
Trygghet och säkerhet i Huddinge



45 minuter om trygghet och säkerhet

• Trygghet och säkerhet i kommunen

• Trygg och säker förtroendevald



§ Kommunallagen

Säkerhetsarbete Trygghetsarbete

Inriktning och 
grundprinciper för allt 
arbete 
Beslutades av KF juni 
2018

§ Arbetsmiljö-
lagen 

Personsäkerhet 

Förebygga 
arbetsolyckor

§ Lag om skydd 
mot olyckor, LSO

Förebygga olyckor 

Brandskydd

§ Lag om 
kommuners och 
landstings 
åtgärder inför och 
vid extraordinära 
händelser i 
fredstid och höjd 
beredskap      

Riskanalys och 
kontinuitet

§ Säkerhets-
skyddslagen

Informations-
säkerhet

Säkerhetsskydd

§ Social-
tjänstlagen

Krisstöd

Social trygghet

Stöd till brottsoffer 



Program för Trygghet och säkerhet 2018-2021

• Ett övergripande dokument som 
definierar Huddinges arbete med 
trygghets- och säkerhetsfrågor. 

• Syftet är att definiera ansvarsområden 
samt fastställa övergripande mål för 
verksamheten i dessa ansvarsområden.
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Ansvarsområden
Externt perspektiv
1. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
2. Skydd mot olyckor
3. Krisberedskap
4. Civilt försvar

Internt perspektiv
5. Internt skydds- och säkerhetsarbete
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• Övergripande mål är att öka den upplevda tryggheten 
samt att minska utsattheten för brott.

• Arbetet ska utgå från evidensbaserad kunskap och 
följas upp och utvärderas systematiskt.

• Inkluderar social brottsprevention och situationell
brottsprevention
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Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete



Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
• Våldsprevention

• Våld i nära relationer
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Hatbrott
• Våldsbejakande extremism

• Skadegörelse
• Stöld
• Ungdomskriminalitet
• Organiserad brottslighet
• ANDT (Arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak)
• Brottsofferstöd
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Trygghetsskapande och brottsförebyggande

Samverkan med polis och räddningstäjnst
• Avsiktsförklaring med polisområde Stockholm syd och Södertörns 

brandförsvarsförbund
• Samverkansöverenskommelse med polis och räddningstjänst 
• Operativ Samverkans Grupp (OSG) lokal lägesbild varje torsdan

• HUSF, Väktare, Samtliga förvaltningar, Kommunpoliserna, Räddningstjänst

• Riktlinjer 
• Våldsbejakande extremism
• Kamerabevakning
• Klotterrelaterad skadegörelse
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Skydd mot olyckor

• Målet är att minska antalet olyckor och skador till följd av olyckor. 

• Kommunen ansvarar enligt Lagen om skydd mot

• Vårt uppdrag sköts till stor del av Södertörns brandförsvarsförbund. 
Där vi via deltagande i framtagande av handlingsprogrammet 
kravställer. 
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• Värna människors liv och hälsa, miljö, egendom och 
samhällets funktionalitet

• Förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer

Krisberedskapsarbetet
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Krisberedskapsarbetet

• Vi ska genom utbildning, övning kunna upprätthålla en funktionell 
struktur och organisation före, under och efter en kris.

• Planera och genomföra åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet.

• Förebygga och förhindra antalet olyckor och kriser samt begränsa 
konsekvenserna av dessa
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Civilt försvar

• Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap 
och krig i Sverige. 

• Civilt försvar
• statliga myndigheter, 
• kommuner, 
• landsting, 
• privata företag
• frivilligorganisationer. 

• Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.
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Civilt försvar

Målet för det civila försvaret är att: 

• Värna civilbefolkningen 
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i 

vår omvärld 
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Civilt försvar

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

• Säkerhetsskydd

• Krigsorganisation och krigsplacering 
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Internt skydd
Fysiskt skydd
• Skydd av kommunens lokaler, egendom och utrustning
• Brandskyddsarbete i våra verksamheter/lokaler
• Försäkringar, lås och larm
• Kamerabevakning, bevakningstjänster

• Skydd av anställda och förtroendevalda 
• Arbete mot interna oegentligheter.
• Informationssäkerhet

15



Hot och hat mot förtroendevalda

SKL
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https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/hothatvaldmotfortroendevalda/webbutbildninghotochhatmotfortroendevalda.15145.html


SKL webutbildning

• Att vara förtroendevald och SKL:s uppdrag
• Fakta om utsatthet – vem drabbas och vem hotar?
• Roller och ansvar i att förebygga och omhänderta hot och hat
• Samtalstonen i det politiska arbetet
• Systematiskt arbete för att förebygga hat och hot
• Hot mot politiker – hot mot jämställdheten



Definitioner av begrepp
• Trakasserier omfattar ett brett spektrum beteenden av stötande karaktär med 

avsikt att uppröra och störa. 

• Hot: Tillkännagivande eller varning med ord att man ämnar vålla någon obehag 
eller skada. 

• Våld: Att fysiskt angripa eller psykiskt trakassera en person, vanligtvis med avsikt 
att skada, skrämma eller förstöra. 

• Otillåten påverkan: Har till syfte att få dig som förtroendevald att agera eller inte 
agera på ett visst sätt, mot din egen vilja. 
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Tips och råd

• FÖRE
• UNDER 
• EFTER



Före - Hur du kan förebygga 
trakasserier, hot och våld. 

”Tänk efter före”
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Tänk igenom risker i förväg

I broschyren finns det checklistor som du kan använda som hjälp och 
stöd i dina förberedelser. 

• Bedömning av riskbilden vid möten/evenemang 
• Att planera och genomföra möten/evenemang 



Göra riskanalyser förKommunikation och evenemang
• Partistugorna, offentliga möten, evenemang och aktiviteter
• Exponering massmedia, hantering sociala medier

Uppdraget
• Fullmäktige- och nämndmöten
• Kommunalhuset, tillträde/nyfiken/noggrann
• Besök, post och paket

Privatlivet
• Bostaden och närstående
• Resa till och från

Tillbaka



Under
Vad du kan eller bör göra om du hamnar i en akut situation. 
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Två typer av hot

• Hot som innebär en överhängande fara
• Vad kan eller bör du göra i en akut situation 

• Hot som inte innebär en överhängande fara
• Brev
• E-post/SMS/Sociala medier
• Telefonsamtal
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Efter
Vad du kan eller bör tänka på efter en inträffad händelse.



Se till att få hjälp!

• Hotbildsbedömning och skyddsåtgärder 

• Läkarbesök och stöd 

• Polisanmälan 
• Trakasserier, hot eller våld ska alltid polisanmälas
• Begär att polisen ska göra din anmälan åtkomstskyddad.
• Kom ihåg att inte ange din privata hemadress i din anmälan, utan arbetets 

eller partiets adress. 
• Kontakta partiets säkerhetsorganisation
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Mer information 

• Säkerhetspolisens skrift Personlig säkerhet   www.sakerhetspolisen.se

• Brås skrift Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda 
www.bra.se

• SKL:s skrift Hot och våld mot förtroendevalda  webbutik.skl.se 
•
• Säkerhetspolisens 

• Otillåten påverkan från den grova organiserade brottsligheten 
• Personlig säkerhet

www.sakerhetspolisen.se 



Vad är risken

• Svårare att rekrytera och behålla politiker 
• Vårt öppna samhälle kan påverkas om för många skyddsåtgärder 

måste sättas in. 

I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas. 
Viktigt att på alla sätt hjälpas åt för att förebygga och motverka att det 
som inte får hända ändå händer. 
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