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Återrapport på nämndens uppdrag angående 
tystnadskultur, § 238 
 

Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. antecknar återrapport på nämndens uppdrag angående tystnadskultur.  
2. förklarar uppdrag angående tystnadskultur från nämndsammanträde 21 september 

2021, §238, fullgjort.  
 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade på sammanträdet den 21 september 2021 att ge 
förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa riktlinjer och rutiner för personsäkerhet 
och säkerhet samt föreslå åtgärder för att stärka medarbetares säkerhet. Vidare att se över 
placering och säkerhet i och omkring förvaltningens lokaler i utsatta och särskilt utsatta 
områden. 

I arbetet med uppdraget har förvaltningen gått igenom de rutiner som finns och hur dessa 
är implementerade. Förvaltningen har under hösten 2021 genomfört intervjuer med 
verksamhets- och enhetschefer inom hemtjänst och hälso- och sjukvård. Förvaltningen 
har även gjort platsbesök i ett särskilt utsatt område på Hisingen.  

Förvaltningen har tagit fram en rutin gällande hot och våld. Förvaltningens bedömning är 
att rutinen samt Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och Göteborgs Stads rutin 
för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten omhändertar behovet av stöd och vägledning 
kopplat till hot och våld. Rutinen hot och våld finns tillgänglig för medarbetare. Som ett 
ytterligare led i implementeringen planeras en utbildningsinsats. 

Det pågår flera arbeten inom förvaltningen för att öka säkerheten och skapa trygga lokaler 
för förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har även identifierat olika åtgärder för att 
ytterligare utöka säkerhet och trygghet för medarbetarna. Förslag på åtgärder är följande: 

• Utbildningsinsatser gällande vad otillåten påverkan är och vad medarbetare ska 
göra om hen utsätts för otillåten påverkan, hot eller våld 

• Upphandling av ramavtal för att säkra inköp av fler personlarm 
• Upphandling av ett separat ramavtal för att säkerställa tillgång till 

personsäkerhetstjänster  
• Stärka samarbetet med andra förvaltningar och fastighetsägare i Göteborg 

gällande lokalfrågan i utsatta och särskilt utsatta områden 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-07 
Diarienummer N160-1273/21 
 

Handläggare: Frida Andreasson, Mia Ilovaca, 
Wenche Lerme 
Wenche.lerme@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har kostnader i utsatta och särskilt utsatta områden mot bakgrund av 
otrygghet, bland annat kostnader för personlarm och personsäkerhetstjänster. Dubbelgång 
kan krävas utifrån medarbetarens trygghet och säkerhet även där dubbelgång inte är 
motiverat utifrån omsorgstagares behov, vilket leder till högre personalkostnader. Vidare 
används i vissa verksamheter bil ur säkerhets- och trygghetssynpunkt vilket genererar en 
kostnad för bilanvändning och parkeringskostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Vissa verksamheter använder ur säkerhets- och trygghetssynpunkt bil vid resor till 
omsorgstagare vilket innebär en ökad miljöbelastning. Den biologiska mångfalden kan 
påverkas genom att träd och annan grönska på grund av trygghetsskäl kan behöva tas bort 
eller inte etableras på en plats. 

Bedömning ur social dimension 
Polisens definition av ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som 
karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminalitet inverkar på 
lokalsamhället. Ett särskilt utsatt område kännetecknas också bland annat av att det även 
kan förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och 
anmälare i området.  

I Göteborg är Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Tynnered, Hisings 
Backa och Gårdsten utifrån polisens klassificering särskilt utsatta och utsatta områden. 
Några av dessa områden kan kännetecknas genom sin fysiska struktur. Det finns långa 
sträckor utan bebyggelse vilket gör att stadsdelar och bostadsområden inte är funktionellt 
sammankopplade.  

Förvaltningen verkar i dessa utsatta eller särskilt utsatta områden vilket innebär 
utmaningar. Det kan kännas otryggt och finnas hotfulla situationer på en plats i den 
offentliga miljön, på en bostadsgård, i ett parkeringshus eller parkeringsplats, i ett 
trapphus eller i en bostad. Inom till exempel hemtjänsten och hälso- och sjukvården 
arbetar medarbetarna under hela dygnet vilket kan innebära arbete vid platser och 
tidpunkter där det kan råda social oro.  

