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Lokal arrangör/SF sjukvård 13 
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Tävlingssäkerhet inför ert arrangemang 27 
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  TiB Linköpings kommun  I synnerhet 
myndighetssamverkan, 
mycket allvarliga händelser 
inom kommunens 
geografiska ansvarsområde 

 Nås via SoS  

  TiB Region Östergötland  I synnerhet 
myndighetssamverkan inom 
Regionens ansvarsområde 

 Nås via SoS  

 
 

Förnamn   Efternamn  Roll  Telefonnummer   

Anders  Thorén  Lokal projektledare  0708-115081  

Johan  Blick  Logistikansvarig  0706-728851  

Claes  Lauritsen  Områdesansvarig City  0765-486814  

  Eric   Granat Områdesansvarig    
Stångebro/Kinda kanal  

 0765-489767  

Charlotte  Magnusson  Kommunikation värdstad   0765-48 97 91  

Niklas  Norlin  Teamleader för publikvärdar 
  

013-1900009  

Maria   Hallberg  Projektledare RF   0761-12 01 71  

Arne   Ring  SM-veckan Sjukvårdsresurs 
- ej akut  

0735-817623  

Ulf   Rumar  Säkerhetsansvarig   0765-32 00 41  

Åsa  Bergström  Kommunikation RF   0722-26 95 00  

Therese   Strängfors  SM-festen, ActiPro 
Event  

0733-481904  

  



 

6 (30) 

Säkerhetsarbetet   
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda 
specialidrottsförbund och en värdstad, i vårt fall Linköping. Sveriges Television är  sändande 
bolag och sänder vissa SM-veckor upp emot 100 timmar.    
 
SM-veckan ska erbjuda Riksidrottsförbundets medlemmar ett samlat SM-evenemang  som 
ger en tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och ger medial  uppmärksamhet 
samt synliggör mångfalden inom svensk idrott och dess samhällsnytta. SM-veckan 
genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. Under  en veckas tid 
genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller  huvudort. SM-
veckan är öppen för RF:s medlemmar och 71 specialistförbund vilka  representerar upp 
emot 210 olika idrotter.   
 
SM-veckan ska även bidra till regional utveckling och bidra till utveckling av idrottens  
förutsättningar. Fler ska få möjlighet att uppleva och utöva idrott. SM-veckan ska vara  
tillgängligt för hela Sverige och erbjuda något för alla.   
 
SM-veckan startade 2009 i Sundsvall (vinter) och i Malmö (sommar). Under pandemin fick 
fyra SM-veckor ställas in, vilket innebär att SM-veckan sommar 2022 i  Linköping är den 22:e 
SM-veckan i ordningen (räknat på samtliga, vinter och sommar) och  den 11:e 
sommarveckan som arrangeras.   
 
32 idrotter avgör sina svenska mästerskap under SM-veckan i Linköping mellan 28  juni–3 
juli. 2009 genomfördes den första SM-veckan sommar någonsin.  
  
Storleken på arrangemanget kräver en välplanerad och genomtänkt säkerhetsplan och  
organisation. Vi har utsett en säkerhetsansvarig som medverkar såväl i planeringsarbete  
som genomförande och är rakt underställd SM-veckans lokala projektledare. Under  
genomförandet har säkerhetsansvarig en dedikerad säkerhetsorganisation.   
Säkerhetsansvarig för genomförande av respektive idrott ligger på̊̊̊  Lokal arrangör/SF  som 
har utsett en lokal säkerhetsansvarig.    
 
Den lokala säkerhetsorganisationen ansvarar för den övergripande säkerheten och säkerhet 
mellan olika områden samt stöttar lokala arrangörer/ SF med information och åtgärder.  
Lokal säkerhetsorganisation består av en säkerhetsansvarig, områdesansvariga, teamleader 
för publikvärdar, publikvärdar, samt en stationerad sjukvårdsenhet vid Kinda kanal och en 
ambulerande som främst täcker cityområdet, men även kan respondera på Stångebro/Kinda 
kanal.  
 
