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Nybro kommuns arbete med att förebygga och hantera hat,
hot och trakasserier mot förtroendevalda
Riktlinje för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Nybro kommun fick i januari 2017 förmånen att delta i Sveriges kommuner och landstings projekt Att
förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Under projektet har en riktlinje för hantering
av hat, hot och trakasserier mot förtroendevalda tagits fram. Riktlinjen ska utgöra ett stöd och en
vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga
förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att
på så sätt förebygga och motverka hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.
Riktlinjen har tagits fram utifrån en kartläggning av problematikens omfattning i kommunen.
Kartläggningen gjorts genom en enkätundersökning som samtliga förtroendevalda ombetts besvara
samt ett mindre antal djupintervjuer.

Nybro kommuns råd till andra organisationer
Under arbetet med att ta fram riktlinjer har vi identifierat några faktorer vi anser har varit av stor
betydelse för resultatet. Vi har även identifierat några faktorer vi tror är viktiga för ett hållbart arbete
över tid.
Gör en grundlig kartläggning, lyssna in målgruppen och be om förslag på vilket stöd man som
förtroendevald skulle vilja ha för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tryggt sätt. Kom även ihåg att ett
förebyggande arbete är de insatser som görs innan något inträffar. En kartläggning som visar att
problem med hat, hot och trakasserier inte förekommer i någon större utsträckning innebär inte att
man kan bortse från problematiken.
Sätt samman en arbetsgrupp som kan arbeta systematiskt över tid. Se till att arbetsgruppen består av
såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. Försök att få en bred kompetens i gruppen
(kommunikation, säkerhet, arbetsmiljö). Arbeta med återkommande insatser, så som information och
utbildning. Överarbeta inte, överambitiösa insatser kan leda till tungroddhet vilket utgör en risk mot
det långsiktiga arbetet.
Omvärldsbevaka, ta hjälp av andra organisationer som redan arbetar med problematiken och har
utarbetade rutiner, policys eller handlingsplaner som även skulle kunna fungera i din organisation.

