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1 Inledning 

Denna plan kan tillämpas vid störningar eller andra extraordinära händelser 

som drabbar skolförvaltningens verksamheter där det krävs samordning och 

ledning från kommunen och vid behov av samverkan med andra aktörer. 

Planen kan även tillämpas vid höjd beredskap. 

Normalt sker ledning i berörd verksamhet, men när flera verksamheter 

berörs och det finns behov av samverkan och samordnad ledning eller när de 

egna resurserna inte räcker kan den centrala krisledningen aktiveras.  

Denna plan beskriver hur verksamheterna inom skolförvaltningen 

organiserar sig och samverkar vid en samhällsstörning eller extraordinär 

händelse.  

1.1 Syfte 

Denna plan ska vara ett stöd vid det initiala ledningsarbetet och underlätta 

för att krisledningsorganisationen snabbt ska komma igång på ett ordnat och 

effektivt sätt. 

1.2 Vägledande principer 

Tre principer är centrala i det svenska krishanteringssystemet och även 

vägledande för denna plan: 

Ansvarsprincipen  

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, har 

motsvarande ansvar för verksamheten under kris eller samhällsstörning. 

Offentliga aktörer är skyldiga att samverka med andra. 

Likhetsprincipen  

Under en kris ska verksamheten fungera som vid normala förhållanden – så 

långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på 

samma plats som under normala förhållanden.  

Närhetsprincipen  

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda 

och ansvariga. 

1.3 Viktiga begrepp 

Samhällsstörning  

Termen samhällsstörning används för ”de företeelser och händelser som 

hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället ”. Termen 

samhällsstörningar kompletterar lagens benämningar och ersätter inte andra 

uttryck. (Benämningar som olycka, kris, krig, krigsfara höjd beredskap och 

extraordinär händelse relaterar till den rättsliga regleringen av hur samhället 

förebygger och hanterar hot mot det som ska skyddas i samhället.) 

Extraordinär händelse 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för allvarlig 
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störning, i viktiga samhällsfunktioner och som kräver brådskande insatser av 

kommunen. 

 

Tjänsteman i beredskap, TiB 

Kommunens tjänsteman i beredskap, TiB, finns hos räddningstjänsten och 

har i uppgift att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan 

leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. Vid en sådan händelse initierar 

TiB kommunens beredskapsfunktioner genom att larma och informera 

berörda om händelsen. 

 

2 Start av skolförvaltningens krisledning 

Förvaltningschef sammankallar arbetsgruppen för krisledning samt uppger 

samlingsplats och tid för uppstart av krisledningsmötet. 

 

2.1 Gör direkt 

1. Vid nödläge ring alltid 112. 

2. Rapportera omgående allvarlig händelse eller tillbud till närmaste 

chef alt. förvaltningschef. Ring TiB om du inte får kontakt med 

någon chef.  

3. Vid en allvarlig händelse eller överhängande fara som motiverar att 

förvaltningens krisledning sammankallas ska förvaltningschefen, 

eller vid frånvaro dennes ersättare, omgående informeras. 

Kommundirektör och TiB ska också informeras. 

4. Utse en talesperson som sköter all kontakt med gentemot allmänhet 

och media. Ta stöd av kommunikatör vid kommunens 

kommunikationsavdelning. 

5. Vid större händelse ska den centrala krisledningsgruppen 

sammankallas.  

6. Kontakta kommunväxeln, kommunreceptionen och kommunens 

kommunikationsavdelning: 

a. Informera vad som hänt, 

b. vem som är talesperson och  

c. hur de kommer att förses med kontinuerlig information. 

d. Växelpersonal behöver informeras om hur de ska hantera 

inkommande samtal. 