Uppdraget för säkerhetsorganisationen är att:    

● analysera och minska risker i samband med SM-veckan i Linköping    

● vara delaktig i planering och arbeta för ett tryggt och säkert evenemang  

● säkerställa att samtliga arrangörer utser en lokal säkerhetsansvarig från 
varje  idrott    

● samverka med och informera de lokala säkerhetsansvariga   

● utforma, tillsätta och leda en operativ säkerhetsorganisation som är aktiv 
under  SM-veckan  28 juni – 3 juli   

● kris- och beredskapsplanering    

● krisledning  
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Risk- och sårbarhetsanalys   
En risk-och sårbarhetsanalys har tagits fram av Säkerhetsansvarig. De risker som sedan  har 
kommit fram har betygsatts med poäng med satta  sannolikhets- och konsekvenskriterier för 
att få en tydligare bild över riskernas  relevans.  
  
När siffrorna lades ihop sattes risken in i en riskidentifieringsmatris där det  tydligt framgår 
vilka risker som var mer överhängande och det gjordes specifika åtgärdsförslag  för dessa 
risker.   
 
Av 49 identifierade risker kom 13 upp i en sådan hög nivå att de krävdes en särskild  åtgärd.   
Målet med åtgärdsrapporten är att man ska kunna minska sannolikheten och  konsekvensen 
till nästa gång man går igenom riskerna. Ibland är inte detta möjligt då  man kanske inte kan 
påverka sannolikheten eller konsekvensen. En terrorattack har t ex  alltid en konsekvens 5 
på en 5 gradig skala.  
 

Organisation   
 
SM-veckans säkerhetsorganisation  
Den lokala säkerheten under SM-veckan omfattar områdesansvarig, teamleader för 
publikvärdar och publikvärdar som  rapporterar till Säkerhetsansvarige.    
 
SM-veckan är geografiskt uppdelad på elva evenemangsområden. Varje enskild idrott på ett 
område har en  lokalt säkerhetsansvarig, men två huvudkluster (City och Stångebro/Kinda 
kanal) har därutöver varsin övergripande områdesansvarig. Områdesansvariga arbetar nära 
de lokala arrangörerna och är väl förtrogna med sitt område och har förmåga att lösa alla 
praktiska och  logistiska detaljer som kan uppstå̊̊̊ .    
 
Områdesansvariga, teamleader för publikvärdar, publikvärdar och funktionärer 
kommunicerar via komradio samt det mobila nätet.  SM-veckans säkerhet har tillgång till 
kommunens ordningsvakter, vars antal förstärks under perioden. Ökad närvaro vid s.k. hot-
spots och hot-times tryggas genom att upphandlat vaktbolag delges enkel instruktion för 
uppdraget rörande SM-veckan. Givetvis finns både förberedande dialog samt, vid behov, 
direktkontakt med polisen. Se organisationsskissen nedan.    
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För Cityområdet gäller att värdstaden har en områdesansvarig som är första mottagare av 
frågor rörande säkerhet. 

 

För Stångebro/Kinda kanal (här kallat KS-området) gäller att värdstaden har en 
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områdesansvarig som är första mottagare av frågor rörande säkerhet. För övriga områden 
gäller kontakt med relevant funktion på SM-veckans kansli (Se nedan).  

 

Områden Under SM-veckan  
 
Linköping City:  

● Stora torget  
● Borggården  
● Trädgårdstorget  

  
Stångebro/Kinda kanal: 

● Saab arena  
● Stångebro  
● Kinda kanal  

 
Övriga: 

● Tinnis  
● Linköpings motorstadion, Sviestad  
● Vidingsjö motionscentrum  
● Smedstad ridsportcenter  
● Linköpings Golfklubb  
● Ryds motionscentrum  
● Sporthallen  
● Vasahallen  
● WAP, Tornby  
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Övrigt 
 

Banor:  

● Citybanan  

● MTB (XCE), orientering sprintstafett, skateboardslalom mm.  

