det ett avvikelsehanteringssystem för arbetsmiljö
och säkerhet ”Agera”. Inom arbetsmiljön handlar det om arbetsskador och
tillbud och inom säkerhet handlar det om riskobservationer och egendomsskador.
Bibliotekens styrdokument innehåller inte alltid aktuell information om hur
medarbetarna ska anmäla och rapportera händelser med inslag av våld och
hot. Det finns dock information om rapportering av arbetsskador och tillbud i Agera på Malmö stads intranät Komin.
Enligt intervjusvaren finns det inom biblioteksverksamheten i huvudsak en
fungerande rapportering av arbetsskador och tillbud i Agera. På något enstaka bibliotek ansåg de intervjuade att det finns en underrapportering i
Agera.
Incidenter där medarbetarnas arbetsmiljö inte påverkas ska inom kulturförvaltningen rapporteras med hjälp av en avvikelserapport. Avvikelserapporten med tillhörande utredning ska skickas till avdelningens postlista och registreras i Platina (Malmö stads IT-stöd för dokument- & ärendehantering).
Denna form av rapportering är, enligt intervjusvaren, mindre känd inom
biblioteksverksamheten och det finns en underrapportering.
Några av de intervjuade framhöll att det är svårt att få en övergripande bild
av det som rapporteras in i Agera samt i Platina. Att få en överblick är, enligt
de intervjuade, både krångligt och tidsödande.

4.7.1 Bedömning
Av Malmö stads budget för år 2019 framgår det att nämnden för egen del
regelbundet ska följa utvecklingen för nämndens verksamheter och vidta
korrigerande åtgärder efter behov.
Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren varje år göra
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det systematiska
arbetsmiljöarbetet inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall
dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att det finns en tillräcklig
återrapportering till nämnden avseende arbetet med att förebygga våld och
hot.
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4.7.2 Iakttagelser
Under perioden november 2018 till oktober 2019 har följande ärenden (utöver nämndens årsanalys och delårsrapport) rapporterats till nämnden som
anknyter till arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på biblioteken:
Oktober 2019
Vid nämndens oktobermöte behandlades ärendet ”Plan för utveckling av
områdesbiblioteken i Malmö” (§ 115). Kulturnämnden beslutade följande:
1.

Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Planen för utveckling
av områdesbiblioteken i Malmö.

2.

Plan för utveckling av områdesbiblioteken i Malmö kommer i fortsättningen utgöra
en del av kulturförvaltningens lokalbehovsplan.

Ärendet beskriver de nyetableringar, omlokaliseringar och ombyggnationer
som biblioteken i Malmö anser nödvändiga i när- och fjärrtid för att möta
de behov av biblioteksverksamhet som ett snabbt växande Malmö skapar.
I den tillhörande tjänsteskrivelsen ”Plan för utveckling av områdesbiblioteken i Malmö” (KN-2019-2090) går det bl.a. att läsa att bibliotekens nuvarande lokaler är i varierande skick. Enligt tjänsteskrivelsen är en del lokaler
slitna och nedgångna med stora behov av upprustning. Andra bibliotekslokaler är, enligt tjänsteskrivelsen, underdimensionerade eller på andra sätt
undermåliga. Enligt tjänsteskrivelsen finns det i när- och fjärrtid behov av
både nyetableringar, ombyggnationer och upprustning. Planeringen och
prioriteringen av lokalbehoven utgår, enligt tjänsteskrivelsen, från tre parametrar: socioekonomiska förhållande, befolkningsutveckling samt rörelse/noder i staden. Tjänsteskrivelsen fokuserar enbart i begränsad utsträckning på medarbetarnas arbetsmiljö. I beskrivningen av bibliotekslokalerna i Kirseberg innefattas dock perspektivet arbetsmiljö. ”Nuvarande
bibliotekslokaler i Kirseberg är undermåliga, slitna och medför i dagsläget
stora problem både vad gäller utrymmesbrist, tillgänglighet och arbetsmiljö.
En del av lokalerna är placerade i källarplan och kan inte användas på grund
av bristfälliga utrymmesmöjligheter och avsaknad av tillgänglighetsanpassning. Lokalerna upplevs också som otrygga, biblioteket har varit utsatt för
brand och besökssiffrorna har sjunkit de senaste åren.”
Augusti 2019
Vid nämndens augustimöte behandlades ärendet ”Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir kontantfria” (§ 90). Förändringen syftar till att erbjuda en tryggare arbetsmiljö samt att minska kostnaden för hanteringen av
kontanter. Kulturnämnden beslutade att tio områdesbibliotek blir kontantfria med start 1 januari 2020. Stadsbiblioteket och Garaget kommer att fortsätta att ta emot kontanter.
April 2019
Vid nämndens aprilmöte behandlades ärendet ”Medarbetarenkät 2018” (§
45). Kulturnämnden beslutade att godkänna informationen.
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Februari 2019
Vid nämndens februarimöte behandlades ärendet ”Uppföljning av arbetsmiljön 2018” (§ 24). Kulturnämnden beslutade att godkänna rapporten.
Av beslutsunderlaget ”Uppföljning av arbetsmiljön 2018” framgår det bl.a.
att avdelningen biblioteken i Malmö (BiM) står för en stor del av de avvikelser som har rapporterats i Agera. Enligt beslutsunderlaget kan avvikelserna ofta härledas till högljudda, utåtagerande och stökiga biblioteksbesökare vilket genererar en upplevd otrygghet. Enligt underlaget har följande
åtgärder vidtagits under 2018 avseende anmälda tillbud:
▪