Samverkan 
Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FSG, den 20 april 2022.  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2021-09-21, § 238  

2. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens rutin mot hot och våld 

 

Beslutet skickas till  
Socialförvaltningarna Nordost, Sydväst, Hisingen och Centrum och till 
stadsledningskontoret för kännedom.  
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Ärendet  
Nämnden beslutade den 21 september 2021 att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att 
säkerställa riktlinjer och rutiner för personsäkerhet och säkerhet, samt föreslå åtgärder för 
att stärka medarbetares säkerhet. Vidare att se över placering och säkerhet i och omkring 
förvaltningens lokaler i utsatta, och särskilt utsatta områden. I detta ärende redogör 
förvaltningen för uppdraget.  

Beskrivning av ärendet 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 september 2021, utifrån yrkande 
från Socialdemokraterna och Demokraterna, att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att:  

• säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot 
och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är 
kända och fullt implementerad i hela förvaltningen. Förvaltningsdirektören ska 
också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet 
mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda 
fackliga parter.  

• se över placering av och säkerheten i och omkring de lokaler som förvaltningen 
använder i utsatta och särskilt utsatta områden.  

I arbetet med uppdraget har förvaltningen genomfört intervjuer med verksamhets- och 
enhetschefer inom hemtjänst och hälso- och sjukvård under perioden november - 
december 2021. Utöver detta har det gjorts fysiskt besök i ett särskilt utsatt område på 
Hisingen och kartstudier. Det har förts samtal med förvaltningens övriga avdelningar, så 
som HR-avdelningen. Förvaltningen har utifrån detta identifierat olika behov vilka ligger 
som grund till förslag på utökad säkerhet och trygghet för medarbetarna.  

Göteborgs Stads riktlinjer och förvaltningens rutin mot hot och våld 

Förvaltningen har under 2021 tagit fram och fastställt rutinen rutin mot hot och våld, se 
bilaga 2. Rutinen utgår från Göteborgs Stads riktlinje för Personsäkerhet och Göteborgs 
Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten. 

Förvaltningen har under våren 2022 färdigställt en bilaga till rutinen mot hot och våld, 
”stöd till medarbetare som ska vittna i domstol”. Bilagan är framtagen med syfte att 
stödja medarbetare och chef inför en rättegång.  

Rutinen för hot och våld har under hösten 2021 presenterats för ledningsgrupper inom 
förvaltningen. Rutinen lyfts fram i utbildningen ”Otillåten påverkan, hot och våld” som 
utformats av förvaltningen. Rutinen finns tillgänglig för alla chefer och medarbetare på 
intranätet under styrande dokument. 

Föreslagna åtgärder för att förstärka medarbetarens säkerhet 

Utifrån genomförda inventeringar, dialoger och platsbesök har förvaltningen identifierat 
följande förslag på utökad säkerhet och trygghet för medarbetarna. 

Trygghetsfrämjande intern utbildning 

Med otillåten påverkan menas olika handlingar mot person eller egendom som syftar till 
att påverka medarbetaren i sin tjänsteutövning. Otillåten påverkan är därför ett hot mot 
demokratin och rättssäkerheten. Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för trakasserier, 
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hot, våld och korruption. Genom att ge kunskap om, och förståelse för vad otillåten 
påverkan är, kan medarbetare identifiera otillåten påverkan och veta hur en sådan 
situation ska hanteras.   

Förvaltningen har tagit fram ett utbildningsmaterial gällande otillåten påverkan, hot och 
våld. Utbildningsmaterialet har utformats av säkerhetsenheten i samråd med  
HR-avdelningen. Utbildningen kommer att erbjudas till chefer. Chefer kommer sedan att 
hålla utbildningen på sina respektive arbetsplatsträffar, APT. Materialet utgår ifrån 
stadsledningskontorets material om otillåten påverkan och hot/våld samt Göteborgs Stads 
metodhandbok om otillåten påverkan. I denna utbildning lyfts även förvaltningens rutin 
mot hot och våld fram.  