 

Trädgårdsföreningen  

● SM-festen  

● Scenprogram  

● Prova på-aktiviteter  

● Eventby  

 

Linköping Konsert & kongress  

● Kansli  

● Mötesplats SM-veckan  

 

Utbildningsdagar  
Den 16 juni arrangeras en stor SM-veckan utbildning till vilken alla  funktionärer bjuds in, där 
även säkerhet finns på dagordningen.  
 
Alla publikvärdar kommer få tydliga utsättningar inför sina uppdrag och därutöver en manual 
i vilken de basala säkerhetsfrågorna finns  med.   

SM-veckans sjukvårdsorganisation  
SM-veckan har etablerat en lokal sjukvårdsorganisation som kommer vara ambulerande, 
men även finnas på nyckelpositioner som exempelvis vid vattensporterna. Här finns 
legitimerad sjuksköterska, men även annan sjukvårdskompetens representerad. 
  
Sjukvård ligger under säkerheten i organisations- och radiotrafikstrukturen. Vidare kommer 

SM-veckan säkerställa dedikerad ambulans på plats då Citybanan är igång för  tävling (cykel 

och rullskidor) då förhöjd skaderisk föreligger.  Ambulansen är placerad innanför citybanans 

sträckning, är fullutrustad och fungerar som sjukstuga. För transport till närliggande sjukhus 

svarar ordinarie ambulanser.  

 

Säkerhetsmateriel och resurser   
 

Kommunikationsradio   
SM-veckans organisation kommer använda ett eget  kommunikationsradionät med två 
dedikerade radiokanaler knutna till transponder, vilket ger mycket god täckning. Därutöver 
kommer det finnas särskild kommunikation för säkerhet och sjukvård via RAKEL.    



 

11 (30) 

Detta är den primära och snabbaste kommunikationsvägen men mobiltelefonnätet  kommer 
också användas parallellt både genom verbal och textkommunikation. Vidare skapar vi en 
telefonväxelfunktion som säkerställer kontaktbarheten till specifik funktion framför individ.    

 

Radiokanallista    
1. Allmän kanal för Publikvärdar, logistik, säkerhet och sjukvård (icke 
akut). 
 
9. Citybanan (Tävling, funktionärer, genomförande, områdesansvarig)   
  

Rakel  
1. Säkerhetsansvarig  
2. Områdesansvarig City  
3. Områdesansvarig Stångebro/Kinda kanal  
4. Ambulerande sjukvård  
5. Operativt befäl Polisen  
6. Resurs 

 

Reservarenor   
I händelse av ogynnsamt väder har vi på förhand skapat reservarenor:  
 

● Folkungahallen för Streetbasket 3x3    
● Innergatan på Linköping konsert & kongress (LKK) för Skateboardslalom  
● Garden LKK för Kyokushin 

  
Övriga idrotter ställer helt enkelt in om väderförhållandena blir så ogynnsamma att det 
medför risker att tävla. Dessa beslut tas av lokal arrangör/SF då de äger sina SM tävlingar 
och arbetar efter samma struktur som vid andra tävlingar.  
  
Grundomgångarna  i padel kommer att spelas på WAP i Tornby, men en del av grundspelet 
sker även på Centercourten på Trädgårdstorget.  

Hjärtstartare   
SM-veckan kommer stötta upp hela evenemanget med extra hjärtstartare, som  komplement 
till de som redan finns på plats via lokal arrangör, eller de som finns på befintliga 
arenor/evenemangområde.   

 
Hjärtstartares placeringar    
  
Fasta hjärtstartare, Cityområdet.  
 
Täcker behovet för Stora torget:   

● Filbytergallerian, direkt till höger innanför huvudentrén  
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● Stora Hotellet, rakt fram i huvudentrén, innanför receptionen  

● Hagdahls seniorcenter, in genom entrén till centret, till höger i korridoren.  
  

