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Inledning 
Arbetsplatser samt arenor och forum för politiska uppdrag ska utformas och utrustas för att förebygga 
risker för ohälsa på grund av hot och våld. Genom riskanalyser, skyddsåtgärder, utbildning och 
medvetna förhållningssätt kan alla som arbetar på Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
förtroendevalda värna om sin personliga säkerhet. 
 
Ett bra förebyggande arbete skapar en arbetsplats där medarbetare är trygga och säkra i sin 
yrkesutövning. Genom att kartlägga riskerna samt tydliggöra syfte, utgångspunkt, viktiga begrepp, 
ansvar, handlingsplaner- och rutiner är det förbundets mål att säkerställa att detta förebyggande arbete 
kontinuerligt aktualiseras. 
 

Syfte 
Detta underlag syftar till att förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld och grundar sig i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
 

Omfattning 
Riktlinjerna för hot och våld omfattar samtliga anställda hos arbetsgivaren. 
 

Definitioner 
Ett hot är en form av psykiskt våld där uppsåtet är att skrämmas i syfte är att få den utsatta personen 
att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något. Ett hot kan upplevas som och således vara 
ett hot även om uppsåtet inte är att skrämmas. Ett hot kan lika väl vara ett tydligt uttalat hot som ett 
tonfall eller kroppshållning. Även utpressning är en form av hot. Svårigheter kan uppstå för den utsatta 
att själv avgöra vad som är ett hot. Vid osäkerhet kan det därför vara bra att ta hjälp i bedömningen, av 
chef/arbetsledare eller partiordförande och/eller ordförande i styrelse/nämnd, för att inte riskera 
”mörkertal”.  
 
Våld är en fysisk handling som kan skrämma, smärta och/eller skada, där syftet är att få den utsatta 
personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något. Den som utsätter någon annan 
person för hot och våld kan exempelvis vara medborgare, verksamhetsutövare, eller besökare. Det kan 
även förekomma hot och våld mellan kollegor eller mellan chef och medarbetare. 
 

Ansvarsfördelning 
Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret mot medarbetare att ordna och utforma arbetsmiljön för att 
förebygga och förhindra ohälsa som orsakas av hot och våld. Vidare ska arbetsgivaren informera 
samtliga medarbetare om vilka risker för hot och våld som kan förekomma. Detta innefattar såväl den 
psykosociala som den fysiska arbetsmiljön. Det förebyggande arbetet ska ske tillsammans med 
medarbetare och skyddsombud. Arbetsgivaren ansvarar också för att fördela arbetsmiljöuppgifter till 
de funktioner som har de bästa möjligheterna att utföra arbetsmiljöarbetet. På miljöförbundet är dessa 
arbetsmiljöuppgifter delegerade till ?. Den som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig ska: 
 
 • Göra riktlinjer och rutiner kända. Medarbetare ska veta vem de ska vända sig till samt hur de ska 
agera om en hot- och våldssituation uppstår.  
• Vid behov anpassa rutiner mot hot och våld till den egna verksamheten. 
 • Se till att medarbetare har nödvändig kunskap och utbildning.  
• Undersöka arbetsmiljön i förebyggande syfte, mot olika hot- och våldssituationer som kan uppstå. 
 • Vidta åtgärder för att förebygga de risker som undersökningen lyfter fram. 
 • Följa upp åtgärderna. 



 
Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren ansvarar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö. Detta innebär att: 
 • Vara uppmärksam och följa de riktlinjer, rutiner och instruktioner som finns. 
 • Om du som medarbetare bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risk för hot och våld ska du 
underrätta din arbetsgivare 
 

Huvudsakliga risker för hot och våld 
Vilka typer av hot och våld som kan uppstå har att såklart att göra med yrke, bransch och uppdrag. För 
miljöförbundet är det framförallt att vara en medarbetare som representerar en myndighet och de olika 
uppgifter och arbetsmiljöer som detta innebär i förhållande till risken för hot och våld som är aktuella. 
Dvs att vara en representant för en myndighet som angriparen upplever sig ha något otalt med kan 
resultera i riskfyllda situationer av olika slag, t.ex. sabotage, hot, telefonterror, förföljelse eller att 
närstående blir hotade. 
Förutom de risker som nämnts här ovan finns det särskilda faktorer på arbetsplatsen som ytterligare 
ökar risken att bli utsatt för hot och våld, t.ex.: 

• Kvälls-och/eller nattarbete 
• Ensamarbete 
• Bristande kunskap och erfarenhet både inom sitt yrkesområde samt om bemötande och 

konflikter 
• Stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning 
• Brottsbelastade områden eller platser 

Miljöförbundets riskinventering 
Det huvudsakliga arbetet som utförs på miljöförbund utgår från sedvanligt kontorsarbete i form av 
ärendehantering/prövningar/föreläggande/beslut av tillstånd, remisshantering, klagomålshantering 
samt tillsyn/uppföljning ute på fält. Uppdraget som utförs sker utifrån tre lagstiftningsområden; 

• Alkohollagstiftningen 
• Livsmedelslagstiftningen 
• Miljöbalken 

För att tydliggöra riskerna för hot- och våld har riskerna delats upp i möjliga situationer kopplade till  
• Vår fysiska arbetsplats arbetsplats/kontorsbyggnaden 
• Ärenden och tillsyn ute i fält 

OBS: Vid kännedom eller misstanke om att en hotfull situation kan uppstå ska 
en riskbedömning utföras oberoende om det är på eller utanför vår fysiska 
arbetsplats. 
 
