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Nr 106. Interpellation av Tomas Karlsson och Mona Camara Sylvan 
(båda FI) om säkerhetsarbetet för förtroendevalda i Uppsala 
kommun (KSN-2016-1071) 
 
 
Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande 
 
Med anledning av hotbilder och hatbrott i Uppsala kommun,  
tillkännager vi följande interpellation. 
 
Att politiker utsätts för hot och trakasserier är inget ovanligt. Uppsala kommun är inget undantag. Företrädare för 
flera politiska partier i vår kommun har utsatts för hat och hot.  
 
2016 års demokratiutredning visar att hot mot lokalpolitiker har ökat. Utredningen konstaterar ”att mot bakgrund 
av den ökade omfattningen av hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner och landsting får 
ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra former.”  
 
Denna utredning publicerades i januari i år. Med anledning av detta undrar vi följande: 
 

- Hur arbetar Uppsala kommun för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och 
säkra former? 

- Finns det någon plan på att utveckla säkerhetsarbetet ytterligare? 
 
 
 
Tomas Karlsson (FI) 
Mona Camara Sylvan, (FI) 
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Svar på interpellation angående hotbilder och hatbrott  

Kommunfullmäktigeledamot Tomas Karlsson (FI) samt gruppledare och 

kommunfullmäktigeledamot Mona Camara Sylvan (FI) ställer i en interpellation frågor kring 

säkerhetsarbetet samt hur kommunen säkerställer att förtroendevalda kan fullgöra sitt uppdrag 

under trygga och säkra former 

 

Det är den egna partiorganisationen som har det yttersta ansvaret för säkerheten för de 

förtroendevalda i och med att de förtroendevalda inte är anställda inom den kommunala 

organisationen. Sveriges kommuner har valt olika vägar angående i vilken utsträckning 

tjänstemannaorganisationens stöd även ska omfatta förtroendevalda. I Uppsala kommun har 

vi beslutat att alla säkerhetsfunktioner omfattar alla roller. Det innebär alltså att alla 

förtroendevalda har rätt till samma stöd som övriga anställda. 

 

I dagsläget finns två rutiner utformade som riktar sig särskilt till de förtroendevalda, det gäller 

personsäkerheten samt säkerheten vid öppna sammanträden.  

 

Personssäkerhet 

När en förtroendevald upplever en kommunikation, ett möte eller något annat som hotfullt, 

bör det anmälas till kommunens säkerhetsenhet samt till den person inom det egna partiet som 

innehar en säkerhetsfunktion. En polisanmälan bör också göras. Polismyndigheten gör sedan 

en analys av det faktiskta säkerhetsläget.  

 

I den mån polismyndigheten inte uppfattar att det finns en reell risk genomförs en ny 

bedömning i samarbete med den förtroendevalda, utsedd person inom partiet samt 

kommunens säkerhetsenhet. Denna syftar till att bedöma den upplevda risken. Om risken 

upplevs som allvarlig genomförs säkerhetsåtgärder i samverkan mellan säkerhetsenheten och 

partiet. 

 

Öppna sammanträden 

För att säkerställa en öppen och tillgänglig demokratiprocess kombinerat med en trygg och 

god arbetsmiljö för förtroendevalda och tjänstemän har säkerhetsrutinerna i samband med 

öppna sammanträden och utskott med inställelse på Stationsgatan samt i Stadshuset 

utvecklats. Flera nya rutiner kopplade till bemanning, larm och säkerhetsutbildning har skett 

från och med den 1 mars 2016. 

 

Kommunens säkerhetsavdelning fortsätter nu att arbeta fram ytterligare ett antal rutiner för en 

ökad säkerhet för förtroendevalda. Dessa rutiner kommer sannolikt att implementeras inför 

2017. 

 

 

 

Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


