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Syfte 
Rutinen är ett stöd gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och 
för politiker som drabbas av olika former av hot, våld eller trakasserier. 
 
Syftet är att den eller de som drabbas: 

 inte ska påverkas i sitt beslutsfattande 

 i övrigt ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 

 ska uppnå och känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i 
övriga sammanhang 

 
Bakgrund 
De förtroendevalda har en viktig roll i den representativa demokratin som företrädare för 
medborgarna. Förekomsten av våld och hot mot förtroendevalda i stat, kommun och 
landsting/region utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin. 
 
Rutinen tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker i 
Region Halland. 
 
 

Definition hot och våld 
Hot innebär exempelvis att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. 
Hotet som riktas kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse 
för den som blir utsatt. Hotet kan ske via telefonsamtal, sms, mail, sociala medier, direkt tilltal 
eller med hjälp av vapen eller annat föremål. 
 

Polisens ansvar 
Den lokala polisen har huvudansvaret för personskydd av förtroendevalda i kommuner och 
landsting/regioner vilket innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och 
våld mot förtroendevalda främst är en uppgift för respektive polismyndighet. I det fall fara, hot 
eller våldssituation mot en förtroendevald uppstår i Region Halland ska polis omedelbart 
kontaktas för vidare handläggning och eventuella åtgärder. 
 

Partiets ansvar 
Det är väsentligt att partierna som organisationer ställer upp och finns på plats för de utsatta 
politikerna. Gruppledarna (eller dennes ersättare) i respektive parti är den person som den 
utsatte partimedlemmen kontaktar. Denna bör därefter stödja den utsatte i kontakt med 
polisen.   



Gäller för: Region Halland 

 
 

 

 

Rutin: Hot och våld mot förtroendevalda Sida 2 av 5 
Fastställd av: Administrativ direktör, Publicerad: 2018-11-13 
Huvudförfattare: Nilsson Anders J RK STAB  

 
 
 

 
Region Hallands ansvar 
Då politiker är arvoderade gäller inte av AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön. Vid en 
inträffad händelse har dock Region Halland möjlighet att via Säkerhetsutvecklaren erbjuda 
stöd vid exempelvis polisanmälan. 
 

Checklistor 
 
Att tänka på före en händelse 
Om du till exempel fått ta emot ett hotfullt mail så bör du tänka på följande; 

 Undvik ensamarbete vid påtagliga risksituationer.  

 I den mån det går att planera, ta bara diskussion med en orolig person när det finns 
flera personer i närheten och helst när alla är förberedda och överens om hur 
konflikten bör hanteras.  

 Genom att bemöta aggressioner på ett sansat sätt minskas risken för våld och hot. 
Försök behålla lugnet.  

 Bemöt personen med respekt, lyssna aktivt, skapa en meningsfull kommunikation och 
försök att inte visa rädsla. 

 Undvik att parkera på ensamma platser eller att färdas på enslig gång, cykel eller 
bilväg om du känner på dig att du av någon anledning kan bli hotad.  

 
Att tänka på under en händelse 

 Ta inga personliga risker i onödan! Kontakta alltid polis tfn. 112 vid en 
konfrontation.  

 Skapa andrum, t.ex. genom att förflytta dig till ett annat rum eller annan plats. Passa 
eventuellt på att bjuda in annan person att delta.  

 Undvik att bli ”myndighetsperson”, var inte ”skrämmande”. Tala om att polisanmälan 
kommer att göras om den aggressive fortsätter med sitt hotfulla beteende.  

 Larma vid behov andra personer på lämpligt sätt (telefon eller rop). 

 Du som finns i närheten och ser en hotfull situation, stanna kvar och följ händelsen för 
att eventuellt kunna ingripa.  

  
Att tänka på efter en händelse 

 Vid fysisk skada uppsöks alltid akutmottagning för omhändertagande och 
dokumentation.  

