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Checklista/Dokumentation för Skolledare/arbetsledare vid hot 

eller våld 
 

Berörd medarbetare ………………………………………………………….. 

 

Datum för händelsen …………………………………………………………. 

 

 
 Datum Sign 

   

Samtal med arbetsledare (ska ske samma dag) 

 

  

Arbetsskade-/tillbudsanmälan 

 

  

Akuta stödinsatser: ressällskap, taxiresa hem, debriefing 

 

  

Information till berörda 

 

  

Polisanmälan       Ja � Nej � 

 

  

Socialanmälan     Ja � Nej � 

 

  

Förvaltningschef informerad       Ja � Nej � 

 

  

Uppföljningssamtal 1 

Ca en vecka efter händelsen 

Vidtagna åtgärder? 

 

  

Uppföljningssamtal 2 

Ca tre månader efter händelsen 

Vidtagna åtgärder? 

  

Ärendet avslutat 

 

  

Ansvarig skolledare/arbetsledare 

…………………………………………………… 

Underskrift 
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Checklista 2 

 
Datum: ………………………. 

 

- Starta bandspelare, om tillgång finns. 

- Försök få den uppringande att upprepa hotet. 

- Be kollega att lyssna på sidotelefon och larma säkerhetsansvarig 

 

Typ av hot 

Bomb �        Annat � 

 

Fördröjnings frågor, fyll i checklista 

När ska bomben explodera: ………………….…….…………… 

Vad är bomben placerad: ………………………….…………… 

När placerades bomben: ………………………….……………. 

Hur ser bomben ut: ……………………………….……………. 

Vad får bomben att explodera: …………………………………. 

Har du själv placerat bomben: ……………………..…………... 

Varför har en bomb placerats här: …………………..…………. 

Var finns du nu: ………………………………………………… 

Skriv ner exakt hot 

 

 

Identitet: Man �   Kvinna �   Pojke �   Flicka � 

Röst:    Högljudd �   Tystlåten �   Mörk �   Ljus �   Sluddrig �   Mjuk och behaglig � 

Attityd: Lugn �   Upphetsad � 

Tal:  Snabbt �   Långsamt �   Välvårdat �   Distinkt �   Förvrängt � Läspande � 

         Svordomar �   Stammande � 

Bakgrundsljud:   Maskiner �   Gatutrafik �   Musik �   Röster �   Flygplan � 

Annat………………………………………. 

Språk/Dialekt: Språk…………………… Brytning……………………….. 

Lokal dialekt………………………. Annan landsdel…………………………. 

 

Mottaget: 20     -      -          Klockan………………….. 

Uppgiftslämnare………………………………………… 
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Elev mot elev 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan elever ska gripa in för att stoppa 

det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.   

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroendeför. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge sin var sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande 

personal. Om händelsen av både vuxna och elever bedöms vara utredd och bör 

avslutas kan vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras. 

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras 

omgående. 
  

Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen.   

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och 

vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skolsköterska. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Elevhälsan 

svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta 

händelsen. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att 

samtal genomförs där elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 

elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

Klassföreståndare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas.   
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Elev mot arbetstagare/chef 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

Om ”arbetstagare” är chef utförs rektors uppgifter av förvaltningschefen. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan elever ska gripa in för att stoppa 

det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.   

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med vårdnadshavare.   

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroendeför. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge var sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande 

personal. Om händelsen av både vuxna och elever bedöms vara utredd avslutas 

ärendet gnom att vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, skyddsombud och rektor 

informeras. 

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information. 

Skyddsombud informeras. 

  

Rektor informerar elevens vårdnadshavare.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och 

vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

(gäller arbetstagare). 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skolsköterska. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Den/de utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av 

personalavdelningen. 

  

Om relationerna mellan de inblandade behöver bearbetas ytterligare, kontaktar 

rektor, elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i 

likabehandlingsplan och hälsoplan. 

  

Rektor ansvarar för dokumentation och att elevens klassföreståndare/mentor och 

vårdnadshavare involveras i arbetet samt att åtgärdsprogram upprättas. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att 

samtal genomförs där elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 

elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 
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Arbetstagare/chef mot elev 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

Om ”arbetstagare” är chef utförs rektors uppgifter av förvaltningschefen. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan arbetstagare och elev ska gripa in 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.   

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med vårdnadshavare.   

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroendeför. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge var sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande 

personal. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet genom att rektor och 

skyddsombud informeras. Rektor informerar vårdnadshavare och 

klassföreståndare/mentor. 