7. Berörda chefer som ansvarar för att de resurser som krävs för att 

hantera den aktuella situationen kallas in. 
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1.1 Principer för larmning och initiering av krisledningsarbetet 

Vid en allvarlig händelse eller överhängande fara som motiverar att 

kommunens krisledningsgrupp bör sammankallas ska kommundirektören, 

eller dennes ersättare och kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) 

omgående informeras. Syftet med TiB är att stärka kommunens förmåga att 

snabbt starta sin krisledningsorganisation och ta sitt geografiska 

områdesansvar. 

 TiB är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. 

 TiB ska larma/kontakta kommunen enligt den centrala 

krisledningsgruppens larmlista vid händelser som kan påverka 

kommunen. 

 TiB ska stödja kommunen med omvärldsbevakning och att skapa 

lägesbild. 

 TiB kan begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA). 

 TiB kan skicka information som inte är akut via SMS eller e-post, 

exempelvis vädervarningar eller för kompletterande uppgifter. 

 

 

3 Ledning, organisation och ansvar 

3.1 Skolförvaltningens organisation för krisledning 

Förvaltningschef, eller i händelse av frånvaro dennes ersättare, har ansvaret 

för skolförvaltningens krisledningsorganisation. Grundbemanningen består 

av förvaltningschef och verksamhetschefer. Till sitt stöd finns förvaltningens  

stödgrupp. Övriga chefer och resurspersoner inom förvaltningen kallas in 

utifrån behov. Varje chef ansvarar för ledningsarbetet inom respektive 

verksamhet i samverkan med förvaltningens centrala krisledning. Därutöver 
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har krisledningen olika stödfunktioner inom kommunen till sitt förfogande, 

som till exempel kommunikatör och resursfunktioner inom centrala 

elevhälsan. 

3.1.1 Förvaltningschefens roll och ansvar 

Förvaltningschef ansvarar för skolförvaltningens organisation för krisledning 

och   för att nödvändiga åtgärder vidtas inom förvaltningens 

verksamhetsområden. 

Ansvaret omfattar bland annat: 

 att göra en första bedömning av inträffad händelse, 

 att sammankalla och leda förvaltningens krisledningsarbete, 

 att vid behov informera kommundirektören för bedömning av vidare 

åtgärder samt 

 att ansvara för att intern och extern information upprättas. 

Ersättare för förvaltningschef i dennes frånvaro är i första hand 

verksamhetschef  enligt förvaltningens årsplan.  

3.1.2 Chefernas roll och ansvar 

Cheferna ansvarar i sin tur för krishantering i berörd verksamhet enligt 

ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. När flera verksamheter berörs 

samordnas insatserna i syfte att ge tydliga budskap. 

3.1.3 Stödgruppens roll och uppgift  

I stödgruppen ingår:  

 Intendent för säkerhet- och arbetsmiljö och  

 Verksamhetsstrateg.  

 Ytterligare personer/roller med olika kompetenser utses av 

ledningsgruppen beroende på händelsens art.   

Skolförvaltningens stödgrupp består av utsedda personer inom 

förvaltningens verksamheter. Stödgruppen svarar för att förvaltningen har 

beredskap för traumatiska kriser som till exempel dödsfall, allvarlig olycka, 

brand, hot eller våld eller annan allvarlig händelse som berör 

verksamheternas målgrupp och/eller personal.  

Stödgruppen kan på uppdrag av krisledningsorganisationen överblicka och 

samordna åtgärder, inom förvaltningen och vid behov med andra 

förvaltningar eller aktörer, samt att hålla varandra informerade om aktuellt 

läge. 

Stödgruppen fungerar som ett stöd till cheferna och kan till exempel ta fram 

underlag, ge förslag till lösningar och på uppdrag utföra praktiska uppgifter. 
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4 Resurser 

Ledning och organisation av verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas 

inom ramen för ordinarie verksamhet, enligt ordinarie organisation och i 

ordinarie lokaler. 

4.1 Psykisk och social omsorg 

4.1.1 Företagshälsovård 

Vid behov av psykosocialt stöd/krishantering för personal finns 

företagshälsovården att tillgå.  

