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Informationssäkerhetsenheten

Incidentrapportering - förtroendevalda 

Datum för anmälan 

Vem rapporterar incidenten? 
Namn/funktion? Relation till den utsatte? 
Vem utsattes? 
Namn, nämnd, position? 
Vad utsattes personen för och hur? 
Trakasserier, hot, skadegörelse, våld, korruption? Via brev, 
e-post, telefonsamtal, sms/ mms, personligt framfört?
Beskriv händelsen.

När och var ägde händelsen rum? 
Var det någon annan som såg händelsen? 
(om personligen framfört) 
T.ex. en annan förtroendevald, familjemedlem, kollega etc.
Nådde hotet (om hot) fram till den tänkta mottagaren?
Vem/vilka utsatte den förtroendevalde? 
Känd/okänd förövare? En eller flera personer? Kön, 
ungefärlig ålder? Dialekt? Lokal kännedom? Utsatt 
andra förtroendevalda? 
Antas förövaren tillhöra en grupp 
/falang av något slag? 
Ja/nej? Om ja, vilken (ex. höger- eller 
vänsterextremistisk grupp, djur- eller milörättsaktivister, 
kriminellt nätverk/gäng etc.)? 
Finns någon känd utlösande faktor? 
T.ex. en särskild politisk fråga, ett beslut, annat?

Beslut om ev. åtgärder? 
Ex. polisanmälan, säkerhetsinformation till den utsatte 
etc. 
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Hur upplevde den utsatte incidenten? 
Skrämmande eller inte? Allvarligt menad eller inte? 
Andra upplevelser/känslor? 

Har polis kontaktats? JA ☐ NEJ ☐
Har incidenten polisanmälts? JA ☐ NEJ ☐
Har återkoppling skett till den utsatte? JA ☐ NEJ ☐
Har den utsatte behov av stöd/hjälp? JA ☐ NEJ ☐
Har den utsatte fått stöd/hjälp? JA ☐ NEJ ☐
Anteckningar 

Obs! Glöm inte att bifoga 
eventuella handlingar till 
incidentrapporten t.ex. 
brev/bilder 

Glöm inte att skicka en kopia på anmälan till informationssakerhetsenheten@lulea.se
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