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Krisplan för Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

Krisgrupp 
 

Befattning Namn Telefon Övrigt 
Förvaltningschef Anders Karlsson 0980/ 70424 Ansvarar för 

kontakter med media 
Räddningstjänstchef Thomas Winnberg 0980/ 70930  
Stf i krisgruppen Trond Olofsson 0980/ 70938  
Miljöchef Helena Söderlund 0980/ 70133 Träder in som 

sammankallande i 
krisgruppen om FC 
inte är tillgänglig 

Stf i krisgruppen Göran Sandman 0980/ 70117  
Bygglovschef Sigrid Vestling 0980/ 70813  
Stf i krisgruppen Simon Lindh 0980/ 70450  
Adress och telefonnummer 
 
Uppdaterad lista över kontaktuppgifter till all personal i förvaltningen finns hos 
avdelningschefen och medförs av denne eller ställföreträdaren till krisgruppen. All personal 
uppmanas också att spara ledningens telefonnummer liksom chefer uppmanas att spara 
medarbetarnas telefonnummer. Närmast anhörig skall registreras i Pesonec. 
 
Definitioner 
 

 Svårare olycka innebär dödsfall eller sjukhusvistelse under mer än två dagar för en 
eller flera personer.  

 Ödeläggelse innebär så allvarlig förstörelse att en lokal inte går att använda för 
ordinarie verksamhet under minst en vecka. 

 Extraordinära händelser på avdelningarna är sådana som innebär att hela eller stora 
delar av ordinarie verksamhet inte kan genomföras. 

 Kommunövergripande kriser innebär exempelvis översvämning, snökaos, gasutsläpp 
eller hot från främmande makt. 

 
Riktlinjer 
 
 Förvaltningen informerar avdelningarna och deras personal via avdelningschef eller av 

honom/henne utsedd person. 
 Avdelningschef skall finnas anträffbar på mobiltelefon tills förvaltningschefen ger 

besked om annat. 
 Dödsbud överbringas personligen. Polis och präst har skyldighet att bistå. 
 Allmän information om olyckor som berör enskilda får ej vara utpekande. 
 Bara säkerställda uppgifter lämnas ut. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Ansvarsfördelning 
 

Händelse Ansvarig för 
arbetet 

Kontaktperson 
mediaansvarig 

Samverkar med Övrigt 

Svårare 
olyckor i 
förvaltningen 
 
Personals 
dödsfall 
 

FC FC eller av FC 
utsedd talesperson. 
Om sådan saknas 
ordförande i 
krisgruppen. 

Kommunkontoret 
 
MoB: s presidium 
 
Personalavdelning 
 
Informationsavd 
 
Räddningsledare 
 
Polis 

Info läggs ut på 
Internet  om FC 
bedömer att så 
är lämpligt. 
 
Make/maka/ 
övrig familj 
meddelas om 
personal  är 
inblandad i 
olycka. 

Brand eller 
ödeläggelse av 
arbetslokaler. 
 
Extraordinära 
händelser på 
arbetsplatsen. 

FC 
 
Avdelnings-
chef 

FC eller av FC 
utsedd talesman. 
 
Om sådan saknas 
ordförande i 
krisgruppen. 
 
 

Kommunkontoret 
 
Inormationsavd 
 
Kommunchefen 
och SLG 
 
POSOM 
 
MoB:s presidium 
 
Räddningsledare 

Info läggs ut på 
Internet 

 
 
Åtgärder vid olycka eller tillbud i verksamheten 
 

 Tag hand om den skadade och ge första hjälpen efter förmåga. 
 Larma räddningstjänst eller ambulans, lämna inte den skadade ensam. 
 Meddela krisgruppen. 
 Den i krisgruppen som nås av larmet meddelar övriga medlemmar.  
 Om krisgruppen aktiveras följs schemat ovan. 
 Samla personalen på lämpligt sätt och orientera om läget. 
 Vid dödsfall hålls minnesstund genom förvaltningschefens försorg. 

 
Åtgärder vid olycka eller tillbud utanför ordinarie arbetslokaler 
 

 Säkerställ att räddningstjänst och ambulans är larmade 
 Meddela krisgruppen 
 Den i krisgruppen som nås av larmet meddelar övriga medlemmar.  
 Om krisgruppen aktiveras följs schemat ovan 
 Säkerställ korrekt information 
 Meddela berörda anhöriga 

 
 
Åtgärder vid extraordinära händelser under arbetstid 
 

 Larma räddningstjänst, ambulans och/ eller polis 
 Meddela krisgruppen 



 Den i krisgruppen som nås av larmet meddelar övriga medlemmar.  
 

 Vidtag efter förmåga åtgärder för att trygga personals och allmänhetens säkerhet. 
 Om evakuering är nödvändig görs denna avdelningschefs order eller vid larm i 

byggnaden. 
 Adresslista medförs av avdelningschef vid utrymning. 
 Schemat ovan följs 

 
Åtgärder vid extraordinära händelser utanför arbetstid 
 

 Förvaltningschefen samverkar med krisgruppen och avgör via vilka kanaler info skall 
lämnas samt hur ordinarie verksamhet skall anpassas till det inträffade. 

 
Samband 
 

Namn Funktion Telefonnummer 
Peter Niemi Kommunchef 0980/ 75529 
Ulrika Isaksson Infochef 0980/ 70823 
Jan Lundmark Säkerhetschef 0980/ 70245 
 Polis 11414 
 Landstinget 0980/ 73000 
 Jukkasjärvi församling 0980/ 67800 
 

 


