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Om du vill återanvända innehållet i denna broschyr 
måste du ha Huddinge kommuns tillstånd. 

Huddinge kommun, trygghets- och säkerhetssektionen, 
2018. 
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Till dig som är förtroendevald 
Det kan hända dig! Det går inte att förutse om du kommer bli 
drabbad av hot eller våld, men det finns mycket du kan göra för att 
vara väl förberedd. Med hjälp av grundläggande säkerhetstips och 
ditt eget sunda förnuft kan du skydda dig själv och ta ansvar för din 
egen säkerhet. 
 

I din roll som förtroendevald finns det risk för att du utsätts för otillåten 
påverkan vilket innefattar trakasserier, hot eller i värsta fall våld. Varje år 
blir ett antal förtroendevalda utsatta för trakasserier och hot i olika former. 
Riskerna ökar i samband med en ökad exponering i massmedia eller när 
känsliga frågor behandlas. 

Vi som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor i kommunen vill med 
denna handledning ge dig konkreta råd: 

 

FÖRE Hur du kan förebygga trakasserier, hot och våld. 

UNDER Vad du kan eller bör göra om du hamnar i en akut situation. 

EFTER Vad du kan eller bör tänka på efter en inträffad händelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghets- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun 
Kontaktuppgifter till oss hittar du på baksidan av denna broschyr. 
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FÖRE 
Många risker kan förebyggas genom kunskap och medvetenhet. Hot och 
trakasserier kan framkalla stress och oro hos den som blir utsatt. Det är 
därför viktigt att vara mentalt förberedd på de risker som du kan utsättas för 
och att du har kunskap om vad du ska göra om något skulle inträffa. För att 
du ska veta vilket stöd som finns att få både förebyggande och efter en 
händelse bör du ta reda på hur den interna säkerhetsorganisationen ser ut 
lokalt och centralt för ditt parti. 

Hur du kan förebygga trakasserier, hot eller våld  
Ingen händelse är den andra lik, därför går det inte att fastställa ett exakt 
tillvägagångssätt utan det måste vara situationen som styr. Genom att tänka 
igenom olika scenarion i förväg har du större möjlighet att agera på ett bra 
sätt under press. 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 
• Åtgärder för att hantera hot som innebär överhängande fara 
• Åtgärder för att hantera hot som inte innebär överhängande fara 

Dessa finns även på Insidan för utskrift ifall du behöver fler. 

Mer information om hur du kan förbereda dig och öka din personliga 
säkerhet vid ditt politiska arbete finns i de skrifter Säkerhetspolisen, Brå 
och SKL givit ut. Var du finner dem hittar du på baksidan av denna 
broschyr.  
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Att tänka på vid möten/evenemang 

Checklista för bedömning av riskbilden vid möten/evenemang 

Blir svaret förhöjd risk kontakta ditt partis säkerhetskontakt och kommunens trygghets- och 
säkerhetssektion vid behov. Blir svaret hög risk kontakta alltid kommunens trygghets- och 
säkerhetssektion via partiets säkerhetskontakt. 

Riskfaktorer 
Bedömning av risk 

Låg  Förhöjd Hög 
A. 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 
och kan vara ute efter att störa mötet? 
Om JA, vilken (exempelvis vänster- eller 
högerextremistisk grupp, djur- eller 
miljörättsaktivister, religiösa extremister, 
kriminellt nätverk/gäng etc.)? 

Ja 
☐ 

Osäker
☐ 

Nej
☐ 

Kommentar: 

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

Ja 
☐ 

Osäker
☐ 

Nej
☐ 

Kommentar: 

C. Pågår andra evenemang i närheten som kan 
påverka bedömningen (demonstrationer, möten 
m.m.)?  

Ja 
☐ 

Osäker
☐ 

Nej
☐ 

Kommentar: 

D. Är mötes- eller pausplatsen samt vägen dit avskild 
från utrymmen där allmänheten har tillträde? 

Ja 
☐ 

Osäker
☐ 

Nej
☐ 

Kommentar: 

E. Arrangörens och er bedömning av hotbild utifrån. 
Stämningsläge, media rapportering, antal 
deltagare, övrig information m.m. 

Liten  
☐ 

Förhöjd 
☐ 

Hög 
☐ 

Kommentar: 

F. En sammanfattande bedömning av risker för 
mötet. 

   

Kommentar: 
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Checklista för att planera och genomföra möten/evenemang 

Före mötet (planera) Har 

beaktats 

Skall 

åtgärdas 

Ej aktuellt 

A. Riskbedömning       ☐       ☐       ☐ 
B. Medhjälpare/kollega på plats. Undvik 

ensamarbete. Prata ihop er innan mötet 
hur ni kan hantera uppkomna situationer 
och vem som gör vad. 