Rutinen för detta förfarande (Rutin inför en hotfull situation) ligger under; 
 
V:\YOMF\1 a NYORDNING YOMFEN\ADMIN - 
PERSONAL\ARBETSMILJÖ\Riskanalyser\Rutin inför en hotfull aktivitet 
 

Risk för hot- och våld kopplat till vår fysiska arbetsplats/kontoret 
• Först på plats vid öppning 
• Hotfullt bemötande av besökande 
• Ensamarbete 
• Sist på plats vid stängning 
• Telefonsamtal 



Risk för hot- och våld kopplat till ärenden på miljöförbundet 
Miljöförbundet gör bedömningen att ärenden med störst risk för att utsättas hot och våld är i ärenden 
som aktualiseras genom; 

• Klagomål 
• Vid oanmälda inspektioner 
• I ärenden som väntas medföra obekväma beslut 
• Vid inspektion/besök för att följa upp att åtgärder vidtagits enligt tidigare beslut 

Rutiner kopplade till risker på kontoret  
Först på plats 

• Kolla omgivningen innan du parkerar (eller på annat sätt anländer till kontoret), går ur bilen 
och låser upp entrén 

• Vid suspekta personer vid entrén gå ej dit 
• Lås dörren när du kommit in om du känner dig otrygg 
• Området vid entrén vara belyst, om så ej är fallet anmäl detta direkt till miljöchefen. 

 

Hotfullt bemötande av besökande 
• Planera besök som du i förväg vet riskerar bli oroliga eller obehagliga. Gör en bedömning om 

du ska ta besöket tillsammans med en kollega och/eller se till att det finns kollegor i 
anslutning till besöksrummet. 

• Vid möten med ökad risk för hot och våld se till att placera dig strategiskt. Placera dig alltid 
närmast dörren eller utgången och gör dina kollegor medvetna om mötet så att de kan vara 
uppmärksamma om något avvikande händer. I vissa fall kan det vara lämpligt att lämna dörren 
till mötesrummet öppen. Bordet i besöksrummet är redan placerat så att man är svårtillgänglig 
för besökaren. Det finns en larmknapp på kanten av bordet på handläggarens sida. 

• Var lyhörd! Om du hör något som kan verka hotfullt från ett mötesrum – ta någon kollega 
eller kollegor med dig för att bilda er en uppfattning av situationen. Få ut handläggaren ur 
besöksrummet om detta kan genomföras utan någon risk. Ring 112 om nödvändigt. 

• Ha alltid koll på att klienten går ut i utgången efter besöket och att dörrarna stängs. 
• Ta aldrig emot besök efter kontorstid, eller om det inte finns någon annan kollega i huset. 
• Du som i din tjänst eller i ditt förtroendeuppdrag kan tänkas utsättas för hot bör inte ha kort på 

familj eller vänner synliga på din arbetsplats eller ditt tjänsterum. 
 

Sist på plats/Ensamarbete 
När du lämnar ditt arbete, vid dagens slut eller vid lunchtid, kontrollera att ingen kollega sitter kvar 
med besök.  

• Om du befinner dig ensam på arbetsplatsen, se till att dörrar till väntrum, entré etc. är låsta. 
• Är man ute på inspektion och ska gå för dagen direkt efter, ska miljöchef eller TF miljöchef 

meddelas via sms.  

Telefonsamtal 
Vid telefonsamtal där det förekommer personliga angrepp eller hot, avsluta samtalet bestämt. Vid 
irrelevanta och onödiga diskussioner, trängda situationer, försök styra om situationen. Ändrar VU inte 
riktning, avsluta samtalet bestämt, be att VU återkommer när de vill diskutera saker som är relevant 
för det aktuella ärendet. I annat fall kan man överlämna samtalet till miljöchef. 



Rutiner kopplade till risker utanför arbetsplatsen  
Vid kännedom eller misstanke om att en hotfull situation kan uppstå ska en 
riskbedömning utföras. Rutin inför en aktivitet/tillsyn vid en potentiellt hotfull situation finns att 
hämta under; 
 
V:\YOMF\1 a NYORDNING YOMFEN\ADMIN - PERSONAL\ARBETSMILJÖ\Riskanalyser\Rutin 
inför en hotfull aktivitet. 
 