 Polisanmälan görs av den som blivit utsatt eller av vittne. Vid behov överväg samråd 
med gruppledare. Om händelsen är av sådan art att målsäganden är rädd för 
repressalier eller vill undvika massmedial uppmärksamhet kan åtkomstskydd 
begäras. Åtkomstskyddet gör att personuppgifterna är skyddade under 
förundersökningen. Vid eventuell rättegång gäller offentlighetsprincipen.  
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 Förbered er på hur ni hanterar en förfrågan från media. Vem är talesperson? Vad ska 
sägas? Är hotbilden av sådan art att man behöver sprida informationen?  

 
Att tänka på för partiet 

 Ta hand om den eller de som drabbats.  

 Ge information till berörda i direkt anslutning till det inträffade.  

 Förbered er på hur ni hanterar en förfrågan från media. Vem är talesperson? Vad 
skall sägas? Är hotbilden av sådan art att man behöver sprida informationen?  

 Gruppledare (eller dennes ersättare) kan vid behov behöva samla övriga 
partifunktionärer och informera hela gruppen förtroendevalda inom partiet.  

 Informera regionens Säkerhetsutvecklare när en händelse eller tillbud har 
rapporterats.  

 Riskinventering genomförs av polisen i samverkan med berörd organisation för 
presumtiva situationer där våld och hot kan uppstå mot den förtroendevalde eller mot 
dennes familj. 
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Bilaga 1 Polisanmälan vid hot mot politiker 
Denna rutin reglerar tillväggagångsättet vid anmälan gällande hot och våld mot tjänstemän 
och politiker och är tänkt att fungera som ett stöd i anmälningsprocessen. Innan du gör 
anmälan så läs igenom denna rutin och säkerställ att du har de uppgifter som kommer att 
efterfrågas.   
 
Att göra en anmälan 
Vid akuta fall görs anmälan via 112, när gärningsmannen är på platsen alt på väg att lämna.  
 
I övriga fall görs anmälan på följande sätt: 

 Via telefon 11414 till Polisens Kontaktcenter (en omedelbar analys genomförs). 

 Skriftligt via mail: halmstad.halland@polisen.se (handläggningstiden ökar vid skriftlig 
anmälan). 

 Skriftligt via post: Polismyndigheten i Hallands län, Box 131, 301 10 Halmstad 
(handläggningstiden ökar vid skriftlig anmälan). 

 
Vem kan göra en anmälan 

 Målsägande vid hot 

 Målsägande och/eller vittne vid fysiskt våld 
 
Att tänka på vid hot och våld mot förtroendevalda 

 Har den målsägande fått skador ska dessa dokumenteras hos läkare.  
 
Uppgifter som ska lämnas vid polisanmälan 

 Berätta om vad som skett. 

 Påpeka att det är en förtroendevald i Region Halland som blivit utsatt (åtkomstskydda 
anmälan). 

 För- och efternamn på målsägande (den som utsatts för hot eller våld). 

 Adress. 

 Telefonnummer 

 Vid behov, be om åtkomstskydd.  

 Lämna uppgifter om stödbevisning, till exempel vittnen, filminspelning, foto mm. 

 Be om att få kontinuerlig återkopling från ansvarig utredare om den fortsatta 
hanteringen. 

 
Observera att vid en anmälan behöver inte personnummer lämnas ut. 
 
Ordlista 
Målsägande Den som utsätts för ett brott. 
Gärningsman Den som utsätter någon för ett brott. 
Åtkomstskydd Den som granskar anmälan avgör om anmälan ska åtkomstskyddas. Detta 

avgörs från fall till fall. 
Stödbevisning Bevismaterial såsom vittnen, filminspelning eller foto m.m. 
 



Gäller för: Region Halland 

 
 

 

 

Rutin: Hot och våld mot förtroendevalda Sida 5 av 5 
Fastställd av: Administrativ direktör, Publicerad: 2018-11-13 
Huvudförfattare: Nilsson Anders J RK STAB  

 

Uppdaterat från föregående version 
 
Ny rutin. 

 
 


