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Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 16:00-17:05

Karola Svensson (C), tjänstg. ordf.
Susanne Larsson (S), tjänstg. ers.
Adam Johansson (M), 2:e vice ordf.
Dan Hovskär (KD)
Jonas Larsson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Johanna Svensson (S)

Pema Malmgren (M)
Göran Gynnemo (KD)

Ingrid A. Jarlsson (M)
Wanja Wallemyr (C), tjänstg. ers.
Marita Ljus (SD)
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers.
Erik Kyrkander (V)
Niclas Fällström (C)

Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef
Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Rikard Arenius, Avonova AB
Bo Harty, Avonova AB
Maria Ström, personalchef
Maria Axelsson, biträdande personalchef
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation
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§ 102 Dnr 2019/00293 026

Redovisning av arbetsmiljöutredningen som
genomförts med utgångspunkt från riktlinjen om
kränkande särbehandling

Information

Under våren 2019 framkom uppgifter i form av en facklig begäran om
överläggning med arbetsgivaren angående sexuella trakasserier/kränkning.
Uppgifterna skapade oro för en trygg och säker arbetsmiljö i allmänhet och
för brister i efterlevnad av riktlinjer avseende kränkande särbehandling i
synnerhet.

Mot bakgrund av detta har Falköpings kommun gett företagshälsovården
Avonova AB i uppdrag att utföra en utredning och med hjälp av intervjuer
kartlägga den psykosociala arbetsmiljön inom delar av den kommunala
organisationen. Utgångspunkten var att undersöka i vilken utsträckning
arbetsplatsen/platserna efterlever aktuell lagstiftning på arbetsmiljöområdet
samt de riktlinjer avseende kränkande särbehandling som är gällande i
Falköpings kommun. Utredningen genomfördes för att säkerställa att
eventuella brister blir kända och för att skapa ett relevant beslutsunderlag
för åtgärder syftande till att säkra en god arbetsmiljö fri från kränkande
särbehandling.

Rikard Arenius och Bo Harty från Avonova AB redovisar resultatet av
utredningen för kommunstyrelsen. Tidigare under dagen fick kommun-
styrelsens arbetsutskott ta del av samma redovisning och efter kommun-
styrelsens sammanträde kommer även Falköpings kommuns ledningsgrupp
och de fackliga organisationerna att få ta del av samma redovisning.
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