Bilaga 2 - till Riktlinje hot, våld och trakasserier mot
förtroendevalda
UNDER-PERSPEKTIVET
8.2 Checklista - När en förtroendevald stalkas (hotas)


Utse en huvudansvarig. Upprätta en logg där all information samlas.
Informera och engagera partiets gruppledare, säkerhetssamordnaren och partiets
säkerhetsansvarig.



Dokumentera. Samla allt som kommer från stalkaren, dvs. e-post,
Telefonsamtal, sms, sociala medier. Kontrollera att informationen sparas på ett
sådant sätt att den inte riskerar att försvinna av misstag.



Ta reda på mot vem förföljelsen riktar sig. Är det bara en person eller flera?
Vad kan ha hänt - hur är beteendet? Har det hänt förut? Finns det ett mönster
av den typen av kontakt som man inte noterat tidigare.



Ta reda på vem stalkaren är. Kolla ip-adresser i e-postmeddelandet,
telefonnummer och kommunens egna databaser. Är han eller hon en kund eller
en före detta medarbetare?



Skicka ett tydligt nej via e-post eller brev med en tydlig markering att ni inte
vill att stalkaren ska ha någon som helst kontakt med de förföljda personerna.
Spara en kopia på all korrespondens.



Informera kollegorna. Se till att alla kollegor är medvetna om situationen och
att de inte får ha kontakt med stalkaren.



Analysera allvaret i hotet. Vilken metod använder han eller hon? Epostmeddelanden, sms eller personliga besök? Har personen uppträtt hotfullt?
Kolla offentliga register. Har han dömts för brott tidigare? Äger personen ett
skjutvapen?



Skydda den drabbade. Byt ut alla e-postadresser och telefonnummer, styr om
dem till den säkerhetsansvarige. Se till att reception och bevakningsbolag är
medvetna om att stalkaren inte är välkommen. Hur ser det ut i den drabbades
hem? Behövs larm? Ändringar i resväg?



Polisanmäl om hotet bedöms som allvarligt. Se till att ha med all
dokumentation. Anmäl utan brottsrubricering. Begär ev besöksförbud. Se till att
all kontakt från polisen går till partiets säkerhetsansvarig eller kommunens
säkerhetssamordnare och inte till den drabbade förtroendevalda.

