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§ 39
Dnr 2018/101     

Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och 
våld  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet och skicka det till Revisionen. 

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har givit PwC i uppdrag att granska kommunens förebyggande 
arbete mot hot och våld. Granskningens syfte har varit att besvara 
revisionsfrågan om kommunen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att 
förebygga och hantera hot och våld för tjänstemän och förtroendevalda.

Mot bakgrund av granskningsens resultat har revisionen lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:

 Författa en ny säkerhetspolicy som är koncis och lätt förståelig. 
Bilägg verksamhetsspecifika föreskrifter och behandla de 
förtroendevalda uttryckligen.

 Genomför regelbundna analyser på verksamhetsnivå och aggregera 
till nämndnivå. Genomför riktade utbildningsinsatser inom KIA mot 
de förtroendevalda.

 Se över möjligheten att skicka politikernas trygghetsundersökning - 
PTU-frågorna till Tierps förtroendevalda och anonymisera svaren. 
Detta skulle möjliggöra jämförelser mellan år och mot rikssnittet.

Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat
Då den nya säkerhetssamordnaren tillträtt den 1 mars 2018 kommer 
gränsdragningen mellan säkerhetsområdet och HR fastställas.

En ny säkerhetspolicy ska tas fram som är koncis och lätt förståelig. 
Verksamhetsspecifika föreskrifter ska biläggas och de förtroendevalda ska 
behandlaas uttryckligen.

KIA står för kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. KIA-
systemet ska inbegripa de förtroendevalda. Regelbundna analyser på 
verksamhetsnivå och aggregera till nämndnivå ska genomföras. Riktade 
utbildningsinsatser till förtroendevalda om hur man rapproterar i KIA ska 
genomföreas.
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Riktlinjerna för hantering av hot och våld i arbetsmiljön ska revideras.

Regelbundna utbildningar i hantering av hot och våld ska genomföras både 
för tjänstemän och förtroendevalda. 

Möjligheten att skicka politikernas trygghetsundersökning - PTU-frågorna 
till Tierps förtroendevalda och anonymisera svaren ska undersökas för att 
möjliggöra jämförelser mellan år och mot rikssnittet.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionens rapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot 
hot och våld

Beslutet skickas till
Revisionen