Utöver ovan förfarande bör följande beaktas 

• Se till att kollegor vet vart du skall bege dig, vilken tid uppdraget beräknas ta och vilken 
färdväg du avser ta vid uppdrag utanför din arbetsplats. Skriv in din planering i din outlook-
kalender (enligt outlook-rutin), ange alltid vilken fastighetsbeteckning eller plats/verksamhet 
du avser besöka och vilken tid du planerar att vara tillbaka. Ha alltid en välladdad 
mobiltelefon med dig. 

• Parkera bilen i flyktläge d.v.s. så att du snabbt kan lämna platsen utan att bilen behöver backas 
eller på annat sätt ”krånglas” ut från parkeringen. Lämna bilen olåst. 

• Se även vid tillsynsbesök till att placera dig strategiskt, närmast dörren eller utgången. Gå inte 
med på ställen där du inte känner dig säker. Vid en trängd situation kan man hitta på ursäkter 
att man måste lämna platsen.  

• Gör upp med administrationen innan om att man kommer att ringa om situationen ute på plats 
upplevs som hotfull. Gäller även om man är två. Här ska ett enkelt kodord kunna uppges för 
att administrationen ska kunna kontakta larmcentral. Lämna samtalet öppet för medhörning. 
Assistent ringer larmcentral från annan telefon.    

• När uppdraget är slutfört kontakta en kollega för att informera att uppdraget eller 
arbetsuppgiften är slutförd och att det gått bra. 

• När du lämnar ditt arbete, vid dagens slut eller vid lunchtid, kontrollera att ingen kollega sitter 
kvar med besök.  

• Om du befinner dig ensam på arbetsplatsen, se till att dörrar till väntrum, entré etc. är låsta. 
• Är man ute på inspektion och ska gå för dagen direkt efter, ska miljöchef eller TF miljöchef 

meddelas via sms.  
 

Hemsidor, epost och sociala medier 
Var medveten om faran att lägga ut för mycket information och bilder på privata hemsidor eller 
sociala medier såsom Facebook och Twitter. Denna information kan lätt användas av personer som 
önskar framföra hot eller göra skada. Var också medveten om att e‐posttrafik kan vara lätt åtkomlig 
för en datakunnig person. Betrakta därför e‐postsäkerheten som gamla tiders vykort 

Arrangemang 
Det finns alltid en förhöjd risk att bli utsatt vid hot vid arrangemang och olika tillställningar där verksamhetens 
arbete skall presenteras. Vid uppdrag i den privata sfären kan riskerna för hot minimeras om flera representanter 
från verksamheten är med. Minst två tjänstemän, 1 politiker samt ordförande bör medverka. Detta minimerar 
riskerna för att en hotfull situation kan uppstå. Den enskilda arbetstagaren kan känna en större trygghet då det 
finns flera personer som kan uppfatta och avvärja hotfulla situationer. Kända individer för miljöförbundet kan 
man be att lämna tillställningen innan den startar.  

Uppmärksamhet kring den privata bostaden och vägen till och från bostaden  
En del personer som framför hot, ägnar sig ibland åt att systematiskt kartlägga vanor och 
levnadsmönster. Man bör därför vara uppmärksam på omgivningen och andra trafikanter, personer 
man möter eller passerar på väg till eller från bostaden. Oavsett om man färdas i bil, åker kollektivt 
eller promenerar bör man vara vaksam på om någon följer efter på ett sätt som verkar omotiverat. Om 
så är fallet bör man en tid framöver variera sina arbetstider samt tider och färdvägar man tar sig till 
och från bostaden eller arbetsplatsen. Var också uppmärksam på bilar som normalt inte brukar stå i 
närheten av bostaden och arbetsplatsen eller personer som omotiverat tycks uppehålla sig i närheten.  



Återsamlingsplats efter brand, olycka, utrymning, bombhot 
Återsamlingsplats för Ystad-Österlenregionens miljöförbund är vid grinden till personalbilarna. Om 
nödutgång på baksidan av huset används, kommer tjänstemännen dock att hamna mellan de två 
grindarna som finns för att hindra obehöriga från att ta sig in på området. Då får tjänstemännen på 
baksidan gå till grinden intill tjänstebilarna, och därifrån ta kontakt med sina kollegor.  

Övrigt 
Incidenter kring arbetsmiljö kopplat till hot och våld kommer att redovisas för direktionen på deras 
månadsmöte. Önskvärt från oss är att antal incidenter och vad för incidenter, utan namn på 
inblandande (med tanke på att deras protokoll är offentlig handling). 
 
Vid incident där det är möjligt att polisanmäla bör det göras, men det är upp till den inblandande att 
avgöra om man vill gå så långt att man vill polisanmäla. 

 

• Den som skadas ansöker själv om ersättning genom att skicka blanketten ”Ansökan om 
ersättning från arbetsskadeförsäkringen” till Försäkringskassan. Blanketten finns på 
Försäkringskassans hemsida. Försäkringskassan utreder bara en arbetsskada om det behövs för 
att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning. 
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