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Regionrevisionen    Regionfullmäktige 

För beaktande: 
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sjukvård 
Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 

 
Granskning av regionens arbete med att förebygga, 
förhindra och hantera hot och våld mot anställda 
Antalet fall av våld och hot mot vårdpersonal har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Även 
hot och våld mot anställda i kollektivtrafiken har blivit ett stort arbetsmiljöproblem i Sverige.  

Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare som har många anställda som jobbar i 
vårdmiljöer. Hot och våld mot anställda är en arbetsmiljöfråga. Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatser ska utformas och utrustas 
för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Bedriver regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda?  

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och 
sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö delvis bedriver ett tillräckligt arbete 
med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda. Revisorerna vill dock 
betona att det finns områden med allvarliga brister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. vidta åtgärder för att öka benägenheten att rapportera in avvikelser vad gäller hot 
och våld i avvikelsehanteringssystemet 

2. säkerställa att samtliga verksamheter genomför uppföljning och analys avseende 
förekomsten av hot och våld 

3. säkerställa att systematisk riskanalys och arbetsmiljöronder genomförs där hot 
och våld beaktas 

4. upprätta förebyggande säkerhetsrutiner i de verksamheter där det saknas 
5. genomföra uppföljning och genomgång av säkerhetsrutiner i enlighet med 

riktlinjer 
6. genomföra en övergripande översyn gällande behovet av utbildningsinsatser 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård i uppdrag att senast 30 april 2020 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas 
till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén   Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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