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Våld och hot mot förtroendevalda 

Gäller för: Förtroendevalda inom Region Värmland 
 

Inledning 
Region Värmland är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att 
skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Det är ett 
hot mot vår demokrati om den som är politiker inte kan fatta beslut på grund av upplevt 
obehag eller faktiska hot och trakasserier.  
Mot bakgrund av ovanstående har Region Värmland tagit fram följande riktlinjer.  
Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, ansvarar för att dessa 
riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att 
de följs. Det är särskilt viktigt att informera nya förtroendevalda. Varje enskild 
förtroendevald har också ett eget ansvar för att rapportera eventuella händelser och hålla 
sig uppdaterad med dessa riktlinjer. 

 

Tillämpningsområde 
Riktlinjen avser förtroendevalda i Region Värmland. Med förtroendevalda avses ledamöter och 
ersättare, samt revisorer, som fullgör förtroendeuppdrag för Region Värmland. 
 
Det finns olika former av hot som påverkar den personliga säkerheten. Riktlinjen redogör 
för roller och ansvar i säkerhetsarbetet, samt för ett antal hotbilder vilka alla ska hanteras 
i enlighet med denna riktlinje. Tillhörande rutin Våld och hot mot förtroendevalda redogör 
vilka åtgärder som kan vidtas.  
 
Om hotbilden är av akut karaktär och kopplat till uppdraget som förtroendevald ska 
polisen kontaktas på 112. 
 
Riktlinjen inklusive rutiner ska följas upp och vid behov revideras vid varje ny 
mandatperiod.  Handlingarna ska ingå som en del i introduktionen av nya förtroendevalda. 

Riktlinjer vid våld och hot mot anställda inom Region Värmland hanteras i en särskild 
riktlinje. 
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Ansvar och roller i säkerhetsarbetet 
Region Värmland har som arbetsgivare att följa det lagstadgade arbetsmiljöansvaret, 
vilket bland annat ställer krav på att förebygga hot och våld i de anställdas arbetsmiljö. 
Förtroendevalda är dock formellt sett inte anställda och omfattas därmed inte av 
arbetsmiljölagstiftningen. Det är därmed upp till den politiska församlingen och 
partierna att ta ansvar för de förtroendevaldas säkerhet. 
 
Regionfullmäktige 
Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ har ett övergripande ansvar för 
den politiska organisationens arbete angående hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda. 
 
Regionfullmäktiges ordförande 

Regionfullmäktiges ordförande är formellt högsta säkerhetsansvarig inom Region 
Värmlands politiska organisation. Regionfullmäktiges ordförande ansvarar för att i 
samverkan med regionens säkerhetschef och partiernas säkerhetsansvariga inför varje 
ny mandatperiod göra en riskbedömning av säkerhetsläget och vid behov föreslå 
åtgärder samt skapa en handlingsplan. 
 
Regionfullmäktiges ordförande ansvarar för att enligt Rutin för våld och hot mot 
förtroendevalda beakta säkerheten inför sammanträde. 
 
Ordförande i övriga nämnder samt styrelsen 
Ordförande har ansvar för att enligt Rutin för våld och hot mot förtroendevalda beakta 
säkerheten inför sammanträde. 

 
Enskild förtroendevald 
Enskild förtroendevald ansvarar för att följa de åtgärder som finns angivna i rutin för Våld och 
hot mot förtroendevalda.  
 
Förtroendevalda bör själva göra en analys av hot och risker i sin vardagssituation i syfte att 
skapa handlingsberedskap och trygghet. Detta görs utifrån checklista för Personlig riskanalys.  
 
Kontakta säkerhetsansvarig inom partiet i det fall det bedöms att behov finns.   
 
Säkerhetsansvariga inom det egna partiet 
Partierna ska ha säkerhetsansvariga kontaktpersoner inom det egna partiet som har till uppdrag 
att stödja sina partimedlemmar i händelse av uppstådd hotbild. Den säkerhetsansvariga ska 
vara känd inom det egna partiet. Den säkerhetsansvarigas kontaktuppgifter ska delges 
regionens sekretariat. 
 