4.1.2 POSOM 

I Härnösand finns en samordningsgrupp för aktörer som har förmåga eller 

särskilt ansvar för kommunens invånare och en grupp stödpersoner som kan 

erbjuda psykologiskt och socialt omhändertagande när samhällets ordinarie 

organisation och resurser inte räcker till, POSOM.  

Beslut att aktivera POSOM fattas i första hand av kommundirektör eller 

dennes ersättare. 

 

 

5 Rutiner och arbetssätt 

5.1 Uthållighet och avlösning 

Krisledningsorganisationen ska säkerställa sin uthållighet med ersättare. 

Förvaltningschef ansvarar för att utse sin egen ersättare och för 

personalplanering. 

5.2 Dokumentation 

Dokumentation ska ske löpande i hela krisledningsorganisationen. Ansvarig 

för krisledning utser person för dokumentation som ska innefatta; 

händelseförlopp, fattade beslut och vidtagna åtgärder. Datum, klockslag och 

vem som gjort anteckningen ska framgå. E-postfunktionen inom kommunen 

kan vara ett bra stöd som ger ovan nämnda information. Tänk på sekretessen. 

5.3 Samlad lägesbild 

En central uppgift för krisledningsorganisationen är att analysera händelsen 

och skapa en lägesbild på kort och lång sikt för verksamheten. Lägesbilden 

bör innefatta information om händelseutvecklingen, tillståndet och den 

förväntade utvecklingen samt om vidtagna åtgärder och planerade åtgärder. 

Syftet är att ge underlag för att bedöma behov av resurser, åtgärder och 

samverkan. 

Om kommunens centrala krisledning är aktiverad ska skolförvaltningen 

bidra med underlag till en samlad lägesbild för hela kommunens verksamhet 

och dess geografiska område. Skolförvaltningen ska då rapportera särskilt 

viktiga aspekter i sin lägesbild enligt de former som den centrala 

krisledningen anger. 
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5.4 Kommunikation 

Kommunens kommunikationsavdelning är en viktig funktion för att ge en 

tydlig och samordnad information vid större händelser. Därför ska 

skolförvaltningens information spridas enligt följande arbetsgång: 

1. All allmän information till personal, vårdnadshavare, elever etc. via 

enheternas lärplattform ska gå via skolförvaltningens ledningsgrupp. 

2. Om det dyker upp någon specifik fråga som bara gäller en enskild 

enhet, ska frågan ställas till närmaste chef innan information sänds ut 

via lärplattformen. 

3. Vid en händelse som berör flera enheter/verksamheter läggs 

information även ut på externa webbsidan harnosand.se 

5.5 Ekonomi 

I en krissituation är det viktigt att hålla en strikt kontroll av ekonomiska 

åtaganden, som lätt kan bli mycket stora. Förvaltningschef fattar beslut om 

större kostnader och om hur kostnaderna ska redovisas och följas upp. 

I händelse av en mer omfattande krissituation kan kommunens 

krisledningsnämnd komma att fatta beslut gällande kostnader som överstiger 

förvaltningsnivå. 

5.6 Avveckling och utvärdering av krisledningsarbetet 

Syftet med förvaltningens krisledningsgrupp är att lösa en extraordinär 

händelse för att sedan återgå till normalläge när stödet inte längre behövs. I 

samband med att krisledningsgruppen återgår till normalläge ska 

dokumentationen arkiveras. Sekretessprövning bör göras på 

dokumentationen. 

Samverkande aktörer ska informeras om avvecklingen så snart som möjligt. 

Förvaltningschef är ansvarig för att en utvärdering påbörjas så snart som 

möjligt efter det att normal verksamhet har återupptagits. Slutsatser och 

förslag till revideringar i organisation, planer och dokument hanteras inom 

ramen för ordinarie verksamhetsplanering. 
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