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HÄRRYDA KOMMUN ●

Säkerhetsfunktionen arbetar med Hot & våld
• Som förtroendevald får du samma stöd vid hat-, hot- och 

våldsärenden som varje medarbetare i förvaltningen

• Individuella bedömningar av varje ärende

• Samverkan med polis, säkerhetspolis för en gemensam hotbedömning

• Hotbilden avgör åtgärderna
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda

”Öka tryggheten vid utförandet av offentliga 
förtroendeuppdrag och skapa ett gemensamt 
förhållningssätt för att förebygga och hantera hat, hot 
och våld mot förtroendevalda.”
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HÄRRYDA KOMMUN ●

”Förtroendevalda ska ha samma stöd som anställda i 
händelse av hat, hot eller våld, under förutsättning att 
händelsen har en koppling till uppdraget.”
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HÄRRYDA KOMMUN ●

”Härryda kommun accepterar inte under några 
förhållanden att personer, som av något skäl kommer i 
konflikt med förtroendevalda eller anställda i kommunen, 
försöker att genom hat, hot eller våld påverka eller ändra 
beslut som ska fattas eller har fattats av förtroendevalda 
eller av handläggande tjänstemän.”
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HÄRRYDA KOMMUN ●

”Med hot avses muntliga eller skriftliga hotelser om 
fysiskt våld eller skadegörelse.”

”Med hot avses muntliga eller skriftliga hotelser om 
fysiskt våld eller skadegörelse.

Våldet kan vara fysiskt eller verbalt.”
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Rutin vid uppkommen situation

• Alla hat-, hot- eller våldssituationer mot förtroendevald 
eller deras anhöriga ska anmälas till säkerhetschef alt. 
Tjänsteman i beredskap.

• Säkerhetsfunktionen gör tillsammans med den utsatta en 
bedömning av och en planering för vad som ska vidtas som 
nästa steg.

• Den förtroendevalde eller dess anhöriga som utsatts kan  
erbjudas krisstöd, förmedlas via säkerhetsfunktionen eller 
Tjänsteman i beredskap.

• Alla hat-, hot- eller våldssituationer polisanmäls.
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Handbok för personlig 
säkerhet
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• Information och tips för dig som 
förtroendevald

• Primärt skriven för den centrala 
statsledningen, men fungerar 
lika väl för andra politiskt aktiva



HÄRRYDA KOMMUN ●

Ansvar

• Polismyndigheten ansvarar för bedömning av hot och skyddsåtgärder

• Säkerhetsfunktionen ansvarar för att stötta inom ramen för arbetet 
med hot och våld

• Som enskild politiker eller tjänsteman är det viktigt att göra egna 
bedömningar och avvägningar, ta eget ansvar och be om stöttning
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Traditionella och sociala medier
• Gränsdragning, privatliv och politiskt uppdrag

• Räkna med att andra inte ser skillnad på detta

• Vad och vem visar du upp?

• Källkritik

• Vid hot eller hat, dokumentera, skärmdumpa
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Säkerhet i vardagen

• Se över säkerheten i hemmet

• Förvaring av teknisk utrustning eller dokument i hemmet

• För dialog med familj om säkerheten kopplat till ditt politiska 
uppdrag
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Utpressning, stalkning och 
rättshaveristiskt beteende
• I samband med ett politiskt uppdrag eller samhällsengagemang 

kan det finnas en risk att bli trakasserad på olika sätt av okända 
personer.

• Utpressare kan utnyttja hållhakar eller svagheter.

• Risker ser olika ut från person till person, uppdrag till uppdrag

• Vissa uppdrag/uppgifter kan bidra till nya eller förändrade 
hotbilder
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HÄRRYDA KOMMUN ●

Andra avsnitt i handboken

• Påverkansoperationer

• Kampanjarbete och offentliga möten

• Säker hantering av teknisk utrustning

• In- och utrikes resor

• Terrorangrepp och andra attentat

13


	Hat, hot & våld mot förtroendevalda
	Säkerhetsfunktionen arbetar med Hot & våld
	Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Rutin vid uppkommen situation
	Handbok för personlig säkerhet
	Ansvar
	Traditionella och sociala medier
	Säkerhet i vardagen
	Utpressning, stalkning och rättshaveristiskt beteende
	Andra avsnitt i handboken

