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Enkät förtroendevaldas säkerhet
Under valåret 2014 utsattes tre av tio förtroendevalda för hot, våld eller trakasserier.
Uppdragsstyrning kommunstyrelsen
Den här enkäten är en del av arbetet med att utveckla förtroendevaldas säkerhet i Uppsala
kommun. Enligt Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 är arbetet med att se över och
utveckla förtroendevaldas säkerhet ett prioriterat område. Resultatet av enkäten kommer att
ligga till grund för den fortsatta utvecklingen inom området.
Medverkan i SKL:s utvecklingsprojekt
Uppsala kommun har medverkar under våren 2017 i SKL:s utvecklingsarbete med att
utveckla metoder och strategier för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda.
Projektet utförs inom ramen för regeringens satsning inom området och pågår under 20162017. Uppsala kommun är en av fem kommuner som har valts ut att delta i arbetet.
Brottsförebyggande rådet - Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
Brå har på uppdrag av regeringen genomfört tre kartläggningar av förtroendevaldas utsatthet
för trakasserier, hot och våld. Den senaste kartläggningen genomfördes under supervalåret
2014. Enkäten som kommer att ligga till grund för kommande kartläggning har under början
av 2017 skickats ut till förtroendevalda i fullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige.
Brås kartläggning är landsövergripande utan möjlighet att särskilja information på
kommunnivå. Därför finns ett behov av att genomföra en enkät även lokalt. Den här enkäten
är baserad på några av de frågor som ställs i Politikernas trygghetsundersökning (PTU).
Tack på förhand!
Tack för att du hjälper till att sprida ljus över förtroendevaldas situation inom Uppsala
kommun.
Mvh
Arbetsgruppen bestående av:
Engla Bertolino, säkerhetssamordnare personsäkerhet
Anders Fridborg, säkerhetschef
Susanne Eriksson, politisk stabschef (S)
Mats Gyllander, förtroendevald (M)

Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se
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Enkätfrågor
1. Kön
Kvinna
2. Ålder
år och yngre
år eller äldre

Man

-49 år

Annat

50-59 år

3. Uppdragets omfattning
Heltidspolitiker
Fritidspolitiker
4. Hot och trakasserier
Har du under din tid som förtroendevald blivit utsatt för något av följande?
Möjlighet att kryssa i flera alternativ.
Ja
Nej
Hot/påhopp via sociala medier
Hotfull e-post
Uthängd på internet
Hotfullt uttalande öga mot öga
Hotfullt telefonsamtal
Hotfullt brev/vykort
Olovligen fotograferad/inspelad
Obehagligt besök/förföljelse
Hotfullt sms/mms
Falska anmälningar
Oönskad vara beställd i ditt namn
Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ditt namn)
Uthängd på affisch/pamflett
Hotfull ”gåva”
Annan hotfull händelse
5. Våld, skadegörelse och stöld
Har du under din tid som förtroendevald blivit utsatt för något av följande?
Möjlighet att kryssa i flera alternativ.
Ja
Nej
Knuff eller liknande
Slag, spark eller liknande
Våld med vapen
Annan form av våld
Klotter
Anlagd brand/sprängning
Annan skadegörelse
Stöld
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6. Hur många gånger har du blivit utsatt för någon av händelserna under fråga 4 och
5? Räkna samman antalet händelser.
Jag har aldrig blivit utsatt
1 gång
2–5 gånger
6 gånger eller fler
7. Var händelsen/händelserna förknippade med något av följande?
Möjlighet att kryssa i flera alternativ.
Beslut
Särskild politisk fråga
Uttalande/opinionsyttring
Uppmärksamhet som privatperson
Annat/vet ej
8. Har anmälan gjorts om/när du har varit utsatt för våld, skadegörelse, stöld, hot eller
trakasserier? Möjlighet att kryssa i flera alternativ.
Våld, skadegörelse, stöld
Polisanmält själv
Någon annan har polisanmält
Vet inte om polisanmälan har gjorts
Händelsen/händelserna är ej polisanmälda
Rapporterat till en säkerhetsansvarig
Hot och trakasserier
Polisanmält själv
Någon annan har polisanmält
Vet inte om polisanmälan har gjorts
Händelsen/händelserna är ej polisanmälda
Rapporterat till en säkerhetsansvarig
9. Om du har varit utsatt för en händelse och inte gjort någon polisanmälan. Vad var
skälet till att du inte har gjorde någon polisanmälan?
Det skulle inte leda någon vart
Jag upplevde händelsen som en småsak/bagatell
Jag såg händelsen som en del av uppdraget
Jag hanterade händelsen själv
Jag ville undvika uppmärksamhet i media
Jag saknar förtroende för polis och rättsväsendet
Jag ville inte genomgå en rättsprocess
Jag vågade inte
Jag blev avrådd av säkerhetsansvarig
Annat skäl
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10. Har du kännedom om…
Ja

Nej

Vem som är säkerhetsansvarig inom ditt parti?
Vem som är säkerhetsansvarig i Uppsala kommun?
Uppsala kommuns styrdokument om hot- och våld?
11. Vad skulle göra att du kände dig trygg i ditt uppdrag som förtroendevald?

Visste du att Uppsala kommun har nolltolerans mot hot, våld och trakasserier?
Vid allt säkerhets -och arbetsmiljöarbete är denna nolltolerans norm. Hot, våld, trakasserier och
otillåten påverkan hotar vår demokrati och är i förlängningen en fråga som berör oss alla.
Uppsala kommun arbetar aktivt med att skapa trygghet för kommunens medarbetare och
förtroendevalda. För att komma i kontakt med Uppsala kommuns enhet för säkerhet och
beredskap i frågor om hot- och våld kontakta säkerhetssamordnare Engla Bertolino.
Engla Bertolino
072-50 81 253
engla.bertolino@uppsala.se

