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Agenda

• Oönskade händelser

• Ansvar operativt och kommunikativt

• Organisation

• Larmning

• Kommunikation

• Beredskapsplaner

• Incidentrapportering



Beskrivning av 
händelser och 
omhändertagande

Oönskad händelse Hanteras i första 
hand av 

Beroende på 
omfattning och 
händelseutveckling

Andra aktörer
Samverkansbehov

Extremt väder som
snö, kyla, storm, mm.

Tävlingsarrangör i 
samverkan med 
kommungruppen i 
respektive kommun

SM-veckans krisledning 
och ev.
berörd kommuns 
krisorganisation

Ett flertal berörda 
samhällsaktörer

Olyckor som drabbar 
tävlande

Tävlingsarrangör
och arenaansvarig

SM-veckans krisledning Sjukvård, polis 
räddningstjänst 

Olyckor som drabbar 
publik inom 
tävlingsområdet

Tävlingsarrangör i 
samverkan med 
kommungruppen i 
respektive kommun 

SM-veckans krisledning Sjukvård, polis 
räddningstjänst

Olyckor som drabbar 
publik utanför 
tävlingsområdet

Arenaansvarig i arenan 
och dess närhet. I övrigt
sjukvård, polis 
räddningstjänst

SM-veckans krisledning Sjukvård, polis 
räddningstjänst

Störningar i olika 
försörjningsystem som 
el- tele- vatten

Kommungruppen i 
respektive kommun

SM-veckans krisledning Ansvariga 
samhällsaktörer

Stöld Tävlingsarrangör
och arenaansvarig

SM-veckans krisledning Polis

Ordningsstörningar 
sabotage, mm 

Tävlingsarrangör och 
arenaansvarig

Berörd kommuns 
krisorganisation

Polis. 

Störningar under 
Folkfesten och andra 
evenemang

Säkerhetsansvarig för 
SM-torget för respektive 
ort

SM-veckans krisledning Polis

Smittspridning SM-veckans krisledning Regionens tjänsteman i 
beredskap kontaktas 
Berörd kommuns 
krisorganisation

Sjukvård, 
Kommunens miljökontor
Folkhälsomyndigheten

Ryktesspridning, 
dataintrång 

SM-veckans krisledning Berörd kommuns 
krisorganisation

Polis

Trafikstörningar Kommungruppen i 
respektive kommun

SM-veckans krisledning Transportansvariga
Polis

Övriga händelser Tävlingsarrangör
och arenaansvarig 

SM-veckans krisledning Beroende på händelse



Ansvar om en händelse inträffar operativt

Händelser som bara berör en idrott eller en arena

 Händelser inom tävlingsområdet hanteras av tävlingsarrangör. Inträffar händelsen på 
övriga ytor hanteras den av arenaansvarig. SM-veckans operativt ansvarig för 
kommungrupp ska omgående informeras om inte händelsen bedöms som bagatellartad. 

Händelser eller förhållanden som helt eller delvis påverkar tävlingsprogrammets 
genomförande

 Hanteras av SM-veckans krisledning

Händelser eller förhållanden som inträffar utanför SM-veckan men som påverkar 
tävlingarna t ex väder, samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

 Ansvaret för hanteringen av dessa händelser ligger hos annan aktör t ex polis, 
räddningstjänst eller Boden och Luleå kommun.



Ansvar om en händelse inträffar informationsansvaret

Händelser som bara berör en idrott eller en arena;

 Informationen för händelser inom tävlingsområdet hanteras av arrangerande förening. Inträffar 
händelsen på övriga ytor hanteras informationen av arenaansvarig. Om händelsen så kräver ger 
krisledningen stöd i informationshanteringen. 

Händelser eller förhållanden som helt eller delvis påverkar tävlingsprogrammets genomförande;

 Hanteras av SM-veckans krisledning

Händelser eller förhållanden som inträffar utanför SM-veckan men som påverkar tävlingarna t ex 
väder, samhällsstörningar eller extraordinära händelser;

 Ansvaret för hanteringen av dessa händelser ligger hos annan aktör t ex polis, räddningstjänst eller 
Boden och Luleå kommun. SM-veckans krisledning hanterar informationen i samverkan med 
myndigheterna.