      ☐       ☐       ☐ 

C. Är lokal polis underrättad?       ☐       ☐       ☐ 
D. Platsen för mötet/talarplats. Smidig väg 

till och från talarplatsen, inga åskådare 
bakom ryggen, fysiskt hinder eller 
funktionär i utrymmet mellan talare och 
publik. 

      ☐       ☐       ☐ 

E. Larmmöjlighet. Fulladdad mobiltelefon, 
bestäm vem som larmar till vilket 
nummer, möjlighet till snabb hjälp etc. 

      ☐       ☐       ☐ 

F. Transport till och från mötet. Parkera 
bilen för att underlätta smidig ankomst 
och avfärd, taxi, sällskap till och från 
etc. 

      ☐       ☐       ☐ 

Under mötet (genomföra) Har 

beaktats 

Skall 

åtgärdas 

Ej aktuellt 

A. Ge akt på stämningen.       ☐       ☐       ☐  

B. Om något händer. Agera enligt 
checklistor sidan 6 och 7. 

      ☐       ☐       ☐ 

Efter mötet (följa upp och förbättra) Har 

beaktats 

Skall 

åtgärdas 

Ej aktuellt 

A. Om polis är underrättad. Kontakta dem 
och berätta att aktiviteten är avslutad. 

      ☐       ☐       ☐ 

B. Om något hänt. Se till att den drabbade 
inte lämnas ensam. Prata igenom 
händelsen. Ta kontakt med partiets 
säkerhetsorganisation samt se info sid 8. 

      ☐       ☐       ☐ 

C. Utvärdera. Vad gick bra/kan förbättras?       ☐       ☐       ☐ 
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UNDER 

Vad kan eller bör du göra i en akut situation 
Alla brott går inte alltid att förebygga. Trots en bra förberedelse kan du 
hamna i en hotfull situation. Även om det kan vara svårt att veta hur du 
kommer att reagera, är det viktigt att vara så mentalt förberedd som möjligt 
för att på bästa möjliga sätt hantera den uppkomna situationen. 

Åtgärder vid hot som innebär en överhängande fara: 

• Larma så snart du kan till SOS 112 eller med överfallslarm. 
• Försök hålla avstånd med hjälp av naturliga hinder mellan dig och 

personen och vänd inte ryggen mot personen. 
• Uppträd lugnt och samlat. Försök att lugna ner den som hotar. 

Nedvärdera inte personen. 
• Låt en upprörd person få ”prata av sig”, undvik att komma med 

motargument. 
• Lämna alltid en väg ut för angriparen.  
• Försök att uppmärksamma andra på situationen för att få hjälp. 

 

Om hotet övergår till handling: 

• Ta skydd. 
• Påkalla hjälp. 
• Försök att ta dig ifrån platsen. 
• Försvara dig! Använd det våld som krävs för att försvara dig. 

Efter händelsen 

• Dokumentera tidpunkt för händelsen, plats, orsak och åtgärder. Notera 
ålder, kön, accent, klädsel, kroppsform och liknande som kan underlätta 
identifiering av personen. 

• Gör en polisanmälan kontakta partiets säkerhetsorganisation som står 
för kontakten med kommunens trygghets- och säkerhetssektion. 
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Åtgärder för att hantera hot som inte innebär en överhängande fara 

Brev 
När det gäller skickade brev som innehåller hot är det viktigt att tänka på 
följande: 

• Lägg brevet i en plastficka för att säkra eventuella spår. 
• Notera tidpunkt och ankomstdag. 
 
Om du får försändelser som avviker från det normala skall du vara 
observant på om det kan vara något farligt. Vidtag följande åtgärder om du 
misstänker att försändelsen är farlig. 
 
• Larma polisen via SOS 112. 
• Försök aldrig öppna. Om möjligt isolera den misstänkta försändelsen i 

en tätt försluten plastficka eller dyligt rör ej mer än nödvändigt. 
• Vid misstanke om att du fått farligt ämne på kroppen: Skölj av dig och 

uppsök omedelbart sjukvård. 
• Agera så att ingen kommer till skada. Förbered utrymning vid behov. 
• Notera vilka som hanterat försändelsen, tidpunkt och hur den levererats. 

E-post/SMS/Sociala medier 
All form av elektronisk kommunikation lämnar osynliga spår efter sig, gör 
därför följande: 

• Spara meddelandet eller ta en skärmbild. Polisen behöver dem i digital 
form för att kunna spåra vilken utrustning de har skickats ifrån. 