Täcker behovet för Trädgårdstorget:  

  

● Apoteket Hjärtat på Tanneforsgatan, till vänster direkt innanför entrén.  
  
Extra enheter:  
  

● Vidingsjö Motionscenter som täcker behovet för Bangolf och Cricket.  

● Borggården som täcker behovet för Beachhandboll och Beachfotboll.  

● Kinda kanal som täcker för Wakeboard, Aquabike, Kanotpolo, 
Beachvattenpolo, SUP.  

Vattensäkerhet Kinda kanal   
Här kommer finnas en områdesansvarig som har direktkontakt med SM-veckans  
organisation. Värdstaden bistår dessutom med ambulerande sjukvårdskunnig personal på 
vattenskoter,  som kommer att vara på plats torsdag - söndag mellan 10:00 – 18:00.   

 
 

Brandsäkerhet  
I rutinen för brand ligger alltid Rädda-Larma-Släck. I de fall brandlarm löser utryms  lokalen 
och räddningstjänsten kommer till platsen. I de fall brand uppstår är rutinen att  ringa 112 och 
sedan försöka släcka elden i den mån man kan eller behärskar.  
  
Varje arena som ligger inom ett område har befintlig SBA bandstruktur. Arenorna är  
godkända och besiktigade enligt gällande krav för de befintliga tävlingar som vanligtvis  hålls 
i dessa anläggningar. Vissa arenor har talande brandlarmsystem som kontrolleras  och 
drifttestas med kontinuitet av de upphandlade leverantörer.    
 
SM-veckan kompletterar detta genom att ha extra brandenheter som placeras utefter behov.   

 

 

Bevakning   
Värdstaden vill säkra upp evenemanget genom olika åtgärder då verksamheten är avslutad 
för dagen.  
 
Från måndagen 28 juni kommer det finnas stationär bevakning på utvalda platser. Denna 
bevakning ökar sedan successivt under veckan för att till helgen den 2-3 juli vara 
fullbemannad. Det inbegriper även SM-festen i Trädgårdsföreningen. Denna bevakning sker 
i form av nattvakter från auktoriserat säkerhetsföretag. Från samma dag stärker vi även upp 
med ronderande uniformerade väktare med tillhörande fordon som gör ronder på utvalda 
evenemangsområden. Utöver det finns förstås den ordinarie bevakningsnivån i kommunens 
regi, utifrån det geografiska områdesansvaret. Nivån av kommunal bevakning, såväl 
ordningsvakter som väktare, är relativt hög. Men även kommunen skjuter till förstärkta 
insatser för att komplettera SM-veckans egen bevakning.  
 
SM-veckan kommer även ha direktkontakt  med polismyndigheten om mer hjälp skulle 
behövas.  
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Lokal arrangör/SF:s säkerhetsplan   
Den lokala arrangören/SF skall ansvara för säkerheten kring sin idrott och tävling helt  enligt 
respektive tävlingsbestämmelser.   

Lokal arrangör ska, enligt avtal, i ett tidigt läge ha skickat in en säkerhetsplan där de  
värderat och skatta sin tävling ur ett säkerhetsperspektiv. De är också ålagda att utse en  
säkerhetsansvarig som gjort en genomgång av säkerhetsläget kring deras tävling. Lokal  
arrangör ska i sin organisation även ha fastslagit Projektledare och Kommunikatör.   

Lokal arrangör/SF sjukvård   
Den lokala arrangören/SF skall ansvara för säkerheten kring sin idrott och tävling helt  enligt 
respektive tävlingsbestämmelser. 
    
Lokal arrangör har i ett tidigt läge skickat in en säkerhetsplan (se Bilaga 3) där de  värderat 
och skatta sin tävling ur ett säkerhetsperspektiv. De är också ålagda att utse en  
säkerhetsansvarig som gjort en genomgång av säkerhetsläget kring deras tävling. Lokal  
arrangör ska i sin organisation även ha fastslagit Projektledare (tävlingsansvarig) och 
Kommunikatör (information).    

