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Hot och våld mot förtroendevalda
Uppdraget som förtroendevald i Landstinget Västernorrland ska präglas av rättssäkerhet och
demokrati. Landstinget ska verka för att förtroendevalda ska känna sig trygga och inte påverkas i
sina beslut på ett otillbörligt sätt.

Förebyggande åtgärder
Att tänka på för dig som förtroendevald, för att undvika situationer som kan leda till hot eller
våld.
Försök bryta/byta rutintider så du blir svår att kartlägga.
Stäng av platstjänster på sociala medier.
Undvik ”dörrknackning” ensam, och gå aldrig över tröskeln.
Vid politiska möten utifrån landstingsuppdrag där det kan finnas en hotbild, kontaktas
Säkerhets- och krisberedskapsenheten i så god tid som möjligt.

Vid icke akuta situationer
Hot via e-post, brev, telefon, SMS och annan media kan upplevas som obehagliga även när de
inte är av akut karaktär. Vid sådana situationer bör nedanstående råd följas:
-

Spara alla hot eller trakasserier som du får via dator eller mobil i digital form. Lägg brev
som innehåller hot i ett papperskuvert. Det kan användas som bevismaterial.
Notera namn och kontaktuppgifter till personer som har hört eller sett vad som har
hänt.
Polisanmälan görs på telefonnummer 114 14. Det är viktigt att ange att du är
förtroendevald, då detta kan påverka handläggning och påföljd i ärendet.
Det finns möjlighet att få polisanmälan åtkomstskyddad. Det innebär att den endast kan
läsas av de som är direkt inblandade i ärendet. Om åtkomstskydd önskas, ange detta vid
anmälningstillfället.
Kontakta snarast säkerhets- och krisberedskapsenheten.

Vid akuta situationer
Grundläggande aspekter att ta hänsyn till vid en akut situation.
Provocera inte, uppträd lugnt och tillmötesgående. Försvara inte värdeföremål med risk
för liv eller skada.
Uppmärksamma någon annan på situationen, ropa på hjälp.
Försöka att ta dig från platsen.
Ring 112. Uppge vem du är, var du är, vad som har hänt, eventuella skador och
omfattningen av dessa, samt telefonnummer som det går att nå dig på.
Utskrivet av

Utskriftsdatum
2018-01-22

Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet

www.lvn.se

Dokumentrubrik

Hot och våld mot förtroendevalda
Dokumenttyp
Rutin

Fastställt

Sida 2(2)
Diarienr / Dokumentnr / Version

Efter en situation med hot/våld
Efter polisanmälan sköts utredningen av polis och åklagare. Om situationen gett upphov till
exempelvis oro, olust eller nedstämdhet, kan den som varit utsatt behöva samtala om detta. Här
kan kollegor och anhöriga vara ett stöd. Om inte detta är tillräckligt finns möjlighet till
samtalsstöd via företagshälsovård, i de fall händelsen är kopplat till landstingsuppdraget. Kontakt
tas då med verksamhetschef för Verksamhet administration, Regionledningsförvaltningen, som
gör beställning.

Roller och uppdrag
Landstinget och de politiska organisationerna delar på ansvaret med att arbeta proaktivt för en
säker miljö för de förtroendevalda i Landstinget. I de fall någon situation uppstår har polisen
och/eller Säkerhets- och krisberedskapsenheten vissa uppdrag utifrån sina roller.
Polisen
Ingriper vid akuta situationer
- Upprättar polisanmälan och utreder brott
Säkerhets- och krisberedskapsenheten
Rådgivning, riskanalyser, säkerhetsförberedelser, sammanställning av inkomna hot
Aktiviteter som faller utanför ramen för landstingets normala politiska verksamhet hanteras av
partiernas egna organisationer.

Utskrivet av

Utskriftsdatum
2018-01-22

Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet

