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1. Personhot
Personhot som riktar sig mot medarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter och bolag ska alltid
tas på allvar. Om en medarbetare blir hotad via e-post, brev, sociala medier, telefon eller annat sätt ska
närmaste chef informeras och chef informerar i sin tur säkerhetschef. I samråd med säkerhetsenheten
avgörs om polis ska kontaktas.
Ansvarig chef ansvarar för att riskbedömning genomförs, så att lämplig skyddsåtgärd kan vidtas
utifrån den faktiska hotbilden. För råd och stöd kontakta säkerhetsenheten.

2. Sekretess i samband med brott
I samband med brottsliga handlingar föranledda av hot eller våld kan det i vissa fall finnas undantag
från tystnadsplikt och sekretess. Vid behov av juridisk rådgivning angående sekretess i samband med
brott kontakta juridiska enheten.

3. Avvisning
Uppsala kommuns medarbetare har rätt att muntligen avvisa personer som inte följer givna föreskrifter
inom lokaler, områden eller motsvarande där kommunen bedriver verksamhet. Vid behov ska polis,
ordningsvakt eller väktare tillkallas. Det är enbart polis eller ordningsvakt som fysiskt har rätt att
avvisa en person.
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4. Stalking
Om en medarbetare blir utsatt för olaga förföljelse i sin yrkesutövning eller på annat sätt som påverkar
medarbetarens arbete, kan det vara fråga om så kallad stalking, Om detta sker ska närmaste chef
informeras och chef ska i sin tur kontakta säkerhetsenheten. I samråd med medarbetare avgörs om
polis ska kontaktas.

5. Stöd vid förhör och/eller rättegång
Medarbetare kan efter att en hot- eller våldshändelse har inträffat kallas till förhör eller rättegång som
målsägare eller vittne. Uppstår en sådan situation ska ansvarig chef se till att:



medarbetare kan erbjudas rådgivning och information om rättsprocessen
medarbetare erbjuds att ha med sig sin chef eller annan stödperson vid förhör hos Polisen
eller vid rättegång.

Kontaktuppgifter
Säkerhetsenheten
Polisen, akuta ärenden

018-727 13 89
018-727 14 02
112

Polisen, ej akuta ärenden

(995) 114 14
(Prefix krävs vid samtal från mobil kopplad till företagsväxel som
till exempel Centrex)

Falck Healthcare (kristeam, vid extraordinärt
krisstöd)

www.polisen.se
0200-247 365
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