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TRYGG OCH  

SÄKER?
I denna broschyr finner du råd och tips kring hur du ska 
agera om du råkar ut för kränkningar, trakasserier, hot 
och våld eller annan otillåten påverkan. Här finner du 
också information om vart du kan vända dig vid behov 
av stöd eller rådgivning efter att du råkat ut för en  
hot- eller och våldssituation. Detta stöd har du rätt till 
även om den utlösande händelsen var privatrelaterad. 

Vi vill att ditt uppdrag som förtroendevald i Nacka kommun ska 
präglas av rättssäkerhet och demokrati. Därför vill vi att du:

• Ska känna dig trygg i ditt förtroendeuppdrag.
• Inte otillåtet påverkas i dina beslut.

VID AKUT HOT- ELLER VÅLDSITUATION
• Provocera inte, uppträd lugnt och tillmötesgående, försvara inte 

värdeföremål med risk för liv eller skada.
• Uppmärksamma någon annan på situationen.
• Undvik alla former av fysisk kontakt.

OM ETT HOT ÖVERGÅR TILL HANDLING SKA DU
• Ta skydd.
• Ropa på hjälp.
• Försöka att ta dig från platsen.
• Ring 112. Uppge vem du är, var du är, vad som har hänt, even-

tuella skador och omfattningen av dessa, samt telefonnummer 
som det går att nå dig på.

• Informera kommunens säkerhetsansvariga om händelsen.

VID ICKE AKUTA SITUATIONER
Hot via brev, e-post, telefon, SMS och annan media kan upplevas 
som obehagligt även när de inte är av akut karaktär. Vid sådana 
situationer ska du följa nedanstående råd:

• Brev som innehåller hot ska läggas i en plastficka. Spara alla hot 
eller trakasserier som du får via dator eller mobil i digital form. 
De kan användas som bevismaterial.

• Notera namn och telefonnummer till personer som hört  
eller sett vad som hänt.

• Kontakta snarast, även utanför kontorstid, kommunens  
säkerhetsansvariga.

• Grundregeln är att brott ska polisanmälas. För polisanmälan  
ring 114 14. Det är viktigt att ange om det rör sig om ett  
hatbrott, eftersom det kan leda till hårdare straff.

• Informera kommunens säkerhetsansvariga om tillbud som  
du råkat ut för.

VEM VÄNDER DU DIG TILL?
POLISEN

• Ingriper vid akuta situationer.
• Upprättar en polisanmälan.

KOMMUNENS SÄKERHETSANSVARIGA

• Biträder arbetsgivaren/förtroendevalda vid upprättande 
av hotbildsanalyser.

• Sammanställer inkomna hot.

STÖD OCH RÅDGIVNING:
För anställda vid Nacka kommun finns möjlighet till personalstöd 
via Mertid. Du kan dygnet runt, årets alla dagar komma i kontakt 
med Mertid för att fråga eller prata om sådant som stör, stressar 
eller oroar dig i vardagen.
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MERTIDS PERSONALSTÖD  
020–74 74 74