För att öka kunskapen kring hur avvikelser ska rapporteras och handläggas har
samtliga chefer erbjudits genomgång i Agera under hösten.

▪

Ett tydliggörande informationsmaterial för chefer har tagits fram vilket syftar till
att vara ett stöd vid handläggning av rapporterade avvikelser.

▪

En del av bristerna, exempelvis behovet av tydligare riktlinjer för klassificeringar,
behöver hanteras på central nivå varpå de kommunicerats med stadskontoret och
arbetsmiljöprocessgruppen.

▪

Från och med januari 2019 kommer avvikelser som berör besökare att rapporteras på annat sätt i syfte att särskilja rapporter som rör medarbetare och besökare
åt.

▪

Med anledning av de utmaningar som råder på BiM vilka redogjorts för ovan har
ett antal åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas. Ett antal av dem har arbetats
fram i samarbete mellan BiM och avdelningen för lokalsamordning och säkerhet.
Planerade åtgärder är bland annat utbildningar i agerande vid hot och våld och
upprättande av handbok för hantering av stök och våld.

December 2018
Vid nämndens decembermöte år 2018 behandlades ärendet ”Årlig uppföljning av arbetsmiljö och samverkan” (§ 137). Kulturnämnden beslutade att
med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Enligt den tillhörande tjänsteskrivelsen ”Årlig uppföljning av arbetsmiljö
och samverkan 2018” har det genomförts en årlig uppföljning av systemet
för systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultatet för kulturförvaltningen var ett
genomsnitt på 4,1 på en 5-gradig skala.
Uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet bedrivs helt tillfredsställande
inom följande områden:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samverkan
Policy och rutiner
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Undersökning och riskbedömning
Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
Åtgärder, handlingsplan och kontroll
Extern sakkunnig hjälp
Uppföljning av SAM-arbetet
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Uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande inom
följande område:
▪

Kunskaper för medarbetare: introduktion och instruktioner

I uppföljningen återfinns det en beskrivning av åtgärder som bl.a. innefattar
följande:
”Inom området kunskaper för medarbetare: introduktion och instruktioner
finns det utrymme för förbättring. Kulturförvaltningen kommer under
2019 att arbeta med att förbättra introduktionen för nya medarbetare samt
för medarbetare som har varit frånvarande under en längre tid. Den gemensamma checklistan för introduktion kommer att ses över och förvaltningen
kommer att arbeta fram en förvaltningsgemensam introduktionsutbildning.
Respektive avdelning inom kulturförvaltningen är ansvariga för att ta fram
eller se över verksamhetsspecifik introduktion för medarbetarna.”
”Kulturförvaltningen kommer vidare att ta fram ett utbildningsmaterial om
systematiskt arbetsmiljöarbete som respektive chef kan använda sig av för
att informera och föra dialog på arbetsplatsträffen. Syftet med detta är att
öka medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö i allmänhet och systematiskt
arbetsmiljöarbete i synnerhet.”