Det är partiets säkerhetsansvariga som de förtroendevalda i första hand ska kontakta om det 
uppstår någon form av hotbild, om inte hotbilden är akut. Då ska polisen kontaktas på 112. 
Det är också partiets säkerhetsansvariga som ska se till att en eventuellt inträffad incident 
rapporteras till regionens säkerhetschef enligt checklista för Incidentrapportering. 

Säkerhetsansvariga ska hålla nya förtroendevalda inom partiet uppdaterade utifrån den 
här riktlinjen. 
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Region Värmlands säkerhetschef 
Region Värmland har en utarbetad säkerhetsorganisation där regionens säkerhetschef ansvarar 
tillsammans med övriga medarbetare med säkerhetsfunktioner för att stötta, bistå, vara 
vägledande och behjälpliga till alla verksamheter inklusive den politiska organisationen.  
 
Regionens säkerhetschef ansvarar för att de förtroendevalda inför och under varje 
mandatperiod utbildas i frågor som rör hot och hot om våld utifrån riktlinjen.  
 
Polisen 
Alla former av hot och våld ska polisanmälas. Hot, våld och trakasserier riktade mot 
dig som förtroendevald är ett hot mot vår demokrati och ska därför alltid 
polisanmälas. Vid kontakt med polisen ska den förtroendevalde uppge att händelsen 
är ett hot mot det demokratiska uppdraget. 
  

 

Hotbilder  
Nedan finns korta beskrivningar över de hotbilder som kan uppstå. Till varje hotbild finns 
förebyggande åtgärder kopplade i rutin Våld och hot mot förtroendevalda.  
 
Påverkansoperationer 
Påverkansoperationer kan exempelvis handla om försök att påverka beslut, uppfattningar eller 
beteenden hos den centrala statsledningen, befolkningen eller utvalda målgrupper. Som 
politiker är det här något som kan behöva hanteras. Påverkansoperationer kan också bedrivs 
genom att verkligheten manipuleras, det vill säga att en viss typ av agerande framkallas med 
exempelvis hot eller mutor. Syftet med ett sådant agerande kan vara att få till exempel politiker 
eller journalister att uttala sig om en framtvingad händelse. 
 
Offentliga sammanträden 
Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting.  Enligt lagen får kommuner och regioner anordna 
säkerhetskontroll vid sina offentliga sammanträden om det finns anledning att misstänka 
att brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande skadegörelse på 
egendom i samband med sammanträdet. 
  
Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande vid 
sammanträdet. Då misstanke om hot och våld av det slag som anges i 1 § lagen om 
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden föreligger genomförs en 
hotbildsbedömning, denna bedömning görs av ordförande i samverkan med regionens 
säkerhetschef. Innan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med Polismyndigheten 

 
Traditionella och sociala medier 
Både traditionella och sociala medier är platser som samlar stora grupper och sociala 
medier manar ofta till engagemang och debatt, vilket är av stor vikt för det demokratiska 
samtalet. På sociala medier kan det även finnas individer och grupper vars enda syfte är att 
förstöra samtalet, eller skapa oro och förvirring. Hotbilden kan höjas på kort tid och det kan 
snabbt uppstå behov av att analysera en hotfull situation.  
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Hot och angrepp  
Hot och angrepp kan vara allt från att någon har uttalat ett konkret hot, muntligen, via 
sociala medier, telefon, mejl eller sms, till oönskade eller påträngande påhälsningar eller 
gåvor. Det kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för 
den förtroendevalda. Det kan ibland vara svårt att avgöra om och vad man utsatts då vissa 
hot är subtila och tvetydiga. Det är alltid den drabbade personens subjektiva bedömning 
som avgör om en situation är hotfull. 
 

Säkerhet i vardagen 
För att kunna känna sig säker i vardagen kan det krävas åtgärder både i hemmet, för 
familjemedlemmar, avseende nycklar, kort och koder samt på arbetsplatsen.    
  
Säker hantering av teknisk utrustning 
Med teknisk utrustning avses bland annat mobiltelefoner, datorer och andra uppkopplade 
enheter. Teknisk utrustning används i allt större utsträckning, vilket kan öppna upp möjligheter 
till olika former av intrång och avlyssning om de inte hanteras på ett säkert sätt. Risken är att 
informationen kan användas i brottsliga syften.  

