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Rutin inför en aktivitet/tillsyn vid en potentiellt hotfull situation 
Medverkande vid riskbedömning (datum) 

 

1. Börja med att läsa igenom rutinen för hot och våld. Fortsätt sedan med nedanstående 
riskbedömning. 

2. Identifiera aktiviteten.  

           Tillsyn vid klagomål 

           Tillsyn vid oanmälda besök 

           Tillsyn vid besök för att följa upp att åtgärder vidtagits enligt tidigare beslut 

           Tillsyn i samverkan med annan myndighet (t.ex. Polis vid brottsmisstanke) 

           Annat:_____________________________________________________ 

 

3. Har kontakt med andra myndigheter vidtagits för att rådgöra om hotbilden 

          Ja 

          Nej 

Om nej: beskriv varför: 

 

Om Ja: Hotbilden som framfördes var enligt __________________________ 

1. Osannolik att inträffa 
2. Inträffar sannolikt inte 
3. Kan mycket väl inträffa 
4. Mycket stor sannolikhet 

Övriga kommentarer av den information som framfördes: 
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4. Bilda en samverkansgrupp och gör en sammanställning och en riskbedömning innan 
aktiviteten genomförs. Börja med att beskriva 

Situationer som skulle kunna uppstå? 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Finns det andra myndigheter som deltar i denna aktivitet och vad innebär detta i förhållande 
till ökad/minskad risk för oss som deltar i aktiviteten/tillsynstillfället? 

 

 

6. Gör en sammanvägd bedömning av konsekvensen för organisationen/medarbetare 

1. Försumbar, möjlig påverkan 
2. måttlig konsekvens, viss påverkan på verksamheten eller på medarbetare, hanteras i 

det löpande arbetet. 
3. allvarlig konsekvens, stor påverkan på verksamheten eller på medarbetare 
4. Mycket allvarlig konsekvens, omfattande konsekvenser för verksamheten och kan 

förorsaka stor skada för medarbetare 

 

7. Gör en sammanvägd bedömning av sannolikheten om hot eller våld för planerad 
aktivitet/tillsyn för respektive situation som listats under punkt 4. 

1. Osannolik att inträffa 
2. Inträffar sannolikt inte 
3. Kan mycket väl inträffa 
4. Mycket stor sannolikhet 

 

Beräkna risknivån genom att multiplicera konsekvens med sannolikhet 

Risknivå Poäng Bedömning 
Låg 1-4 Liten sannolikhet för 

inträffande 
Medel 6-8 Kan inträffa 
Hög 9-16 Stor sannolikhet för 

inträffande 
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8. Sammanställ sambanden mellan konsekvens och sannolikhet i diagram nedan för 
respektive situation som listats under punkt 4. Tänk sedan ut åtgärder framförallt för de risker 
som ligger över det svarta strecket i matris nedan. 
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                         Sannolikhet 

Om åtgärder behövs (höger om strecket) beskriv hur åtgärderna kommer att utföras för 
respektive situation. 

Listade åtgärder: 

 

Konsekvens 


