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1 Riktlinjer för hot, våld och trakasserier som 
riktar sig mot förtroendevalda

I rollen som förtroendevald politiker finns det risk för att utsättas för 
trakasserier, hot eller i värsta fall våld. Politikernas trygghetsundersökning 
valåret 2014 visade att nästan tre av tio förtroendevalda varit utsatta för 
trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. 
Undersökningen visade också på en högre grad av utsatthet under valår 
jämfört med de undersökningar som gjorts mellan valår. 

Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättsäkerhet och 
effektivitet. Hot, hat och våld som riktas mot förtroendevalda och mot 
offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa 
grundläggande principer och mot den demokratiska processen. 

En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga hot och våld mot 
förtroendevalda är att göra detta systematiskt. Dessa riktlinjer ska utgöra 
ett stöd i det systematiska arbetet för att minimera eller eliminera risker 
och effekter av risker.

2 Syfte
Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga 
förtroendeuppdrag. Ånge kommun verkar genom dessa riktlinjer för att 
förtroendevalda, genom hot, våld eller allvarliga trakasserier inte ska kunna 
påverkas i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget som förtroendevald ska 
kunna genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av 
trygghet och säkerhet.

3 Mål
Målet med riktlinjerna är att förtroendevalda som utsätts: 
• Ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
• Ska känna godtagbar trygghet och säkerhet i sitt uppdrag 
• Inte ska påverkas i sitt beslutsfattande

4 Förebyggande arbete
Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor 
som rör hot, hat och trakasserier som riktas mot förtroendevalda. 
Upprättade riktlinjer och därtill hörande dokument och rutiner ska göras 
kända. I ett förebyggande syfte är det också angeläget att förtroendevalda 
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är medvetna om att händelser, kroppsspråk och uttalanden i det offentliga 
rummet kan bidra till negativa, oönskade händelser. Respektive ordförande 
ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör inför varje 
sammanträde särskilt granska dagordningens punkter ur ett 
säkerhetsperspektiv.

5 Definitioner 
Ett samlingsbegrepp för trakasserier, hot och våld är otillåten påverkan. 
Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt 
våldssituation mot person eller egendom, som utöver att vara ett stort 
arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskildes beslut etc. och som 
därför i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin.

Hot 
Hot definieras som allt 
från att någon har uttalat 
ett konkret hot, till att 
någon mottagit ett SMS 
om att egendom ska 
skadas om en 
förtroendevald inte 
fattar ett visst beslut 
eller förhåller sig passiv. 
Hot är en form av 
otillåten påverkan som 
alltid handlar om 
straffbara gärningar. 
Det kan till exempel 
handla om olaga hot 
eller utpressning.

Trakasserier 
Med trakasserier avses 
obehagliga 
telefonsamtal, tecken på 
kartläggning eller att 
oönskade varor har 
beställts i den 
förtroendevaldes namn i 
syfte att hämnas eller av 
annat skäl väcka obehag. 

Våld 
Med våld avses slag, 
sparkar eller annan typ 
av fysiskt våld som riktats 
mot förtroendevalda 
med anledning av deras 
uppdrag. Våld är, fysiskt 
sett, den grövsta formen 
av otillåten påverkan. 
Det kan vara våld, till 
exempel misshandel, 
mot en förtroendevald, 
en anhörig eller en 
kollega. Det kan även 
handla om våld mot 
egendom, till exempel 
skadegörelse.



6 (9)

Riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda

6 Rutin vid hot, våld och allvarliga trakasserier 
mot förtroendevald 

Grundregeln är att brott ska polisanmälas och att polisen ska utreda dessa. 
Om någon blir utsatt för hot, våld eller allvarliga trakasserier är det därför 
viktigt att en polisanmälan görs. Det är alltid den som drabbats som avgör om 
en polisanmälan ska göras. 
En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter att förhindra att 
gärningspersonen upprepar brott och att personen kan lagföras. 
Förtroendevalda har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir 
åtkomstskyddad. Det innebär att endast de tjänstemän hos polisen som är 
berörda och arbetar i ärendet kan ta del av innehållet. 
Vid en händelse som innefattar hot, hat eller våld ska alltid en incidentrapport 
skrivas och lämnas till kommunens säkerhetschef. Säkerhetschefen kan också 
bistå med råd och stöd och hjälpa till att göra polisanmälan om den 
förtroendevalde inte vill göra det själv.

Egna åtgärder vid hot eller våldssituation 
• Larma snabbt 112, ropa på hjälp 
• Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt 

vilket telefonnummer man når dig på 
• Försök uppträda lugnt, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik 

motargument. 
• Försök uppmärksamma andra på situationen 
• Om hotet övergår till handling 

- Ta skydd 
- Ropa på hjälp 
- Försök ta dig från platsen 
- Nödvärn 

• Kontakta snarast anhörig och, om det är aktuellt, din arbetsplats 
• Kontakta säkerhetssamordnaren och säkerhetsansvarig i partiet om 

sådan finns

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via telefon 
Försök att behålla lugnet, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik 
motargument. Var uppmärksam på vad som sägs och skriv ner det eller om du 
kan så spela in samtalet. Var uppmärksam på dialekt och om du kan avgöra 
ålder. Dokumentera klockslag och datum. 
Kontakta säkerhetssamordnaren och säkerhetsansvarig i partiet om sådan 
finns. 