 
Skydda den personliga integriteten och identiteten 
I takt med att det blir allt lättare att exempelvis ta reda på personuppgifter och var någon bor 
kan det vara bra att veta vad som går att göra för att skydda sig. Det kan vara allt från att 
minska synlig- och spårbarheten på nätet till att skydda personuppgifter eller få ett 
kontaktförbud utfärdat. Fyra olika grader av kontaktförbud, tre olika typer av skyddade 
personuppgifter och sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen är försiktighetsåtgärder 
utöver de normala som kan kopplas på för att skydda den personliga integriteten och 
identiteten. 

 
Avvikande och icke beställda försändelser 
Avser post som skickas både hem till den förtroendevalda samt till arbetsplatsen. Det kan vara 
post avvikande genom form, vikt, lukt, ljud eller liknande. Det kan även vara paket som dyker 
upp oväntat eller oförklarligt.   

 
Utpressning, stalking och rättshaveristiskt beteende 
Olika metoder av utpressning kan användas för att tvinga sig till något eller för att beslut sak 
fattas i en viss riktning. Hållhakar eller svagheter kan utnyttjas men förtäckta insinuationer kan 
räcka för att skrämmas. Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning. Stalkning är ett vidare 
begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen 
uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som kanske inte alltid är brott 
enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och 
smyger sig på den utsatta personer. Rättshaveristiskt beteende kan kännetecknas av aggressiva 
och upprepade krav, komma med dramatiska anklagelser och ha en verklighetsuppfattning som 
skiljer sig från andras. De utgör ofta ett arbetsmiljöproblem. 
  
In- och utrikesresor 
För Region Värmlands räkning reser förtroendevalda i sina uppdrag. Riskerna vid en resa 
varierar mellan olika länder och även mellan olika orter inom ett land. Tillfälligt uppkomna 
politiska situationer i landet kan dessutom förändra situationen snabbt och därmed öka risken 
att utsättas för hot. Innan du åker bör du göra en bedömning av hur det allmänna 
säkerhetsläget ser ut där du även bör väga in att situationen i landet kan förändras snabbt.  
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Terrorangrepp och andra attentat 
Sannolikheten att drabbas av attentat i form av politiskt eller religiöst våld är liten, men det är 
ändå viktigt att känna till bästa sätt att agera om ett angrepp eller motsvarande våldsbrott 
skulle inträffa oberoende om det sker i Sverige eller utomlands. En annan situation som kan 
uppstå är att någon eller några med onda avsikter tar sig in i ett regionhus, socialkontor, skola 
eller andra offentliga byggnader. Den mentala förberedelsen kan vara avgörande eftersom den 
tid det tar att förstå vad som händer kan vara vital för att hinna ta sig ur situationen. 

    
 

Dokumentet är utarbetat av:   Ledningsstrateg Johanna Orre, enhetschef Marcus Liniver, 
säkerhetschef Eva Bergqvist
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Rutin för våld och hot mot förtroendevalda  

Gäller för: Förtroendevalda inom Region Värmland 
 
Nedan finns korta beskrivningar av åtgärder kopplade till de hotbilder som beskrivs i 
riktlinjen Våld och hot mot förtroendevalda.  

 
Påverkansoperationer 
Kontrollera den information som ges och var källkritisk för att undvika att bli en del av en 
påverkansoperation. Undvik att kommentera en händelse innan bekräftad information är 
tillgänglig. Vid misstanke om påverkansoperation, kontakta partiets säkerhetsansvariga som 
rapporterar till säkerhetschef.  
 
Offentliga sammanträden 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid ett sammanträde. Ordföranden har rätt att visa 
ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Bestämmelsen om 
ordförandens rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som ledamöter och 
ersättare. Om det under sammanträdet uppstår sådan oordning att sammanträdet inte 
på ett meningsfullt sätt kan fortsätta, har ordföranden rätt att ajournera sammanträdet 
eller upplösa sammanträdet. Frågor att ställa sig inför ett sammanträde:  

 
• Kan mötet/sammanträdet/evenemanget dra till sig intresse från grupper eller 

individer som utgör en särskild risk för hot och våld eller som på något annat 
sätt kan vara ute efter att störa sammanträdet?   