Syftet med kommande utbildningsinsatser är att skapa en medvetenhet om vad otillåten 
påverkan är samt vad varje medarbetare ska göra när de utsätts för otillåten påverkan, hot 
eller våld. Förvaltningen vill tydliggöra att alla situationer där hot, hotfullt beteende 
och/eller våld i tjänsteutövning förekommer ska polisanmälas. 

Webbutbildning Hot och våld  
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med utvärdering av särskild webbutbildning i ämnet 
hot och våld levererad av en extern part. Förvaltningen kommer att genomföra 
utvärderingen tillsammans med representanter från andra förvaltningar. Utvalda chefer i 
förvaltningen kommer att få varsin licens på utbildningen för att använda i sina respektive 
arbetsgrupper under vår/sommar 2022. När utvärdering av webbutbildningen är gjord 
kommer beslut att tas gällande det fortsatta användandet av denna utbildning. 

Utökning av antalet personlarm 
De flesta av förvaltningens enheter med medarbetare som besöker omsorgstagare i 
hemmiljö har idag tillgång till personlarm. Med personlarm avses bärbara överfallslarm 
med GPS-sändare. Behovet av personlarm finns bland annat utifrån att verksamheterna 
utför arbete dygnet runt och/eller för att verksamheten ligger i ett utsatt område.  

Under hösten 2021 gjorde förvaltningen en inventering av befintliga personlarm och 
kommande behov hos verksamheterna. Inventeringen visar att vissa enheter inom 
förvaltningen har behov av framtida inköp, medan andra redan har tillräckligt antal för att 
fylla sitt behov. Dock har vissa av de enheter med tillräckligt många personlarm en del 
äldre personlarm som inom ett par år kommer att behövas bytas ut till nyare modell. 

För att säkerställa att förvaltningen framöver kan göra de inköp som krävs gällande 
personlarm behöver ett ramavtal upphandlas. Förvaltningen har påbörjat arbetet med 
upphandling av ett sådant ramavtal.  

Personsäkerhetstjänster 
Personsäkerhetstjänster är ett samlingsbegrepp gällande insatser som görs för att 
säkerställa trygghet runt en individ eller en enhet. Personsäkerhetstjänster innefattar alla 
de insatser som höjer säkerheten runt personen och förebygger att situationer uppstår. 
Exempelvis kan personsäkerhetstjänster innefatta bland annat personskyddsväktare, 
riskbedömningar, utbildning eller fysiska säkerhetsinstallationer.  

Hur stort behovet av personsäkerhetstjänster kommer att vara för förvaltningen under 
kommande tolvmånadersperiod är svårt att bedöma, då de händelser som kräver dessa 
insatser uppstår med en oregelbundenhet. Idag har förvaltningen inte något ramavtal för 
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personsäkerhetstjänster upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), men 
förvaltningen kan direktupphandla tjänsten om det uppstår ett akut behov av stöttning till 
förvaltningens medarbetare eller till någon enhet. Då äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen är en stor förvaltning, med många medarbetare som dagligen 
träffar omsorgstagare och anhöriga, så har ett behov av att upphandla ett separat ramavtal 
för personsäkerhet identifierats.  

Placering av, och säkerheten i och omkring förvaltningens lokaler  
Vid intervjuer med verksamhetschefer och enhetschefer, samt vid besök, framkommer att 
problematiken gällande lokaler skiljer sig åt på olika platser. Vid till exempel en 
hemtjänstlokal i Tynnered finns problem med stölder av cyklar medan medarbetare i 
Kortedala känner otrygghet i parkeringsgaraget. Medarbetare i hemtjänstlokalen på 
Vårväderstorget känner sig otrygga under kvällar och nätter på väg från parkeringsplatsen 
till hemtjänstlokalen. Dock bidrar förvaltningen och dess medarbetare till ett livfullt och 
tryggt torg under dagen, men där torget förändras och upplevs otryggt under kväll och 
natt då det inte finns en naturlig rörelse där.  