Projektledare VS
Säkerhetshef

Boden 
kommungrupp
(leds av operativt 

ansvarig)

Luleå 
kommungrupp
(leds av operativt 

ansvarig)

Arena Arena Arena Arena Arena Arena Arena Arena Arena Arena

Krisledningsgrupp
SM-veckan

Projektledare VS
Projektledare RF
Kriskommunikatör VS
Kriskommunikatör RF
Säkerhetschef
Operativt ansvariga VS

Bodens 
kommuns 

krisorganisation

Luleå kommuns 
krisorganisation

Ingår

Ingår
Ingår

Dagliga 
möten Dagliga 

möten

Resurs inom:
• Teknisk 

infrastruktur
• Vatten
• Fiber
• Avfall
• Vägar

• Transporter
• Kommunikation
• Säkerhet
• SVT värd

Resurs inom:
• Teknisk 

infrastruktur
• Vatten
• Fiber
• Avfall
• Vägar

• Transporter
• Kommunikation
• Säkerhet
• SVT värd

Samband 
Rakel

Talgrupp Ledning Boden Talgrupp NOBO KÖS 2

Talgrupp Ledningsgrupp NOBO 
KÖS 1



Larmning

Vid olyckor;

 Blåljus verksamheter 112

Ärenden som inte är akuta;

 Polisen 114 14

 Sjukvården 1177

Alla störningar/händelser ska rapporteras till;

 Bodens operativt ansvarig VS Ola Karvonen 070-561 03 06

 Luleå operativt ansvarig VS Petter Wikström 070-559 76 05

Om inte operativt ansvarig nås kontakta;

 Projektledare VS Sandra Ottosson 070-204 14 58

 Säkerhetschef Tommy Lindvall 070-260 17 17

Om SM-veckans krisledningsgrupp ska larmas;

 Beslut av säkerhetschef och projektledare VS Larmning sker via UMS (sms och talat meddelande) via 
Tjänsteman i beredskap (TIB) i Luleå kommun



Kommunikation 

SM-veckans operativt ansvarig för varje kommun, säkerhetschef, 
säkerhetsansvariga och arenaansvaring på arenorna kommer under 
tävlingarna att ha en särskild RAKEL-talgrupp för kommunikation för 
respektive kommun.

Även SM-veckans krisledningsgrupp projektledare VS och RF, 
kriskommunikatör VS och RF, operativt ansvariga VS och säkerhetschef 
använder särskild RAKEL talgrupp 



Beredskapsplaner

Innehåll som behöver finnas med enligt mall

 Tävling

 Ansvarig tävlingsarrangör

 Säkerhetsansvarig

 Plats Ska framgå av karta

 Datum och tid

 Uppskattat publikantal

 Identifierade risker

 Säkerhetsåtgärder

 Säkerhetsresurser (brand, sjukvård) Ska framgå av karta

 Brytpunkt; dit blåljusverksamheten ska komma Ska framgå av karta

 Kontaktpersoner i tjänst under genomförandet



Ansvar säkerhetsansvarig

Varje tävlingsarrangör ska i avtalet ange en säkerhetsansvarig och ha en egen 
beredskapsplan. 

Planens omfattning anpassas efter respektive idrotts säkerhetsbestämmelser och 
RF:s riktlinjer. 

Säkerhetsansvarig ska vara tydligt uppmärkt med väst och alltid finnas på plats vid 
arrangemanget. Alla volontärer och funktionärer ska känna till hur personen är 
uppmärkt och hur man når säkerhetsansvarig.



Incidentrapportering

Enligt mall fylls i på uppdrag av säkerhetschefen (delas ut)
Innehåll:
 Datum och tid
 Anmälare
 Var händelsen inträffade
 Vad som hände
 Kontaktuppgifter till inblandade
 Varför inträffade händelsen
 Hur löstes händelsen
 Kan man förbättra eller förhindra en sådan händelse



Frågor….
Tommy.lindvall@boden.se
070-260 17 17
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