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INTERPELLATIONSSVAR ”ANGÅENDE HOT OCH VÅLD PÅ ARBETSPLATSEN”
Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) ställer tre frågor:


Hur många polisanmälningar görs per år där Landstingets personal har
utsatts för hot och våld?



Hur ser rutinerna inom Landstinget Västmanland ut vid hot och våld mot
personal?



Behöver enskild personal stå som anmälare på polisanmälan eller gör
Landstinget Västmanland en anmälan?

För 2015 har det gjorts tre polisanmälningar. För 2016 från den 1 januari till den 31
augusti har fyra polisanmälningar gjorts som är kända centralt.
Det finns en landstingsövergripande instruktion i ledningssystemet som beskriver hur
verksamheterna ska hantera det förebyggande arbetet mot hot och våld. Eller vad
som ska göras vid en hot- och våldssituation, samt vad som ska göras efter en
händelse med hot och våld. Efter en händelse med hot och våld ska man exempelvis
polisanmäla händelsen, skriva Synergianmälan, kontakta ansvarig chef, ge eventuellt
stöd till den hotade medarbetaren, kontakta landstingshälsan, ha kontakt med
skyddsombud och att vid en våldsam händelse med skador göra en skriftlig anmälan
till Arbetsmiljöverket.
Angående vem som står för anmälan till polisen, så finns det olika svar. Vi tar två
exempel:
1) Vid en händelse där en person hotar själva verksamheten och personalen inte vet
vem som utfört hotet, så kan vem som helst anmäla händelsen. Om inte personalen
vill kan till exempel närmsta chef göra en anmälan (även om chefen inte varit på
plats). Polisens handläggare kommer vid en sådan anmälan efterfråga eventuella
vittne till händelsen, det vill säga personal som sett händelsen. Om nu åklagare åtalar
en misstänkt gärningsman, kommer dessa vittnen att kallas som vittnen vid en
rättegång.
2) I ett annat fall där en känd person riktar ett hot mot en medarbetare inom vården
blir polisanmälan personlig, vilket innebär att bara den utsatta medarbetaren kan
göra en polisanmälan. I dessa fall kan inte landstingets som organisation (eller annan
medarbetare) göra en polisanmälan. Landstinget har fört diskussioner med polisen
tidigare om att landstinget ska kunna göra en anmälan där den utsatta medarbetaren
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inte önskar stå som anmälare. Men polisen godtar inte den typen av anmälan. En
anmälan mot annan person kräver att den som utsatts för ett eventuellt hot står för
sin anmälan mot en misstänkt förövare. Detta är en nationell företeelse och därför
deltar landstinget i nationella diskussioner, bland annat inom SKL.
Med detta anser jag interpellationen besvarad

Lena Johansson (S)
Landstingsråd

