Målen för Polisens person
säkerhetsarbete är att:
• Öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och
deras anhöriga

Bättre stöd
och skydd
till brottsoffer

• Säkra rättsprocessen
• Komplettera och avlasta utredningsverksamheten
Förutsättningarna för att få skydd av polisen ska vara lika
oavsett var i landet man bor eller befinner sig. Skyddet ska
vara anpassat efter hur hotbilden ser ut. Polisens skyddsarbete ska präglas av professionalism och utföras med respekt
för skyddspersonens integritet.

Polisens personsäkerhetsarbete

Läs mer:
- Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet.
- Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete

Vill du veta mer om Polisens lokala personsäkerhetsarbete?
Vänd dig till din lokala polismyndighet:
www.polisen.se
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Personsäkerhet -en del av Polisens
brottsofferarbete
Polisens personsäkerhetsarbete handlar om att stödja och skydda
hotade människor och deras anhöriga. Den som utsätts för hot
ska känna sig trygg och få professionell hjälp som innefattar
skyddsåtgärder med hög kvalitet.
Alla skyddsåtgärder ska utgå från en strukturerad hot- och riskbedömning och anpassas efter individens behov, miljö och situation. Skyddsarbetet innebär en avvägning mellan att ge personer
tillräckligt skydd och att göra det möjligt för dem att leva ett så
normalt liv som möjligt.

Polisen ansvarar som arbetsgivare för att
förebygga och åtgärda risker för hot eller våld mot medarbetare. Polisens verksamhetsskydd innebär skydd av såväl
medarbetare som information, utrustning och lokaler för att Polisen ska kunna planera och genomföra sina uppgifter
på ett bra sätt.

SÄRSKILT
PERSONSÄKERHETS
ARBETE

Polisens särskilda personsäkerhetsarbete omfattar
endast en liten grupp personer med skyddsbehov.
Särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för
att en person ska omfattas av det särskilda personsäkerhetsarbetet.

Särskild
hotbildsanalys

Fortsatt hög risk

LOKALT
PERSONSÄKERHETSARBETE
(Stöd och skydd)
Förhöjd risk för
skyddsperson

Strukturerad hot- och riskbedömning

BROTTSOFFERSAMORDNING
(Stöd och skydd)
Risk för hot identifieras

Strukturerad hot- och riskbedömning
Verksamhetsskydd
– skydd av
medarbetare

HOT UPPMÄRKSAMMAS!

Polisens lokala personsäkerhetsarbete är till för
alla som behöver eller kan behöva stöd och skydd
från Polisen. Detta skyddsarbete genomförs när
hot- och riskbedömningen visar att hotet är så
allvarligt att det krävs skyddsåtgärder som inte
kan vidtas inom ramen för brottsoffersamordningen.

Allt ok!
Polisens brottsoffersamordning ger
i första hand information, stöd och
skydd. Brottsoffersamordningen har
även hand om vissa skyddsåtgärder, till
exempel larmpaket och uppföljning av
Allt ok! besöksförbud.