  

Klassföreståndare/mentor och rektor beaktar händelsen utifrån 

likabehandlingsplanen. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en elev kan ha begått 

tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med 

personalavdelningen. Skyddsombud informeras. 

  

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen.   

Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

(gäller arbetstagare). 

  

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och 

vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skolsköterska. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Utsatt(a) elev(er) ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.   

Om relationerna mellan de inblandade behöver bearbetas ytterligare, kontaktar rektor 

elevhälsan och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i 

likabehandlingsplan och hälsoplan. 

  

Rektor ansvarar för dokumentation samt att elevens klassföreståndare/ mentor och 

vårdnadshavare involveras i arbetet och att åtgärdsprogram upprättas 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att 

samtal genomförs där elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 

elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 
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Utomstående mot elev 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”utomstående” avses person som inte är anställd, inte är praktikant och inte är 

inhyrd personal i verksamheten. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan utomstående och elev ska gripa in 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen 

utspelar sig utomhus, in i byggnaden. 

  

Se till att skadade får vård.   

Kontakt tas med vårdnadshavare.   

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Eleven får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande personal. 

Om händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet genom att 

klassföreståndare/mentor, rektor och vårdnadshavare informeras. Om den 

utomstående är en elev vid en annan skola kontaktar rektor berörd skolas rektor. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen. Skyddsombud informeras.   

Rektor informerar först personalen och därefter skolans elever om händelsen och 

vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skolsköterska. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Den/de utsatta ska erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.   

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare ska ske efter hand. 

Klassföreståndare/mentor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 
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Utomstående mot arbetstagare/chef 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

Om ”arbetstagare” är chef utförs rektors uppgifter av förvaltningschefen. 

Med ”utomstående” avses person som inte är anställd, inte är praktikant och inte är inhyrd 

personal i verksamheten. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från utomstående mot arbetstagare ska 

gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver 

det. 

  

Hjälp den som bli hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen 

utspelar sig utomhus, in i byggnaden. 

  

Se till att skadade får vård.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Den/de utsatta får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av rektor. Om 

händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet genom att personalavdelningen och 

skyddsombud informeras. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras 

berörd rektor. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen. Skyddsombud informeras.   

Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

(gäller arbetstagare). 

  

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och 

vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor, skolsköterska och skyddsombud. Om den utomstående är elev på 

annan skola skicka rapportkopia till berörd rektor. Kopia av rapporten skickas vidare 

till bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den/de utsatta efter en vecka 

och efter en månad. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av 

personalavdelningen. 
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Arbetstagare/chef mot utomstående 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

Om ”arbetstagare” är chef utförs rektors uppgifter av förvaltningschefen. 

Med ”utomstående” avses person som inte är anställd, inte är praktikant och inte är inhyrd 

personal i verksamheten. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från arbetstagare mot utomstående ska 

gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver 

det. 

  

Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen 

utspelar sig utomhus, in i byggnaden. 

  

Se till att skadade får vård.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av närvarande 

personal. Om händelsen bedöms utredd avslutas ärendet genom att rektor och 

skyddsombud informeras. Om den utomstående är elev vid annan skola informeras 

berörd rektor. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld eller hot mot en utomstående kan ha 

begått tjänstefel. Ärendet behandlas i fortsättningen av rektor tillsammans med 

personalavdelningen. 

  

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen. Skyddsombud informeras   

Rektor informerar först personalen och därefter skolans elever om händelsen och 

vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

(gäller arbetstagare). 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor, skolsköterska och skyddsombud. Om den utomstående är elev på 

annan skola skicka rapportkopia till berörd rektor. Kopia av rapporten skickas vidare 

till bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Rektor leder och dokumenterar uppföljningssamtal med den/de utsatta efter en vecka 

och efter en månad. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   
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Elev mot utomstående 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”utomstående” avses person som inte är anställd, inte är praktikant och inte är 

inhyrd personal i verksamheten. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från elev mot utomstående ska gripa in 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen 

utspelar sig utomhus, in i byggnaden. 

  

Se till att skadade får vård.   

Kontakt tas med vårdnadshavare.   

Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Den/de utsatta ges möjlighet att lämna var sin version av händelsen, som 

dokumenteras av närvarande personal. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas 

ärendet genom att klassföreståndare/mentor och rektor informeras. Om den 

utomstående är elev vid en annan skola kontaktar rektor den skolans rektor 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den/de utsatta skall erbjudas hjälp att kontakta anhörig.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten.   

