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Initiativärende 11-2021 om uppdatering 
av riktlinje vit hot, våld och trakasserier 
mot förtroendevalda - styrelseärende 
Dnr 1260-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar bifalla initiativärendet.  

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen ger reg-

iondirektören i uppdrag att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier 

mot förtroendevalda. Regionstyrelsen hanterar ärende om reviderad riktlinje 

vid sitt sammanträde den 14 december 2021. 

Ärendet 
Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen ger reg-

iondirektören i uppdrag att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier 

mot förtroendevalda.  

Vid sammanträdet den 14 december 2021 behandlar regionstyrelsen ett 

ärende om revidering av aktuell riktlinje. Revideringen innehåller statistik 

från Brottsförebyggande rådet för 2021 avseende brott mot förtroendevalda, 

som visar på ökat brottslighet under valår. Riktlinjen tydliggör ansvarsför-

delning i både det förebyggande arbetet och i åtgärdsarbetet vid händelse. 

Utöver detta ger riktlinjen tips på hantering och värdering av hot mot full-

mäktige, samt har utökats med tips på förebyggande arbete gentemot individ. 

Checklistor för åtgärdshantering finns bilagt som stöd vid händelse.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

De som berörs av beslutet är främst regionens förtroendevalda, som består 

av kvinnor och män. Enligt statistik varierar vem som utsätts för brott, men 

det finns en viss skillnad i att kvinnor utsätts i högre utsträckning än män. 

Syftet med riktlinjen vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda är att 

säkerställa ett bra förebyggande arbete för att förhindra brott mot förtroen-

devalda oavsett könstillhörighet.  

Bilagor: 

Initiativärende 11-2021 om uppdatering av riktlinje vid hot, våld och trakas-

serier mot förtroendevalda 

Protokollsutdrag skickas till: 

Stabschef 
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