Vid granskningstidpunkten var fördelningen av arbetsmiljöuppgifter inte
helt aktuell eller komplett.
Enligt intervjusvaren finns det, när det gäller arbetsmiljöarbetet inom biblioteksverksamheten, behov av en bättre samordning och ett bättre stöd från
förvaltningens centrala stödfunktioner.
Rekommendationer:
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att det finns ändamålsenliga
rutiner kring fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och att dessa rutiner efterlevs.
Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att dokumentationen av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell och komplett.
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Syftet med granskningen har varit att bedöma om kulturnämndens säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kulturnämnden delvis
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken
avseende våld och hot.
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Styrdokument
Ur Malmö stads personalpolicy:
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Malmö stads riktlinjer vid våld och hot:
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Malmö stads rutiner vid våld och hot:
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Malmö stad

Stadsrevisionen

Biblioteksundersökning Malmö 2019 (Rapport 190804 Malmö stad)
Biblioteksundersökningen genomfördes av Jema rådgivning.
Information om undersökningen:
Under perioden 22 maj - 20 juni 2019 har totalt 740 personliga intervjuer genomförts vid
Stadsbiblioteket och områdesbiblioteken i Malmö stad. Personer i åldrarna från 16 år och
uppåt har tillfrågats. Varje bibliotek har besökts vid minst två tillfällen på olika dagar och
tidpunkter. Större bibliotek har ofta besökts vid ett flertal intervjutillfällen för att åstadkomma högsta möjliga representativitet bland de som intervjuats.
Nedan sammanfattas frågorna som berörde trygghet (8–10). För en fullständig redogörelse
hänvisas läsaren till biblioteksundersökningen.
TRYGGHET
Kunskap om bibliotekets ordningsregler
30 % av de intervjuade känner väl till bibliotekets ordningsregler medan 46 % känner till
dem delvis. 24 % känner inte till dem alls. Kännedomen är god i samtliga åldersgrupper.

Biblioteken Kirseberg och Rosengård utmärker sig såtillvida att en större andel tenderar
att känna till ordningsreglerna väl samt att det är en mindre andel som inte alls känner till
ordningsreglerna. Samma tendens att en liten andel inte alls känner till ordningsreglerna
finns gällande Tygelsjö, men då endast 20 personer intervjuats på detta bibliotek ska siffrorna tolkas med stor försiktighet.
Biblioteken Bunkeflostrand, Husie och Oxie sticker ut såtillvida att en större andel tenderar
att anse att de inte känner till bibliotekens ordningsregler.
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Förändring av tryggheten
På frågan om tryggheten har förändrats under de senaste åren redovisar 8 av 10 tillfrågade
en uppfattning. Av de som har en uppfattning anser ca 17 % att tryggheten har förbättrats,
medan ca 5 % anser att den har försämrats. Ca 77 % tycker att den är oförändrad. Den
allmänna tendensen att tryggheten har förbättrats kan ses i alla åldersgrupper, bortsett från
åldersgruppen 46–55 år där ungefär lika stor andel tycker att den har förbättrats som försämrats.

Bland biblioteken utmärker sig Lindängen och Rosengård, där en jämförelsevis större andel av de tillfrågade upplever att tryggheten har förbättrats.
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Del/delar av biblioteket som känns mindre trygga.
Endast 3 % av alla tillfrågade uppger att det finns någon del av biblioteket som känns
mindre tryggt. Bland de som intervjuats på Stadsbiblioteket uppgav 5 % att det finns delar
av biblioteket som känns mindre trygga. På flera av biblioteken anser inga av de tillfrågade
att det finns någon/några otrygga platser.
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Otrygghet när man åker/går till och från biblioteket.
94 % av de tillfrågade känner ingen otrygghet. Bland de 6 % som känner otrygghet återfinns flertalet i yngre och äldre åldrar.

Det bibliotek som sticker ut är Lindängen där närmare var fjärde tillfrågad känner otrygghet när man åker/går till och från biblioteket.
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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att
granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att
genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de sakkunniga revisorerna på revisionskontoret.
Utifrån resultatet i granskningen lämnas ofta rekommendationer till de
granskade nämnderna och bolagen. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att förbättra verksamheten.
Stadsrevisionen följer upp om nämnden eller bolaget har genomfört åtgärder för att följa revisorernas rekommendationer.
Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter som
publiceras på Stadsrevisionens hemsida. För varje nämnd och bolag skrivs
dessutom en årsrapport som sammanfattar det gångna årets granskning och
ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin ansvarsprövning utifrån
kommunallagen.
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