• Notera datum och tidpunkt när du mottog eller upptäckte meddelandet. 
• Besvara inte meddelandet. 

Telefonsamtal 
Åtgärder vid hotfulla telefonsamtal: 

• Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. Om det är möjligt 
förlänga samtalet så att du kan ge mer information till polisen som hjälp 
att identifiera uppringaren.  

• Försök spela in och dokumentera hotsamtal. 
• Notera exakt tidpunkt, bakgrundsljud, kön, ålder, accent och liknande. 
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EFTER 

Hotbildsbedömning och skyddsåtgärder 
Om du har utsatts för ett allvarligt hot görs en hotbildsbedömning av 
polisen. Kommunens trygghets- och säkerhetssektion kan vara behjälpliga 
vid bedömningar av hotbilder och eventuella skyddsåtgärder. Vilka åtgärder 
som genomförs styrs av vad som har hänt och bedömd hotbild.   

Läkarbesök och stöd 
Det är av stor vikt att eventuella skador som uppstått i samband med en hot- 
och våldssituation dokumenteras via besök hos läkare. Alla sjukintyg i 
ärendet ska ingå i den efterföljande dokumentationen. Prata med ditt parti 
om vilket stöd som finns att få om du känner dig otrygg eller mår dåligt av 
händelsen. 

Polisanmälan 
Trakasserier, hot eller våld ska alltid polisanmälas och rapporteras in i 
KIA, Kommunernas incidenthanteringssystem om arbetsmiljö. 

• Begär att polisen ska göra din anmälan åtkomstskyddad. Detta innebär 
att dina personuppgifter är sekretessbelagda under förundersökningen. 

• Kom ihåg att inte ange din privata hemadress i din anmälan, utan 
arbetets eller partiets adress. 

• I KIA ska polisens diarienummer skrivas in. Texten ska i övrigt 
avpersonifieras, då systemet används för informationsutbyte av andra 
kommuner.  

• Kontakta partiets säkerhetsorganisation som i sin tur kontaktar 
kommunens trygghets- och säkerhetssektion. 
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Definitioner av begrepp 

• Trakasserier omfattar ett brett spektrum beteenden av stötande 
karaktär med avsikt att uppröra och störa. Trakasserier avser bland 
annat ofredande, förtal, förolämpning, bedrägeri, ryktesspridning, 
kränkande uttalanden, upprepade telefon- och brevkontakter. Stalking 
(brottsrubricering olaga förföljelse) innebär upprepad förföljelse eller 
trakasserier från samma person. 
 

• 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. Innefattar 
förutom begreppen ovan, skadegörelse och korruption i form av 
otillbörliga erbjudanden.  
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Vem ansvarar för vad? 

Kommunens säkerhetspersonal hjälper till med:  

• Information, utbildning, rådgivning och stöd via partiets kontaktperson. 
• Sammanställning av hot, trakasserier och brottsliga handlingar. 
• Samordning och fungerar som länk mellan partierna, Polismyndigheten 

samt andra aktörer. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, eller på något sätt blivit utsatt 
för hot, trakasserier eller brottsliga handlingar. 

De politiska partierna: 
Er egen medverkan till en trygg och säker valrörelse samt mandatperiod är 
viktig. För att nå ut till partierna med säkerhetsinformation behöver 
partierna utse en kontaktperson vars uppgifter bland annat är att: 

• Vara kontaktperson när det gäller säkerhetsinformation till 
partigruppen. 

• Vara uppmärksam på enskilda politikers hotbild. 
• Informera om möten med riskfylld karaktär och medverka vid 

riskbedömning. 

Polismyndigheten har bland annat följande ansvarsområden: 

• Utföra hotbildsanalyser. 
• Samverka med kommunens trygghets- och säkerhetssektion. 
• Säkerställa mötesfriheten och deltagarnas säkerhet genom synlighet, 

platsbevakning, och tillsyn vid möten. 
• Ingripa vid akuta situationer. 
• Brottsutredningar. 
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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 skrift Otillåten påverkan från den grova 
organiserade brottsligheten  
www.sakerhetspolisen.se 
 

Kontakt 
Akuta händelser ring polisen 112. 

Polisanmälan 114 14  

Hör av dig till oss på trygghets- och säkerhetssektionen om du har frågor. 
Skicka gärna information om planerade aktiviteter, oro eller händelser så att 
vi kan få en samlad bild över kommunen: trygghet@huddinge.se. 

 

Huddinge kommun Adress 
Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge 

 

http://www.sakerhetspolisen.se/
http://www.bra.se/
http://www.sakerhetspolisen.se/
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