
Checklista för förtroendevalda – ansvar åtgärder vid hot/våldssituation 

Denna checklista ska vara ett stöd i händelse av hot och våld för att säkerställa att   viktiga moment genomförs. 
Anpassa listan så att den motsvarar ert behov. Säkerställ att listan fylls i och hålls uppdaterad utifrån era 
rutiner. 

Checklista när en hot eller våldssituation uppstår 

I direkt anslutning till händelse 
Aktivitet Ansvarig Datum Utfört av 

Larma, personlarm eller 112 
Om du misstänker att det finns en koppling till ditt 
politiska engagemang bör du informera om detta när 
du gör en polisanmälan. 

Förtroendevald 

Kontakta partiets gruppledare Förtroendevald 

Kontakta kommunens informationssäkerhetsenhet vid 
behov 
Ta hand om dem som drabbas, ge stöd och ställ upp 
för samtal i en lugn och trygg miljö. Bedöm och ge 
första hjälpen 

Ta hand om indirekt drabbade – mötesdeltagare, 
besökare, andra förtroendevalda 

Kontakta anhöriga 

Ordna så att någon finns med vid hemfärd och att hen 
stannar hos den drabbade tills någon anhörig har 
möjlighet att komma 

Se till att den drabbade får vård om behov finns. Om 
vårdcentral eller sjukhus måste uppsökas, ordna 
sällskap dit och invänta anhörig 

Vid behov kalla in ersättare 

Informera övriga om händelsen och hur arbetet går 
vidare. Vid behov erbjuda samtalsstöd 

Vid större händelser kontaktas POSOM, kommunens 
krisgrupp 

SOS/ 
Räddningstjänst 

Eventuell kontakt med media 

Partiets säkerhets
kontakt 



Efter en händelse 

Inom en vecka 

Aktivitet Ansvarig Datum Utfört av 

Informera om eventuella ersättningar eller försäkringar 
som kan bli aktuella 

Skapa en plan och ge stöd för återgång i uppdraget. 
Underlätta fortsatt delaktighet i arbetsgemenskapen 

Säkerställ att händelsen är dokumenterad och 
överlämna dokument till 
Informationssäkerhetsenheten. 

Inom och efter en månad 

Aktivitet Ansvarig Datum Utfört av 

Uppföljningssamtal där personliga upplevelser kring 
händelsen, polisanmälan, eventuell rättegång och 
kvarstående problem tas upp 

Följ upp hur den drabbade fungerar i sitt uppdrag. Se 
över behov av rehabilitering och anpassningar 

I rimlig tid före det är aktuellt 

Aktivitet Ansvarig Datum Utfört av 

Ge före eventuell rättegång den förtroendevalde 
möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet. 
Erbjud också stöd till denne. 

Se till att den drabbade får sällskap av en annan person 
till rättegång 

Bistå vid behov den drabbade med begäran om att åtalad 
lämnar rättssalen medan den drabbade hörs om målsägare 
eller vittne 

Partiets säkerhets
kontakt 
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