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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen fattar följande beslut:  

1. Reviderad riktlinje för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

fastställs 

2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra ett informationspass i reg-

ionfullmäktige, i syfte att stödja förtroendevalda och partier i säkerhets-

frågor inför kommande valår. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen anser det viktigt att det finns ett bra förebyggande arbete för 

att förhindra brott som sker mot politiker, då brott mot förtroendevalda hotar 

demokratin i Sverige. Det är av yttersta vikt att alla politiker kan föra en 

debatt kring alla sakfrågor utan att vara orolig för att bli utsatt för brott. Reg-

ionstyrelsen anser vidare att en säker och trygg miljö för alla förtroendevalda 

är en självklarhet i dagens samhälle och att denna rutin kan stödja för att 

komma närmare detta. 

Sammanfattning 
Riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda har uppdaterats. 

Riktlinjen innehåller statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) för 2021 

avseende brott mot förtroendevalda, som visar på ökad brottlighet under 

valår. Riktlinjen tydliggör ansvarsfördelning i både det förebyggande arbetet 

samt åtgärdsarbetet vid händelse. 

Utöver detta ger riktlinjen tips på hantering och värdering av hot mot full-

mäktige, samt har utökats med tips på förebyggande arbete gentemot individ. 

Checklistor för åtgärdshantering finns bilagt som stöd vid händelse. 

Ärendet 
Riktlinjen hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda har uppdaterats 

med aktuell information från Brå rapporten 2021, avseende brott mot förtro-

endevalda. Statistiken visar att det är en ökande trend av brott på åren mellan 

valår. Det finns även tydliga trender att valår har ökad brottslighet gentemot 

mellanåren, och andelen utsatta under valåret 2018 är nästan i paritet med 

mellanåret 2021. Vem som utsätts för brott varierar, men det finns en viss 

skillnad i att kvinnor utsätts mer än män (28 % kontra 25 %). Tillika finns 

det tydliga indikationer på att yngre politiker och politiker med utländsk 

bakgrund oftare blir utsatta. Det som oftast genererar brott framförallt gäl-

lande hot och hat är vissa unika frågor som i samhället är kontroversiella. 
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Ansvarsfördelningen tydliggörs i riktlinjen och visar på ansvar som åligger 

regionfullmäktiges ordförande samt enskilda partier.  

Som ett stöd har riktlinjen uppdaterats med tips på förebyggande åtgärder för 

den enskilda politikern samt stöd som finns att tillgå i händelse av att någon 

blir utsatt för brott. 

Sedan tidigare finns stöd och råd inför hot mot sammanträden samt checklis-

tor som underlättar arbetet med att agera vid utsatthet för brott. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar, utifrån att riktlinjens åtgärder och tips ställs 

likställt för alla individer och inte bedöms vara mer inskränkande för någon 

part oavsett kön.  

Bilagor: 

Riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionfullmäktiges ordförande 

Ledamöter för respektive parti 

Regionstabschef 
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