Förvaltningens verksamheter behöver och efterfrågar lokaler i särskilt utsatta områden. 
Det är i dessa områden svårt att hitta ändamålsenliga lokaler, precis som i övriga delar av 
Göteborg. Detta drabbar till exempel hemtjänsten som har behov av lokaler nära 
omsorgstagarna. Förvaltningen behöver därför arbeta med andra lokallösningar än i 
övriga delar av Göteborg. I några av dessa områden har verksamheter utifrån 
samordningsvinster och trygghets- och säkerhetsaspekter valt att samlokaliseras. Behovet 
av lokaler i särskilt utsatta områden har lyfts av tidigare stadsdelsförvaltningar vid 
dialoger med lokalsekretariatet och planerande förvaltningar i Göteborgs Stad. Dessa 
önskemål har varit svåra att omhänderta utifrån bebyggelsestrukturen. 

Det pågår flera arbeten i förvaltningen för att öka säkerheten och skapa trygga lokaler för 
förvaltningens medarbetare, omsorgstagare och hyresgäster. På fastighetsenheten arbetar 
medarbetare med att utveckla tekniska system och säkerhet utifrån de olika byggnaderna 
och dess fysiska förutsättningar. Inom vård- och omsorgsboende pågår ett arbete med att 
ta ett helhetsgrepp kring välfärdstekniken där trygghet och säkerhet är inkluderat. Arbetet 
har sin grund i att ta fram en gemensam behovsbeskrivning som ska säkerställa trygghet 
och säkerhet i alla förekommande larm, trygghetslarm för hyresgästerna samt yttre och 
inre skalskydd. Med skalskydd avses ett skydd av exempelvis en fastighet. Skalskyddet är 
till för att förhindra eller minska risken och skadorna vid intrång, beskjutning och 
skadegörelse. Fastighetsenheten har också ett kontinuerligt samarbete med 
lokalförvaltningen och fastighetsägare i trygghets- och säkerhetsfrågor.  

För att skapa ändamålsenliga lokaler för verksamheter pågår även ett samordningsprojekt 
inom hemtjänsten i Angered där områdets hela hemtjänstverksamhet samlas i en stor 
lokal i Angered centrum. Det leder till ett nära samarbete mellan medarbetare och medför 
även att chefen finns i den direkta närheten. Detta kan bidra till ökad sammanhållning och 
ge en ökad känsla av trygghet. För att öka den lokala tryggheten samarbetar förvaltningen 
också med lokala aktörer i Angered centrum. Även i andra utsatta och särskilt utsatta 
områden samarbetar förvaltningen med lokala aktörer, exempelvis i Biskopsgården.  

För förvaltningens framtida behov av trygga placeringar av lokaler förs ett samarbete med 
stadsledningskontoret. Frågan bevakas även i stadsutveckling och i detaljplanearbeten. 
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Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar och fastighetsägare i Göteborg i 
frågan.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet, Göteborgs 
Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten och förvaltningens rutin mot hot 
och våld omhändertar behovet av stöd och vägledning kopplat till hot och våld i 
förvaltningen. Förvaltningen har tagit fram ett utbildningsmaterial för att ytterligare ge 
förståelse för vad otillåten påverkan är och vilken hjälp och stöd som finns att få vid hot 
och våld.   

Förvaltningen har identifierat förslag på åtgärder för utökad säkerhet och trygghet för 
medarbetare vilka inkluderar utbildning, möjlighet till utökning av personlarm samt 
upphandling av ramavtal för att förvaltningens enheter ska kunna använda 
personskyddstjänster om en situation bedöms kräva det. 
 
Det pågår flera arbeten inom förvaltningen för att öka säkerheten och skapa trygga lokaler 
för förvaltningens medarbetare. Förvaltningen bedömer att samarbetet med Göteborgs 
Stads övriga förvaltningar och med fastighetsägare framöver behöver stärkas för att 
trygga och anpassa lokalerna för förvaltningens verksamhet. Förvaltningen deltar även i 
Göteborgs Stads övergripande stadsplaneringsarbete och frågan om lokalisering av 
verksamhetslokaler.  

Med tjänsteutlåtandet har förvaltningen återrapporterat nämndens uppdrag och föreslår att 
nämnden antecknar återrapporten och förklarar uppdraget slutfört. 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Michael Göransson 
tf. Avdelningschef 

 

Ulrika Stridvall Dahlén 
Avdelningschef 

 

Babbs Edberg 
Förvaltningsdirektör 
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