Ta hot på allvar
RÅD OM SÄKERHET – DET HÄR SKA DU TÄNKA PÅ

DET KAN HÄNDA DIG – DÅ SKA DU VARA BEREDD!

Att arbeta inom offentlig verksamhet, antingen som politiker eller tjänsteman, är på många sätt en
utsatt position. Som folkvald eller regionanställd är du ibland med och fattar kontroversiella beslut,
deltar i debatter i infekterade ämnen och blir exponerad i media.
Händelser, som kan skapa reaktioner och känslor hos både grupper och enskilda personer, kan leda till
hot eller andra följder. Om du blir eller känner dig hotad, så finns det saker som du bör tänka och åtgärder du bör vidta.
Råden som ges i denna folder kan vara till stor hjälp om något oförutsett händer.
Det är viktigt att vara förberedd på det oväntade, även om du vid första tanken inte tror att hot är något
som skulle kunna drabba dig.
VILKA RISKER ÄR DU UTSATT FÖR?

 Tänk igenom din arbetssituation och fundera över på vilket sätt ditt uppdrag kan medföra hot
och risker.
 Har någon i din närhet – politiker, tjänsteman eller någon annan – råkat ut för hot av något
slag? Ta gärna kontakt med den personen och fråga hur hon eller han agerade.
 Vad finns det för säkerhetsrutiner på din arbetsplats och på andra ställen där du verkar, t ex
inom politiska partier? Ta reda på dessa och fråga de personer som har ansvaret för dessa
säkerhetsrutiner.
 Har du tillgång till hjälp och rådgivning när det gäller din säkerhet? Om du inte vet, försök då
ta reda på vem eller vilka som d u kan prata med. Notera också vem som är säkerhetsansvarig
på din arbetsplats och inom de organisationer du är verksam.
OM DET HÄNDER!

I en nödsituation ring SOS Alarm 112 och i andra fall direkt till polisen på telefon 114 14.
 Anmäl alltid hot eller misstanke om hot. Om du är politiker ska detta framgå av polisanmälan.
 Representerar du ett politiskt parti blir din anmälan hemlig och skyddas enligt särskilda regler
hos polisen.
SÄKERHETSANSVARIG KAN HJÄLPA DIG MED

 Skyddspaket, t ex larm i hemmet och på jobbet.
 Skyddat telefonnummer, adress- och personuppgifter.
 Tillfällig bostad och personskydd.
STÖD TILL ANHÖRIGA

Tänk efter när dina anhöriga bör informeras och hur mycket de behöver veta.
VIKTIGA TIPS SOM GÖR DIN VARDAG SÄKRARE

 Informera anhöriga och säkerhetsansvariga alternativt polis om möten, vart du ska, resväg, tider och färdsätt.
 Var uppmärksam på okända besökare och okända fordon eller andra förändringar i den miljö
där du vistas.
 Kräv legitimation av bud eller servicepersonal som du inte känner.
 Variera restider och resväg, handla i olika butiker och besök olika restauranger.
HEMMILJÖ






Klipp häck och annan vegetation så att sikten blir fri runt bostaden.
Använd utvändigt monterad brevlåda istället för brevinkast.
Installera ett larm som kan skydda både dig och din bostad.
Installera brandvarnare och placera brandsläckare strategiskt.
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TELEFON







Om du blir hotad eller trakasserad bör du snarast anmäla det till polisen.
Spårning av samtal kan ske både för mobil och fast telefoni.
Placera telefonen så att den inte står vid eller i närheten av ett fönster.
Telefonen bör ha nummerpresentatör och inspelningsfunktion.
Mobiltelefonen ska ha laddat batteri och innehålla kortnummer till säkerhetsansvariga och
polis.
 Tänk på att en mobiltelefon som är påslagen alltid kan lokaliseras.
HOT VIA INTERNET

 Tänk på att inte radera hot du får via Internet
 Vid allvarliga eller direkta hot kontakta polisen.
 Prata med familjen om hur ni ska hantera information i sociala medier
KONTROLLERA DIN POST

 Var alltid uppmärksam på den post du får – både på arbetet och hemma.
 Informera familjen om att vara uppmärksam på allt som kommer i brevlådan.
 Undersökning av misstänkt post ska göras av polis.
VAR MISSTÄNKSAM OM DU I DIN POST UPPTÄCKER ATT









En försändelse har påskriften: brådskande, varsamt, ömtåligt etc.
Det kommer ljud från ett brev eller ett paket.
Formen på försändelsen är ojämn, sned, bucklig eller på annat sätt oregelbunden.
En försändelse har speciallevererats genom bud, reception etc.
Returadress saknas.
En försändelse är något för lätt eller för tung i förhållande till sin storlek.
Försändelsen har olje-/fettfläckar eller annan missfärgning.

DET HÄR SKA DU GÖR MED MISSTÄNKT POST

 Undvik att röra eller vara nära försändelsen.
 Ring SOS Alarm telefon 112 och kontakta säkerhetsansvarig på din arbetsplats.
 Notera vem som tog emot försändelsen, när och hur det skedde.
MASSMEDIAKONTAKTER

 Undvik att kommentera din personliga säkerhet eller olika säkerhetslösningar.
 Informera pressansvarig.
 Förbered dig väl och vad du tänker säga om du beslutar dig för att uttala dig i media.

Västra Götalandsregionen ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö samt grundläggande värden som demokrati, jämlikhet,
rättvisa, integration och förtroende mot hot och faror.
Policy för säkerhetsarbete RSK 636-2006

HAR DU FRÅGOR SOM RÖR DIN SÄKERHET OCH HUR DU BÄST SKYDDAR DIG?
TA KONTAKT MED OSS! intra.vgregion.se/sakerhet eller www.vgregion.se/sakerhet
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