
Hat, hot och våld mot förtroendevalda
• Bakgrund – politikernas trygghetsundersökning

• Kommunens arbete 
(riktlinjerna)

• Polisens arbete
• Tid för frågor

1



2



3



4



Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot 

förtroendevalda
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Syfte
•Stöd och vägledning
•Öka tryggheten vid utförande av offentliga 
förtroendeuppdrag
•Skapa tydlighet och fastställa gemensamt 
förhållningssätt
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Ansvar och roller
•Ordföranden i nämnder och styrelser 
•Gruppledarna inom de politiska partierna
•Förtroendevalda
•Trollhättans Stads enhet för Skydd och Säkerhet
•Polisen
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Riskanalys och medvetna val i 
vardagen
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Gör en egen riskbedömning genom att reflektera över följande frågor: 
- Var och när finns det risk för att du ska bli utsatt för angrepp? 
- Vid vilka tillfällen/situationer är risken som störst – framträdanden, 

känsliga beslut eller uttalanden? 
- Vilka behöver du rådgöra med?
- Vilka möjligheter till skydd och reträtt finns?
- Vilka möjligheter finns att larma? 



Om du utsätts för akut hot eller 
våld
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- Akut larmning – Polis 112
- Vid ej akuta ärenden besök närmaste polisstation alternativt ring PKC 
114
- Uppge vem du är, platsen, skador, hot, omfattning och numret du ringer 
från
- Vid hot om våld, provocera inte, uppträd lugnt
- Vid hot via telefonsamtal, försök minnas detaljer
- Vid bombhot eller misstänkt försändelse, utrym och kontakta polisen
- Glöm inte dokumentera vad som hände



Anmäl alla hat, hot eller våldshändelser
• Gör en polisanmälan
• Som förtroendevald ska du begära åtkomstskydd av anmälan 

– då hanteras ärendet av särskild enhet inom polisen
• Vänd dig till enheten Skydd och Säkerhet för att få hjälp med en bedömning. Vi 

hjälper till med råd och stöd. 
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Skydd och stöd 
• Polismyndigheten har en enhet som heter BOPS som arbetar med stöd och kan 

erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. Förtroendevalda kan omfattas av 
BOPS. 

• Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man beslutar 
att vidta i det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika 
tekniska hjälpmedel.

• Enheten Skydd och Säkerhet kan, då behov finns, tillhandahålla förstärkt skydd med 
personlarm och bevakningsåtgärder. 

• I övrigt hänvisas till ordinarie instanser t ex vårdcentraler, psykiskt stöd via sjukvården 
m.m.
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Rutin vid hot mot offentliga sammanträden
Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden för 
kommuner och landsting 
• Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunstyrelsens samt nämndens 

ordförande har ett ansvar för ordningen under sammanträdet. 
• I samråd med polis besluta om att införa och genomföra säkerhetskontroll 

(ID-kontroll, genomsök av vapen, andra föremål i väskor, dylikt) 
Checklista offentliga sammanträden/politiska möten
- fundera på vilka hotbilder som finns – riskfaktorer
- Före mötet –planera. Vem håller i taktpinnen om något händer? 
- Hur ser lokalen, platsen ut där mötet ska hållas? 
- Bedöm tillsammans med enheten Skydd och Säkerhet/polis
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Polisens uppgift under valåret 2018

• Skydda demokratin
• Ansvara för ordning och säkerhet i 

samband med de offentliga mötena
• Säkerställa att valen kan hållas och 

att allmänheten kan delta i valen 
• Säkerställa att medborgare och 

politiker upplever att valrörelser och 
val genomförs under trygga former 



Operativa mål med polisens arbete
• Bedöma och ge tillstånd för demonstrationer 

och andra sammankomster
• Upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

vid sammankomster
• Utreda brott
• Säkerhetsundersökningar och distansskydd 

vid framträdande av personer som har 
Säkerhetspolisens livvaktsskydd

• Säkerheten hos förtroendevalda i 
kommuner och landsting



Ansök om tillstånd för demonstration
• Skriftlig ansökan ska i god tid skickas till polisen på orten för demonstrationen
• Därefter kontaktar polisen arrangören för att bestämma hur 

demonstrationen/sammankomsten ska genomföras

Säkerheten arrangörens ansvar
• Den som arrangör ska se till att det råder god ordning. 
• Polisen får bestämma vad som krävs för säkerhet och god ordning, exempelvis tid 

och plats.



Vid en icke tillståndsgiven demonstration bör 
deltagarna informeras om följande

• Demonstrationen anses utgöra en 
allmän sammankomst för vilken 
ordningslagen är tillämplig.

• En demonstration som saknar 
tillstånd har samma 
grundlagsskydd som en med 
tillstånd. Men den som polisen 
anser är anordnare av 
demonstration utan tillstånd gör 
sig skyldig till brott (enligt 
ordningslagen). 

• Att söka tillstånd underlättar för 
polisen att kunna skydda den 
allmänna sammankomsten.
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Material för ytterligare fördjupning
• SKLs serie Hot och våld mot förtroendevalda: ”Inspirationsskrift för 
förtroendevalda”
•Brå: ”Politikernas trygghetsundersökning 2016 –Förtroendevaldas utsatthet 
under valåret 
•Brå: ”Att förhindra och hantera incidenter”
•SÄPO: ”Handbok om personlig säkerhet”



Budskap
• Vänd er till enheten för Skydd och Säkerhet för 
bedömning tillsammans med gruppledaren
• Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer
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Frågor? 
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Tack!
Jack Lennartsson, 
kommunpolis 
tel: 010-565 26 70
jack.lennartsson@polisen.se

Kristina Hedman, 
säkerhetschef
Tel: 0520-49 76 47
kristina.hedman@trollhattan.se

Kontaktuppgifter 

• Polis akut, 112 
• Polis ej akut, 114 14 

Enheten för Skydd och Säkerhet, 
Trollhättans Stad
• Tel: 0520-49 76 47 
• Tel: 0520-49 77 00
• Tel: 0520-49 76 17
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