För dig som är förtroendevald

Åtgärder vid våld,
hot eller trakasserier

Viktiga telefonnummer
Akuta/allvarliga händelser ................................................................112
Ej akuta/allvarlig händelser ...............................................................114 14
Kommunens säkerhetschef ...............................................................0708-81 73 55
TiB (Tjänsteperson i beredskap).......................................................0708-81 70 00
Övriga telefonnummer........................................................................

Hot och eller trakasserier via sms, e-post, sociala medier etc.
1.
2.
3.
4.
5.

Spara e-post, meddelanden eller andra försändelser som innehåller hot
Om möjligt ta en skärmdump/spara informationen på den dator, telefon eller
plattform där hoten mottagits
Säkerställ att handlingen diarieförs i W3D3 och sekretessmarkeras enligt
OSL 18 kap 1 §
Polisanmäl det inträffade och säkerställ att anmälan åtkomstskyddas
Kontakta kommunens säkerhetschef

Hot och eller trakasserier via brev
1.
2.
3.
4.
5.

Spara försändelsen som innehåller hot
Säkerställ att försändelsen stämplas
Säkerställ att handlingen diarieförs i W3D3 och sekretessmarkeras enligt
OSL 18 kap 1 §
Polisanmäl det inträffade och säkerställ att anmälan åtkomstskyddas
Kontakta kommunens säkerhetschef

Hot och eller trakasserier via telefon
1.
2.

3.
4.
5.

Anteckna det som sägs under samtalet alternativt spela in samtalet
Lyssna uppmärksamt och avbryt inte. Fokusera särskilt på:
• När ska hotet genomföras?
• Vem riktas hotet mot?
• Var ska hotet genomföras?
• Vilken typ av hot handlar det om?
• Vilket motiv har personen?
• Vad heter personen som framför hotet?
• Tillhör personen någon verksamhet? Vilken?
Säkerställ att handlingen diarieförs i W3D3 och sekretessmarkeras enligt
OSL 18 kap 1 §
Polisanmäl det inträffade och säkerställ att anmälan åtkomstskyddas
Kontakta kommunens säkerhetschef

Misstänkt farlig försändelse
Var uppmärksam på oväntade eller avvikande försändelser.
Notera särskilt om försändelsen har:
 Ett ojämnt eller buckligt utseende som känns styvare än normalt
 En avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken
 Fettfläckar på kuvertet eller omslaget då sprängämnen kan innehålla fett
 Underlig eller ovanlig lukt
 Adressetikett eller okänd handskriven adress
 Ovanlig påskrift eller förtryckt med ”inskränkande” text, till exempel personligt,
privat eller brådskande
 Överdrivet antal frimärken
 Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan återförslutits
 Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande
 Ljud som det ger ifrån sig, till exempel surrande, tickande, eller skvalpande
 Dykt upp oväntat och oförklarligt, till exempel via en specialleverans med bud
eller till receptionen på din arbetsplats

Åtgärder vid misstänkt farlig försändelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Be bud som levererar försändelsen att visa legitimation
Rör inte försändelsen i onödan
Lägg försändelsen i en plastficka eller annat skyddande omslag för att säkra spår
Öppna inte försändelser om du är osäker på avsändaren
Håll ett säkert avstånd till försändelsen
Vid behov avlägsna människor från försändelsen så att ingen blir skadad
Larma polisen genom att ringa 112
Kontakta kommunens säkerhetschef
Notera tiden när försändelsen levererades samt vilka som har hanterat denna

Förebyggande åtgärder mot våld,
hot eller trakasserier

Sociala medier
1.

Var försiktig med att avslöja exakta tidpunkter och precisa platser kopplade till
dina aktiviteter
2. Säg inte vad du ska göra utan vad du har gjort
3. Var personlig men inte privat
4. Stäng av automatisk geotagging av bilder på mobilen eller surfplattan
5. Begränsa användandet av platsfunktionen på mobilen eller surfplattan
6. Kontrollera sekretessinställningarna i de sociala nätverken
7. Publicera inte privata bilder
8. Reglera kommentarsfälten genom att moderera dem, dvs. säkerställ att de kontrolleras innan publicering
9. Byt lösenord ofta
10. Se till att dina nära och kära följer dessa råd

Resor
1.
2.
3.
4.
5.

Variera vardagliga restider och resvägar
Informera andra om din resväg, destinationer etc.
Vid resa med bil kontrollera fordonet in- och utvändigt
Parkera på upplysta, gärna övervakade parkeringsplatser
Ha alltid en laddad mobiltelefon med dig

arbetsplats

Arbetsplats
1.
2.
3.
4.
5.

Försök kontrollera dina besökares identitet
(ta dock hänsyn till offentlighetsprincipen)
Informera dina medarbetare om mötet
Undvik ta emot okända besökare i enrum
Eskortera besökarna i lokalen och lämna inte obehöriga utan uppsikt
Var uppmärksam på kvarglömda väskor och annat som kan innehålla farliga
föremål

Bostad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se till att vägarna in och ut ur bostaden är säkra
Se över samtliga dörrar och fönster
Undvik att ha en dörr med glasparti alternativt installera en skyddsfilm
Installera en dörrkik med vidvinkelfunktion
Har du brevinkast installera en postuppsamlare av brandsäkert material
Har du en utvändigt monterad brevlåda säkerställ att den är låsbar
Bor du i villa, radhus etc. se till att ha fungerande utomhusbelysning
Överväg att installera ett inbrottslarm
Säkerställ att eventuella stegar på tomten är fastlåsta
Tänk på hur du förvarar nycklarna till bostaden/arbetet

Närstående
1.

Se till att familjemedlemmarna är införstådda med vad som händer runt dig samt
en eventuell hotsituation
2. Se till att familjemedlemmarna är uppmärksamma på okända personer i
närområdet, skolan, arbetsplatsen etc.
3. Lämna inte ut uppgifter om familjemedlemmarna
4. Lär barnen att:
 Använda dörrkik
 Inte släppa in eller följa med okända personer
 Gå tillsammans med kamrater och/eller vuxna till och från skolan
 Undvika platser som kan vara osäkra
 Inte ta emot gåvor från okända personer eller vara sändebud
 Larma 112

