Personlig säkerhet, checklista
Den personliga säkerheten är viktig för att försvåra otillåten påverkan. Tänk på att vissa
situationer och tillfällen gör tjänstemän mer sårbara och utsatta än annars.
Här är några tips om vad man kan göra. Allt sker naturligtvis efter en riskbedömning på
myndigheten, ibland tillsammans med polisen.
¨ Variera de dagliga rutinerna både privat och i arbetet. Det försvårar kartläggning av både
den enskilda tjänstemannens privatliv och myndighetens arbetsformer.
¨ Omplacera ärenden eller tjänstemän om det behövs.
¨ Använd om möjligt tjänstekort med tjänstenummer. Visa inte enskilda tjänstemäns
personnummer.
¨ Byt till hemliga telefonnummer, både hemma och i mobilen.
¨ Sekretessbelägg enskilda tjänstemäns uppgifter som myndigheten har tillgång till, som
hemadress, hemtelefonnummer, CV och närmsta anhöriga.
¨ Använd inte den privata bilen i arbetet vid till exempel kontrollbesök eller förrättning, det
finns inget sekretesskydd hos bilregistret. Man kan också behöva parkera bilen på annan
plats. Finns det en öppen parkering för både privata bilar och tjänstebilar är det lätt för
potentiella gärningspersoner att kartlägga tjänstemän.

Personlig utrustning
Olika myndighetspersoner har tillgång till olika typer av personlig utrustning i arbetet. Poliser
kan ha skyddsväst och pistol, tulltjänstemän batong och handläggare på Försäkringskassan
larmtelefon. Vilken typ av utrustning ska medarbetarna ha tillgång till?
Andra förebyggande metoder, som kommunikation och bemötande, kan ofta fungera bättre
eftersom det är mer ovanligt att tjänstemän utsätts för våld. Men det förekommer.
Riskbedömningen ger kunskap om vilken typ av utrustning som varje medarbetare behöver.
Självklart kan det vara stor skillnad inom varje myndighet och mellan myndigheter, beroende
på deras uppdrag.

Självskydd
Självskydd handlar om att skydda sig själv och sina kollegor – inte att anfalla. Statens
Institutionsstyrelse (SiS) har tagit fram en utbildning i självskydd. Alla medarbetare ska lära
sig enkla metoder för att ta sig ur situationer, som till exempel olika grepp. Materialet hittar
du under publikationer i övre menyn på www.hotpajobbet.se.
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