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via e-post, sms 
eller sociala medier 

• Blir du hotad via Internet ta en så kallad skärmdump (print screen) 
och spara bilden 
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• Spara e-postmeddelanden 
• Spara SMS 
• Kontakta säkerhetssamordnaren och säkerhetsansvarig i partiet 

om sådan finns 

Åtgärder vid misstänkta försändelser och föremål 

Post eller föremål som levereras till ditt hem eller arbete kan vara ett hot mot 
din säkerhet. Var särskilt uppmärksam på försändelser och föremål som 
avviker från det normala. 

• Be den som levererar brev eller paket att visa legitimation 
• Rör inte försändelser eller föremål som du inte känner igen 
• Öppna inte brev eller paket om du är osäker på avsändaren 
• Avlägsna människor från försändelsen eller föremålet så att ingen 

kan bli skadad. 
• Förbered eventuell utrymning av lokalerna 
• Larma Polisen, tel 112 
• Kontakta säkerhetssamordnaren 
• Notera tid, hur försändelsen levererats och vilka som hanterat 

denna

7 Skydd och stöd till utsatta 
Om du av polis eller kommunens säkerhetschef bedöms befinna dig i en 
utsatt, hotfull situation kan ett personlarm erbjudas. Skulle en sådan situation 
uppstå finns också möjlighet att via bevakningsföretag ordna med skyddade 
eller ronderande bevakning. 

Polisen kan erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. På de flesta 
polismyndigheter finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och 
skydd för brottsoffer. Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och 
vilken skyddsåtgärd man beslutar att vidta i det enskilda fallet. Samtalsstöd via 
företagshälsovården kan erbjudas förtroendevalda som utsatts för händelse av 
hot, hat, trakasserier eller våld.

8 Ansvar och roller i säkerhetsarbetet 
Förtroendevalda är inte formellt anställda och omfattas därför inte av 
arbetsmiljölagstiftningen. I Ånge kommun omfattas förtroendevalda av 
samma stöd som anställda i händelse av hat, hot eller våld. 
Partierna bör själv utse säkerhetsansvariga kontaktpersoner t.ex. 
gruppledarna, som kan stödja sina medlemmar i händelse av hot, hat och våld 
samt vid behov övergripande ansvara för kontakter med polis och kommunens 
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säkerhetschef. Varje enskild förtroendevald ansvarar för att rapportera 
eventuella incidenter till säkerhetschefen 

Säkerhetschefen ansvarar för rådgivning och stöd till utsatta och för att ta 
emot, dokumentera och administrera incidentrapporter. 

Säkerhetschefen ansvarar vidare för att vid behov informera och anordna 
utbildning samt för att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra 
berörda myndigheter. 

I samband med offentliga sammanträden ansvarar sammanträdets ordförande 
för att bedöma hotbild och besluta om säkerhetskontroll i samråd med polis 
och säkerhetschefen vid misstanke om fara för någons liv hälsa eller frihet 
eller för omfattande förstörelse av egendom.

9 Revidering av riktlinjerna 
Riktlinjerna ska granskas och vid behov revideras i slutet av varje 
mandatperiod. Kommunens säkerhetschef ansvarar för att detta genomförs. 
Tillhörande bilagor kan vid behov omarbetas fortlöpande.
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10 Checklista - offentliga möten och 
sammanträden 

Riskfaktorer 
1. Kan mötet/evenemanget dra till sig ett intresse från grupper eller 

individer som utgör en särskild risk för hot och våld eller som på 
något annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas 
några kontroversiella ämnen). 

2.  Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar 
personer/grupper som har en hotbild riktad mot sig). 

3. Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? 
(Demonstrationer, möten m.m.). 

4. Vilken bedömning gör arrangören av hotbilden utifrån 
stämningsläge, medierapportering, antal deltagare och eventuell 
övrig information?

Före mötet (planering): 
– Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/ kollega på plats. 
Prata ihop er innan mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och 
vem som gör vad. 

– Se till att lokal polis är underrättad om situationen. 

– Ordna med en smidig väg till och från talarstol/podiet. Inga åskådare 
bakom ryggen eller fysiska hinder (t.ex. funktionärer) i utrymmet mellan 
talare och publik. 

– Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som 
larmar, till vilket nummer och se över möjligheten till snabb hjälp. 

– Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen för att 
underlätta en snabb och smidig ankomst och avfärd, dirigera taxi, ordna 
sällskap till och från mötet.

Under mötet (genomföra): 

– Ge akt på stämningen 

– Om något händer, agera enligt riktlinjen ” Egna åtgärder vid hot eller 
våldssituation” 

Efter mötet (följa upp och förbättra) 



10 (9)

Riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda

– Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är 
avslutad. 

– Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom 
händelsen och utifrån situationen kontaktas lämpliga parter. 

– Vad gick bra och vad kan göras bättre?
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