  

Kommunikationsstruktur  

Kommunikation i normalt läge    
● Under normala omständigheter sker kommunikationen enligt skissen nedan.    
● Riksidrottsförbundet och SVT kommunicerar i första hand med Projektledare.   
● Myndigheter kommunicerar i första hand med ev. Områdesansvarig och/eller 

Säkerhetsansvarig beroende av omständigheter. 
● Lokal arrangör kommunicerar i första hand med ev. Områdesansvarig, därutöver 

kansliet eller direkt med lämplig funktion.    
● Leverantörer kommunicerar i första hand med Logistikansvarig.   
● Allmänheten når enklast SM-veckan 2022 genom att ringa Kansliet.    
  

Kommunikation sker primärt med kommunikationsradio men även mobiltelefon  används (läs 
mer under Säkerhetsmaterial och -resurser: Kommunikationsradio).  
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Intern kommunikation- överlämning mellan personal och pass   
Evenemanget är stort och sträcker sig över många timmar varje dag. För att  nyckelpersoner 
skall kunna agera klokt, fatta rätt beslut och leda arbetet på ett tillfredställande sätt arbetar vi 
med ställföreträdare och överlämningar på några av  tjänsterna så att händelser och daglig 
information tankas över mellan passen. 
    

SM-veckans kansli    
SM-veckans kansli är en central punkt i kommunikationsstrukturen. Kansliet kan vara  
behjälpliga, söka personer, vidareförmedla information samt ta emot meddelanden. Alla 
involverade i projektet ska kunna vända sig till kansliet. Frågor från allmänheten kan komma 
in till Linköpings kommun och hanteras av Kontakt Linköping som kan vända sig till kansliet 
vid behov.   Detta gäller om  stadens invånare har frågor, synpunkter eller andra saker de vill 
ventilera.   
  
Kansliet kan nås på 013-190 00 05 alt smveckan@visitlinkoping.se och är bemannat 28 juni 
- 3 juli mellan ca 07:30 – 21.00. 27 juni är kansliet öppet 13.00-21.00.  

 

Återkommande morgonmöten med projektgrupp samt 
myndighet   
I den interna kommunikationen ingår även avstämningsmöten för staben på morgonen där 
stora delar av projektgruppen samt ev. intressenter ingår. Här planeras för dagen samt 
summeras  dagen som varit. Morgonmöte kommer även att hållas av Teamleader för 
publikvärdar.      
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Krisberedskap  
  
SM-veckans krisstab   
 
Funktion   
Krisstaben är en slags ledningsgrupp i kris där projektledaren och andra i  organisationen 
kan få beslutsstöd i akuta situationer. Krisstaben kan kallas samman av  Säkerhetsansvarig 
(idealiskt i samråd med Projektledaren, men kan göras ensamt).  Ordförande i Krisstaben är 
säkerhetsansvarig.    

Medlemmar    
● Ulf Rumar, Säkerhetsansvarig, Värdstaden   

● Anders Thorén, Lokal Projektledare, Värdstaden   

● Maria Hallberg, Projektledare, Riksidrottsförbundet    

● Charlotte Magnusson, Kommunikationsansvarig, Värdstaden   

● Åsa Bergström, Kommunikationsansvarig, Riksidrottsförbundet    

● Johan Blick, Logistikansvarig, Värdstaden   
 

Sammankallning    
1. Krisstaben kallas samman via SM-veckankansliet och gemensam SMS-grupp 

därefter  söker kansliet respektive person via radio och telefon.    
2. Projektledare och Säkerhetsansvarig samlar in information kring aktuell 

händelse.    
3. Säkerhetsansvarig fattar beslut om operativ beredskapsplan ska  aktiveras    
4. TIB informeras alltid (för kännedom) av Säkerhetsansvarig att krisstaben  

sammankallats.  Det är TIB som ansvarar för vidare information till 
kommundirektör, enligt kommunens styrande dokument.  