• Kommer några kontroversiella ämnen eller frågor att behandlas? 
• Finns det risk för överförda hotbilder? Medverkar personer/grupper som har 

en hotbild riktad mot sig? 
• Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen, exempelvis 

demonstrationer och möten? 
• Vilken bedömning gör ordföranden av hotbilden utifrån stämningsläge, 

medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information? 
 

Skulle ordföranden finna att det föreligger en risk i att genomföra mötet ska Region 
Värmlands säkerhetschef kontaktas. Regionens säkerhetschef ska även informera den 
lokala polisen om situationen och informera om att det finns eventuell hotbild.  
Om polisen bedömer att mötet kan genomföras ska de säkerhetsåtgärder som krävs 
vidtas.  
 
Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och 
landsting medger att regionen får anordna säkerhetskontroll om det finns anledning 
att misstänka att brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande 
skadegörelse på egendom i samband med sammanträdet. 
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Beslut om säkerhetskontroll enligt denna lag fattas av den som är eller ska vara 
ordförande vid sammanträdet. Innan dess ska samråd ske med polismyndigheten. 
 
Ordföranden ansvarar för att i början av sammanträdet informera ledamöterna om 
utrymningsplan samt uppsamlingsplats om utrymning måste genomföras. 
 
I det fall akut fara, hot eller våldssituation mot en förtroendevald eller ett 
sammanträde uppstår, ska polisen omedelbart kontaktas. 

 
 

Traditionella och sociala medier 
Fundera i förväg kring vilka sammanhang och vilka platser som ska visas upp. Hemmet, familjen 
och miljöer som besöks regelbundet bör inte exponeras. Undvik att nämna arbets- eller 
partikamrater i intervjuer eller i kontakter med media om det inte är förankrat hos dem. Det 
finns ingen skyldighet att svara i digitala kanaler när debatten och språkbruket hamnat bortom 
rimliga gränser. Hot ska alltid polisanmälas. Tänk på den personliga integriteten i sociala 
medier. Använd helst en stängd profil, det vill säga att profilen endast är synlig för personer 
som godkänts. Ett råd är att skapa en öppen offentlig sida i sociala medier som hålls avskild från 
ens privata sida. Var noga med att ofta byta lösenord och ha en avancerad inloggning till konton 
i digitala kanaler. 
 
Hot och angrepp  
Radera inte ett hotfullt meddelande som kommer in via digital form. De behövs i digital form för 
att kunna spåra var de skickats ifrån. Ta en skärmdump på meddelandet eftersom vissa raderas 
med automatik. Vid osäkerhet om det är ett olaga hot eller inte, prata med den utsedda 
säkerhetsansvarige inom partiet som i sin tur kontaktar säkerhetschef för bedömning om 
agerandet ska polisanmälas. 
 

Säkerhet i vardagen 
Skydda nycklar, inpasseringskort och portkoder så att de inte kommer i orätta händer. Genom 
att lägga in kontaktuppgift under kontakter i mobiltelefonens adressbok och kalla den ICE (In 
Case of Emergency) kan räddnings- och sjukvårdspersonal komma i kontakt med anhöriga eller 
andra kontakter i händelse av sjukdom eller olycksfall. Begreppet ICE används internationella 
och kan innehålla telefonnummer till ett valfritt antal personer. I många mobiltelefoner finns 
olika förinstallerade funktioner eller appar som gör att det går att se ICE-kontakterna även om 
telefonen är låst.  
 
 
Säker hantering av teknisk utrustning 
För att minska risken att utsättas är det viktigt att ha en säker hantering av den tekniska 
utrustningen i form av bland annat mobiltelefoner, datorer och andra uppkopplade enheter. 
Tänk på att offentliga trådlösa nätverk medför en ökad risk för bland annat intrång. Var 
medveten om att all information som skickas eller tas emot via trådlösa nätverk kan läsas av 
andra om anslutningen inte är säker. Tänk på att ta bort temporära internetfiler från 
webbläsaren efter användande av offentliga datorer. Byt också lösenord på det e-postkonto 
som använts på den allmänna datorn. Det går dock inte att veta hur mycket av aktiviteterna 
som sparats på en dator som någon annan äger. Utgå från att allt sparas. 
 
