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Bakgrund 

Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga 

sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer 

och den demokratiska beslutsprocessen riskeras att störas. Detta kan leda till 

att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar 

av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det 

kan även försvåra rekryteringen av nya politiker.  

Med denna bakgrund har Mörbylånga kommun valt att ta fram denna rikt-

linje och med hjälp av checklistor och framtagna rutiner vara förberedda att 

agera vid en händelse. 

Ordförande i nämnder, styrelser och utskott, samt partiernas gruppledare 

ansvarar för att denna riktlinje blir känd för de förtroendevalda samt att den 

följs. Vidare har varje enskild förtroendevald ett eget ansvar för att 

rapportera eventuella händelser och hålla sig uppdaterad med dessa riktlinjer. 

Syfte 

Riktlinjen ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroende-

valda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeupp-

drag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhåll-

ningssätt för att på så sätt förebygga och motverka hot, våld och trakasserier 

mot förtroendevalda. Samtidigt ska vi genom rutiner vara förberedda att 

hantera olika situationer som kan uppstå. 

Ansvarsfördelning 

Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete 

för en arbetsgivares räkning (1 kap 2§ 1 st AML). 

Förtroendevalda är inte formellt anställda av kommunen och därför är inte 

hot och våld mot dem en arbetsmiljöfråga. 

Arbetsmiljölagen gäller alltså inte för de förtroendevalda och inte heller 

Mörbylånga kommuns interna rutiner för krisarbete. Det är istället upp till 

partierna och de politiska församlingarna att ta ansvar för sina förtroende-

valda. 

Genom denna riktlinje har beslut tagits att trots att de förtroendevalda inte är 

anställda, ska rutiner tas fram för att kunna agera när någon förtroendevald 

drabbas av hot eller våld.  

En styrgrupp ska skapas som säkerställer att arbetet bedrivs enligt denna 

riktlinje och är hållbart över tid. Styrgruppens arbete äger rum i samord-

ningsgruppen och frågan kring hot och våld riktat mot förtroendevalda tas 

upp minst en gång per halvår. Då följs eventuella inträffade händelser upp 

och en bedömning görs om genomförda aktiviteter är tillräckliga. 
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Definitioner 

Förtroendevald 

Med förtroendevald i denna riktlinje avses person som vid tidpunkten för 

händelsen, har ett politiskt uppdrag för sitt parti i Mörbylånga kommuns full-

mäktige, nämnder eller utskott. Vidare har den inträffade incidenten skett i 

eller på grund av uppdraget i kommunen. 

Hot 

Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. 

Hot kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor 

betydelse för den som blir utsatt. Hotet kan ske via telefon, sms, mail, 

sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen eller annat föremål. För 

att hotet ska vara brottsligt i laglig mening måste den som blir utsatt uppfatta 

hotet som allvarligt. 

Hatbrott 

Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den 

drabbades hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, 

trosbekännelse eller sexuella läggning är detta klassat som hatbrott. Det är 

viktigt att detta anges vid en polisanmälan. 

Otillåten påverkan 

Begreppet ”otillåten påverkan” omfattar en rad olika handlingar som syftar 

till att påverka politikers beslutsfattande. När denna typ av brott begås på ett 

organiserat och systematiskt sätt kan det allvarligt skada det demokratiska 

systemet. Otillåten påverkan kan innebära svår kränkning som kan medföra 

psykiska eller fysiska skador för den som drabbas. Det är också ett arbets-

miljöproblem och kan vara ett säkerhetsproblem både för den drabbade och 

kommunen. Otillåten påverkan kan handla om påtryckning som: 

- Trakasserier som till exempel kränkning, ofredande. 

- Utpressning eller andra straffbara påtryckningar. 

- Hot om våld. 

- Fysiskt våld mot person eller egendom. 

- Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. 

Rutiner när något händer 

Förebygg genom egen riskbedömning 

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 eller reträtt finns? 
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 Vilka möjligheter finns att larma? 

Besök av personer som kan misstänkas bli hotfulla 

 Försök att kontrollera besökarens identitet och ärende. 

 Träffa aldrig en sådan person ensam. Se till att det finns någon i närheten 

som kan ingripa eller larma. 

 Placera dig om möjligt vid dörren i rummet, så du kan ta dig ut snabbt. 

Hot via telefon 

 Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. 

 Notera tid, bakgrundsljud, ålder, kön, accent med mera. 

 Har din mobiltelefon inspelningsfunktion kan du aktivera denna. 

Stalkning 

 Är upprepad förföljelse eller trakasserier från samma person. Undvik all 

kontakt med gärningspersonen om du är förföljd. Undvik att ha korres-

pondens eller besvara e‐post från personen. 

 Spara all information som styrker trakasserier och hot. 

Åtgärder 

 Polisen hanterar akuta händelser. 

 Om det behövs gör kommunens säkerhetssamordnare en riskbedömning i 

samverkan med polisen. 

 Därefter bestäms i samverkan mellan polis och säkerhetsfunktionen vilka 

åtgärder som behöver vidtas. Nödvändiga skyddsåtgärder ska genom-

föras snarast. 

 Behöver information gå ut till media, får polisen avgöra vilken informa-

tion som kan lämnas ut, för att inte försvåra utredningen. 

Otillåten påverkan 

Det har tyvärr blivit allt vanligare att både tjänstemän och politiker någon 

gång möter det vi kallar för otillåten påverkan. Det vill säga trakasserier, hot, 

våld och mutor som syftar till att påverka myndighetsutövningen. 

Upplever du att du utsätts för försök till otillåten påverkan ska du polis-

anmäla. Kontakta också kommunens säkerhetssamordnare. 

Dina åtgärder vid hot och våld 

Utsätts du för någon form av hot eller våld ska kontakt i första hand tas med 

polisen. 

Därutöver gäller nedan, vid händelser som kan ha samband med det politiska 

uppdraget. 

 Ingår du i en nämnd eller styrelse ska du informera din förvaltningschef 

för vidare åtgärder, bland annat kontakt med kommunens säkerhetssam-

ordnare 

 Informera alltid gruppledaren för ditt parti. 
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Att tänka på om du utsätts för akut hot eller våld 

 Akut larmning polis 112. 

 Polis (ej akut) 114 14. 

 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 att dokumentera vad som hände. 

Viktiga telefonnummer 

 Polis 112 vid akutsituation, 114 14.  

 Må – fre kontorstider - Kommunens säkerhetssamordnare, Reinhold 

Sehlin, 0485/476 15. Säkerhetssamordnaren tar sedan vidare kontakt med 

Polisen Öland för råd och stöd. 

 Kvällar, nätter och helger - Kommunens tjänsteman i beredskap 

0485/478 10 

 


