
   

 

Krisberedskap inom Moderata Samlingspartiet - allmänt 

Beredskap för att kunna hantera allvarliga händelser på ett professionellt sätt behövs i 
vår organisation. Det gäller att kunna hantera uppkomna situationer på ett distinkt och 
tydligt sätt. I många sådana fall visar sig informationsflödet vara ett av bekymren. 
Därför behöver tydliga kontaktvägar finnas etablerade. 

I organisationen kan inte alla allvarliga händelser hänskjutas till partiets översta 
ledning. En beredskap måste finnas där händelser på lokal nivå hanteras av 
gruppledare/föreningsordförande. Är det frågan om tyngre funktionärer på 
lokal/regional nivå är våra partiombudsmän ansvariga. Vi ska i krishanteringen 
arbeta efter subsidiaritetsprincipen. 

Vid en krissituation kontakta i första hand din gruppledare.  

 

Hot och trakasserier mot förtroendeman 

Tyvärr förekommer trakasserier och även hotelser gentemot våra förtroendemän. Detta 
är betydligt allvarligare än vad det ofta kan verka på ytan. Många förtroendemän har 
utsatts genom årens lopp och har då ofta negligerat händelserna. 

Många gånger kan upprepade trakasserier medföra att förtroendemän ger upp sina 
politiska banor. Då har trakasserierna medfört att det demokratiska systemet har lidit 
allvarlig skada. Vi värnar våra grundlagar. Hela vår verksamhet kretsar kring att 
bygga vidare på det demokratiska system som ger Sverige en särställning i världen. 
Detta måste försvaras varje dag! 

Hot och trakasserier ska alltid polisanmälas. Informera samtidigt din gruppledare och 
partiombudsmannen. 

 

 

 

 

 

 



   

 
Våldsbrott mot partiets funktionärer 

Våldsbrott mot förtroendemän är dessbättre inte vanligt, men i samband med 
utåtriktade aktiviteter är vi exponerade och ofta oskyddade. 

Åtgärder: 
• Vid dörrknackningskampanj: Gå alltid 2 st. tillsammans. Ha med varandras 

mobiltelefonnummer. 
• Vid torgaktiviteter: Anmäl alltid i förväg till lokal ordningspolis när aktivitet ska ske. 

Detta är särskilt viktigt när vi har mer namnkunniga företrädare med oss, som kan vara 
lätt igenkända av allmänheten.  

• Vissa av våra aktiviteter är av den karaktären att vi måste ha tillstånd från 
myndigheterna i förväg. Detta gäller så fort vi har fast kampanjutrustning placerad på 
marken(typ bokbord, flaggor, högtalare etc.) På privat mark gäller överenskommelse 
med markägare. 

• I samband med torgmöten bör någon finnas bakom talaren för att kunna ingripa om 
någon fridsstörare kommer bakifrån. Den andra riktningen är oftast lättare att bevaka.  

• Ansvarig funktionär för evenemanget söker samband med ev. utsänd polis i förväg för 
att göra klart hur man bedömer läget. 

• När partiet arrangerar aktiviteter utomhus måste man tillse att anordningarna är 
monterade så att man inte kan göra sig illa, eller snubbla på dem. 

  

Partifunktionär som begår brottsliga handlingar 

Tyvärr inträffar det då och då att någon av våra företrädare hamnar i klammeri med 
rättvisan.  

Vi företräder ett parti som värnar om lag och ordning. Vi inser också alla, att vi som 
företrädare i en politisk organisation befinner oss i förtroendebranschen. För att 
förstärka detta och inpränta vikten av att vi har rent omkring oss, tecknar alla våra 
politiska företrädare på en kandidatförsäkran, med ett antal skrivningar kring etiska 
förhållningsregler. 

Det innebär att våra företrädare inte kan vara föremål för brottsutredningar om brott 
av allvarligare karaktär, utan att vederbörande ställer sig åtsidan i avvaktan på 
eventuell dom. Det kallar vi i dagligt tal för ”time out”.  

Händer sådant funktionärer i de kommunala- eller landstingskommunala grupperna, tar 
respektive gruppledare ansvar för att föra diskussionerna. Gruppledaren informerar 
partiombudsmannen. Partiombudsman och länsförbundsordförande har ansvaret för att 
föra diskussionen om tyngre funktionärer i partiet hamnar i problem. 