Skydda den personliga integriteten och identiteten 
Ha kontroll på id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning och polisanmäl 
direkt vid misstanke om brott. 
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Avvikande och icke beställda försändelser 
Hantera eventuella hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat så att polisen kan 
säkra eventuella spår och ta del av innehåller för att analysera det. Om du får flera 
försändelser från samma avsändare bevara några oöppnade. För att undvika att många 
hanterar hotbrevet är ett råd att ta ett foto på det i stället för att hantera det ursprungliga 
brevet.  
 
Om du som förtroendevald får en misstänkt postförsändelse, spara brev och kuvert, 
kontakta säkerhetsansvarig inom partiet för vidare bedömning om åtgärder. Om det 
inkommer försändelse med misstänkt farligt innehåll ska polis och Regionen Värmlands 
säkerhetschef kontaktas. Lämna rummet, stäng dörren. 

 
Utpressning, stalking och rättshaveristiskt beteende 
Kontakta säkerhetsansvarig vid utpressning som är relaterad till det politiska uppdraget. Gör 
alltid en polisanmälan vid olaga förföljelse och anmäl till säkerhetsansvarig. Vad tydlig med att 
inte vilja ha någon kontakt med individen och när det är gjort svara inte på 
kommunikationsförsök. Vid hantering av rättshaveristiskt beteende, försök behålla lugnet, höj 
inte rösten och argumentera inte emot. Svara på det som efterfrågas, inte mer och hänvisa till 
annan om ärendet inte rör det egna området. Låt personen få sista ordet, kommentera inte 
ytterligare och avsluta eller avbryt samtal som blir allt för kränkande, hotfulla eller meningslösa. 

 
In- och utrikesresor 
Bokning av tåg eller flyg görs alltid hos den resebyrå som regionen upphandlat.  
Regionen kan genom detta snabbt få en överblick över var förtroendevalda på resa 
befinner sig. Sekretariatet kan bistå med hjälp av resebokning för förtroendevalda. 
 
Lämna en resplan med kontaktuppgifter (hur och var du kan nås under resan) till 
sekretariatet.  Ändringar under resan ska meddelas omgående. Anmäl 
kontaktuppgifter till närmast anhörig så att uppgifterna finns hos sekretariatet. 

Inför utrikesresa sök information och reserekommendationer för ditt resmål på 
Utrikesdepartementets hemsida. Ladda även ner appen UD Resklar till din mobil. Där 
får du kontinuerligt uppdaterad information om säkerhetsläget i världen. 

Förtroendevalda är försäkrade genom regionens tjänstereseförsäkring. Kontakta 
sekretariatet för att få ditt Travel Security Card för att kunna ta del av din 
tjänsteförsäkring. Beställ Europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassan. 
 

Åtgärder under resa  
Om situationen på platsen du befinner dig i plötsligt förändras eller om ditt 
säkerhetsläge kraftigt försämras bör du omgående kontakta partiets 
säkerhetsansvariga. Informera om vad som inträffat, hur du mår, vart du befinner dig 
och hur och när du kan kontaktas.  Partiets säkerhetsansvariga avgör, i samråd med 
den förtroendevalda samt regionens säkerhetschef, vilket stöd som behövs.  
 
Håll regelbunden kontakt med partiets säkerhetsansvariga så länge den kritiska 
situationen kvarstår.  
 
Håll dig uppdaterad på händelseutvecklingen i landet via nyhetsrapportering, landets 
myndigheter och ambassadens webbplats. 

Vid en akutsituation ska den lokala polisen på platsen kontaktas. Kontakta 
ambassaden eller konsulatet i landet du befinner dig för råd och stöd. 
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Terrorangrepp och andra attentat 
Om det kan befaras att ett allvarligt brott kan inträffa i samband med ett offentligt 
sammanträde ska en hotbildsbedömning genomföras i samråd med polis. Polisen gör sedan 
bedömningen vilka åtgärder som ska vidtas vid varje enskild situation.  
 