Rektor informerar elevens vårdnadshavare.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda elever om händelsen och 

vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör om fler elevers vårdnadshavare bör 

informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skolsköterska Om den utomstående är elev på annan skola 

skickas rapportkopia till berörd rektor. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att 

samtal genomförs där elev, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 

elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

Klassföreståndare/mentor ansvarar för att ett åtgärdsprogram upprättas.   

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   
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Arbetstagare/chef mot arbetstagare/chef 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

Om båda arbetstagarna är chefer utförs rektors uppgifter av förvaltningschefen. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från en arbetstagare mot en annan 

arbetstagare ska ingripa för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om 

situationen kräver det. 

  

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Se till att skadade får vård.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda arbetstagarna får redogöra och dokumentera var sin version av händelsen och 

rektor delges materialet. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas ärendet av 

rektor. Skyddsombud informeras. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld eller hot mot en annan arbetstagare 

kan ha begått tjänstefel. Ärendet behandlas i fortsättningen av rektor tillsammans 

med personalavdelningen. 

  

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen.   

De berördas skyddsombud informeras.   

Rektor informerar personalen.   

Om händelsen utspelar sig i närvaro av elever gör rektor en bedömning hur skolans 

elever och deras vårdnadshavare informeras om händelsen och vilka åtgärder som 

vidtas. 

  

Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

(gäller arbetstagare). 

  

Närvarande personal fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. tillbudsrapport 

f.v.b. till rektor och skyddsombud. Kopia av rapporten skickas vidare till 

bildningsförvaltningen. Originalet arkiveras på skolan. 

  

Vidare åtgärder:   

Rektor tillsammans med personalavdelningen beslutar om vidare åtgärd.   

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Den utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av 

personalavdelningen. 
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Chef mot arbetstagare 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten. 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från chef mot en arbetstagare ska ingripa 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Se till att skadade får vård.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 
  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får redogöra och dokumentera var sin version av händelsen och 

förvaltningschefen delges materialet. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas 

ärendet av förvaltningschefen. Skyddsombud informeras. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den chef som har gjort sig skyldig till våld eller hot mot en arbetstagare kan ha 

begått tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av förvaltningschefen tillsammans 

med personalavdelningen. 

  

Förvaltningschefen gör en anmälan av händelsen till polisen.   

De berördas skyddsombud informeras.   

Förvaltningschefen informerar personalen.   

Om händelsen har utspelats i närvaro av elever gör förvaltningschefen en bedömning 

av hur skolans elever och deras vårdnadshavare informeras om händelsen och vilka 

åtgärder som vidtas. 

  

Förvaltningschefen gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan. 

  

Förvaltningschefen fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. tillbudsrapport 

f.v.b. till personalavdelningen och skyddsombud. 

  

Vidare åtgärder:   

Förvaltningschefen tillsammans med personalavdelningen beslutar om vidare 

åtgärder. 

  

Förvaltningschefen ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Den utsatte ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Förvaltningschefen kan ta hjälp 

personalavdelningen. 
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Arbetstagare mot chef 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

Med ”arbetstagare” avses anställda, praktikanter och inhyrd personal i verksamheten 

 

 
 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld från arbetstagare mot en chef ska ingripa 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Se till att skadade får vård.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 

förtroende för. 
  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får redogöra och dokumentera var sin version av händelsen och 

förvaltningschefen delges materialet. Om händelsen bedöms vara utredd avslutas 

ärendet av förvaltningschefen. Skyddsombud informeras. 

  

Vid allvarligt hot eller våld:   

Den arbetstagare som har gjort sig skyldig till våld eller hot mot en chef kan ha 

begått tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av förvaltningschefen tillsammans 

med personalavdelningen. 

  

Förvaltningschefen gör en anmälan av händelsen till polisen.   

De berördas skyddsombud informeras.   

Förvaltningschefen informerar personalen.   

Om händelsen har utspelats i närvaro av elever gör förvaltningschefen en bedömning 

av hur skolans elever och deras vårdnadshavare informeras om händelsen och vilka 

åtgärder som vidtas 

  

Förvaltningschefen gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan. 

  

Förvaltningschefen fyller i ”Rapportering av hot och våld” och ev. Tillbudsrapport 

f.v.b. till personalavdelningen och skyddsombud. 

  

Vidare åtgärder:   

Förvaltningschefen tillsammans med personalavdelningen beslutar om vidare 

åtgärder. 

  

Förvaltningschefen ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Den utsatte ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Förvaltningschefen kan ta hjälp 

av personalavdelningen. 

  

 

 


