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Interpellation ang. hot mot tjänstepersoner i 
myndighetsutövning 

Sveriges Radio Ekot genomförde i november en enkätundersökning bland svenska 
kommuners säkerhetschefer. Denna visade att det i över 150 svenska kommuner fanns 
exempel på kommunalt anställda som de senaste tolv månaderna blivit utsatta för hot. I 
nästan lika många kommuner har anställda utsatts för trakasserier i och med eller efter det 
att de bedrivit myndighetsutövning.  

Grunderna till hoten följer liknande mönster. Det rör sig dels om att individer fått ett beslut 
de inte varit nöjda med, dels att anställda upplevs att inte ha förklarat bakgrunden till ett 
beslut som påverkar en persons livssituation tillräckligt tydligt. Det finns även exempel från 
flertalet kommuner att personal utsatts för olika typer av påverkansförsök i jobbet. 
Exempelvis har personer utsatt socialsekreterare för påtryckningar för att få ett beslut som 
gynnar dem i frågor som försörjningsstöd, vårdnadstvister eller olika former av skolbeslut. 

Ekots undersökning ger vid handen att andelen hot, trakasserier och påverkansförsök ökat 
de senaste fem åren. Säkerhetscheferna bedömer därtill att mörkertalet är stort, beroende 
på att kommunanställda inte vågar eller vill polisanmäla hot de utsatts för. Det innebär 
också att tjänstemän på grund av hot och påtryckningar, riskerar att fatta rättsosäkra 
beslut och inte följa sina uppdrag. 

Uppsala Kommun har sedan ett antal år flertalet dokument framtagna som anger rutiner 
och checklistor för hantering av hot och våld. För medarbetare inom socialtjänsten och 
ekonomiskt bistånd finns en handlingsplan i syfte att förebygga hot- och våldssituationer 
och fastställa vem som ska göra vad om situationer uppstår. Jag vill därför fråga 
kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

• På vilka sätt säkerställer Uppsala kommun att checklistor och rutindokument följs, så 
att tjänstepersoner inte hotas eller trakasseras till att fatta rättsosäkra beslut eller 
att inte följa sitt uppdrag? 

• Vilka insatser har gjorts inom Uppsala kommun för att kartlägga förekomsten av hot 
och trakasserier mot tjänstepersoner i myndighetsutövning?  

• Har omfattningen av hot och trakasserier mot tjänstepersoner blivit mindre eller 
större de senaste 5 åren? 
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