Inför ett sammanträde ska ordföranden därför tillsammans med övriga i presidiet utvärdera 
riskfaktorer, se avsnitt offentliga sammanträden.  

 

Sökord: offentliga sammanträden, sammanträden, hot, våld och förtroendevalda 
 

Dokumentet är utarbetat av: Ledningsstrateg Johanna Orre, säkerhetschef Eva Bergquist, 
enhetschef Marcus Liniver
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Personlig riskanalys 

Gäller för: Förtroendevalda inom Region Värmland 

Ett politiskt engagemang innebär ett behov av att regelbundet reflektera samt analysera 
risker och vilka sårbarheter som finns. 

Du som förtroendevald ska själv göra en riskanalys av din politiska vardag.  

Använd checklistan för att identifiera risker i vardagen och bedöma vilka 
säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att undvika eller minimera riskerna. Bedömer du 
det som nödvändigt ska du kontakta säkerhetsansvarig inom det egna partiet. 

 

1) Var och när finns det en direkt risk för att du ska bli utsatt för påhopp eller 
angrepp av något slag? 

2) Tänk på att hotfulla situationer kan ha sin upprinnelse i händelser som ligger långt 
tillbaka i tiden. 

3) I vilken situation är risken som störst? 
4) Vilka händelser behöver du analysera särskilt?  Är det vid en vardaglig händelse, ett 

framträdande, ett känsligt beslut eller ett uttalande i en fråga som kan uppfattas som 
negativ eller kontroversiell? 

5) Vilka åtgärder kan du vidta för att minska risken? 
6) Vilka möjligheter till skydd finns det om du skulle hamna i en hotfull situation? 
7) Vilka möjligheter har du att larma och snabbt få hjälp om något skulle hända? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: Checklista, hot, våld, förtroendevalda, riskanalys 
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Incidentrapportering 

Gäller för: Förtroendevalda inom Region Värmland 
 
Vid händelse av hot, våld eller trakasserier ska incidenten rapporteras. Fyll i checklistan och 
lämna in till partiets säkerhetsansvarig. Det ligger sedan i dennes ansvar att vidarerapportera till 
regionens säkerhetschef. 

 

Datum för inrapportering:… …………………………………………………………. 
 
 
 

Vem rapporterade incidenten?  
(Namn, funktion, relation till den 
utsatte) 

 

Vem utsattes?  Namn, vilket parti  

Vad utsattes personen för?  Beskriv 
detaljrikt händelsen.  

 

När och var inträffade händelsen? Var det 
någon annan som såg händelsen?  (T.ex.  
annan förtroendevald, familjemedlem? 
Nådde hotet fram till den tänkta 
mottagaren?) 

 

Antas förövaren tillhöra en grupp/falang av 
något slag?  (Ja/nej?  Om ja, vilken?) 

 

Finns någon känd utlösande faktor?  (T.ex.  
särskild politisk fråga, ett beslut eller 
annat?) 

 

Beslut om eventuella åtgärder?  (Ex. 
polisanmälan, skyddsåtgärder för den 
utsatte) 

 

Hur upplevde den utsatte incidenten?  
(Skrämmande eller inte?  Allvarligt 
menad eller inte?  Andra 
känslor/upplevelser.) 
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Har polis kontaktats?  Ja Nej 
 
 

Om ja, när?..................................................................................................................... 
 
 
 

Har incidenten polisanmälts? Ja Nej 

Om inte, vill den utsatte att incidenten polisanmäls Ja Nej 

Har den utsatte uttryckt behov av stöd/hjälp? Ja Nej 
 
 

Om Ja, Vilka behov?....................................................................................................... 
 
 

Har den utsatte fått stöd/hjälp?  Ja Nej 

Beskrivning av stöd/hjälp/andra åtgärder 

................................................................................................................................................... 
 
 

................................................................................................................................................... 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Har anhöriga informerats?  Ja Nej 

Vem/Vilka?.................................................................................................................... 

Har säkerhetsansvarig inom partiet informerats om incidenten?  Ja Nej 

Vem/Vilka?..................................................................................................................... 

 
 
 
 

Sökord: Checklista, hot, våld, förtroendevalda, incidentrapportering 
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