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Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller  
trakasserier riktade mot förtroendevalda 

 

 Åtgärd Ansvar 

3.1.1 

Den som har blivit utsatt för hot, våld etc informerar parti-
ets säkerhetsansvarig.  

Den utsatte. Själv eller genom 
eget valt ombud, t ex initialt 
stöd 

Den utsatte och partiets säkerhetsansvarig gör en bedöm-
ning av situationen och kontaktar vid behov kommunens 
säkerhetsstrateg. 

Partiets säkerhetsansvarig 

Vid behov kontaktas kommunens säkerhetsstrateg Partiets säkerhetsansvarig 

3.1.2 
Polisen kontaktas för bedömning av om händelsen bör 
anmälas. Vid kontakt anges att händelsen har koppling till 
den utsattes politiska uppdrag. 

Kommunens säkerhetsstrateg  

3.1.3 

Polisanmälan görs om den utsatte beslutar så Kommunchefen 

Anmälaren begär att polisanmälan blir åtkomstskyddad Kommunchefen 

Anmälaren uppger att händelsen har koppling till den ut-
sattes politiska uppdrag 

Kommunchefen 

3.2.1 

Den utsatte har fått initialt stöd (t ex från kamrat) för att 
inte lämnas ensam i den utsatta situationen 

Partiets säkerhetsansvarig 

Den utsatte har valt en stödperson, t ex anhörig, som den 
initiala stödpersonen kan kontakta. 

Partiets säkerhetsansvarig 

3.2.2 

Den utsatte har sällskap vid transport till, och i avvaktan 
på, sjukvård. 

Partiets säkerhetsansvarig 

Den utsatte har sällskap vid transport till hemmet eller an-
nan vald plats. 

Partiets säkerhetsansvarig 

Den utsatte har sällskap i hemmet eller annan vald plats i 
avvaktan på vald stödperson, t ex anhörig 

Partiets säkerhetsansvarig 

3.2.3 

Information (endast nödvändig) om det inträffade lämnas 
till valda målgrupper, t ex; 

Partiets säkerhetsansvarig och 
kommunens säkerhetsstrateg i 
samråd 
 

 Partikamrater 
 Övriga förtroendevalda 
 Kommunens medarbetare 
Information (endast nödvändig) om det inträffade lämnas 
till massmedia 

Partiets säkerhetsansvarig 

  



 Plan för hantering av hot, våld och 
trakasserier 

2(2) 

Datum   

2018-06-13 Bilaga 3    

 
 

 Aktivitet Ansvar 

3.2.4 

Ett initialt uppföljande samtal med inblandade, inom två 
veckor efter händelsen, har hålls 

Partiets säkerhetsansvarig 

Det initiala samtalet dokumenteras Partiets säkerhetsansvarig 

Behov av ytterligare uppföljande samtal har bedöms och 
dokumenteras 

Partiets säkerhetsansvarig 

Behov av professionellt stöd har bedöms och dokumente-
rats 

Den utsatte i samråd med partiets 
säkerhetsansvarig och/eller kom-
munens säkerhetsstrateg 

Professionellt stöd via kommunens företagshälsovård be-
ställs och avropas 

Kommunens säkerhetsstrateg 

 
 
 