5. Krisstaben samlas på kansliet senast 15 minuter efter att kallelse skickats ut. 
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Informera projektgruppen   
Delar av projektgruppen ingår även i krisstaben, men dessa två enheter ska inte förväxlas 
och kan sammankallas och informeras oberoende av varandra beroende på händelsens 
karaktär. I de fall en händelse inträffar där projektgruppen för SM-veckan  2022 bör få 
information om specifika incidenter eller skeenden sker detta på projektledares beslut. 
Kommunikation sker initialt via SMS-grupp, via kansli och vidare  genom att kansliet via radio 
eller telefon säkerställer att alla nåtts.  
   
Medlemmar i projektgruppen (asterisk markerar medlemmar som också är med i  
krisstaben):    

● Anders Thorén*, Lokal Projektledare, Värdstaden  

● Maria Hallberg*, Projektledare, Riksidrottsförbundet    

● Ulf Rumar*, Säkerhetsansvarig, Värdstaden  

● Charlotte Magnusson*, Kommunikationsansvarig, Värdstaden   

● Åsa Bergström*, Kommunikationsansvarig, Riksidrottsförbundet    

● Johan Blick*, Logistikansvarig, Värdstaden   

● Claes Lauritsen, Områdesansvarig, Cityområdet, Värdstaden  

● Viktoria Löfvenborg, Värdstaden  

● Ev. extra resurs från Linköpings kommun 

 

TIB, Tjänsteman i beredskap   
Kommunen har alltid en Tjänsteman i Beredskap (TIB) bemannad ifall extraordinär händelse  
skulle inträffa. Även om värdstaden nu har skapat en separat krisstab rörande händelser 
kring just SM-veckan, har kommunens ordinarie krisorganisation ett geografiskt 
områdesansvar. I teorin skulle en större särskild händelse kunna aktivera båda 
krisorganisationerna, även om sannolikheten bedöms som mycket liten.  
 
För att underlätta samordningen mellan ordinarie och anpassad organisation ska all 
gränsdragning däremellan ombesörjas av säkerhetsansvarig i samverkan med TIB.  
Förutsättningar för kontakt med TIB:    
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● Om SM-veckans krisstab sammankallas skall säkerhetsansvarig 
informera TIB  för kännedom.    

● Vid händelse av betydande karaktär som rör trygghet, säkerhet tillbud 
eller  olycka kring-SM veckan skall säkerhetsansvarig informera TIB för 
kännedom om detta.    

● Vid allvarlig händelse skall Säkerhetsansvarig (i samråd med 
Projektledare)  koppla in TIB.    

● Kontakt med TIB – för information och understöd.   

● Endast TIB kan aktivera KIB (Kommunikatör i beredskap) för stöd.   

● Lokalt Kommunikationsansvarig på SM-veckan informerar 
Kommunikationsstaben på Linköpings kommun.   

 

I händelse av en kris   
 
Kommunikation i händelse av en kris   
Är händelsen knuten till Linköpings allmänna struktur och inte kopplat till SM-veckan sköts  
denna kommunikation av respektive stads ordinarie kriskommunikation.    
  
Om en händelse inträffar som behöver hanteras kommunikativt aktiveras SM-veckans  
Krisstab som arbetar utifrån SM-veckans Kriskommunikationsplan (se Bilaga 1).    
Syftet med SM-veckans Kriskommunikationsplan är i korthet att hjälpa Krisstaben att på ett 
såeffektivt sätt som möjligt:  
   

● Samla nyckelpersoner    

● Inhämta information    

● Samordna informationsinsatser    

● Säkerställa att korrekt information går ut    

● Utforma och kommunicera initialt uttalande    

● (Eventuellt) kalla till presskonferens  
   

I syfte att korta kommunikationsvägarna och för att minska risken för kommunikativ  
överbelastning på vissa funktioner under en kris förändras kommunikationsstrukturen något.    
 

● Riksidrottsförbundet och SVT kommunicerar i första hand med SM-
veckans krisstab (där Projektledare ingår).    

● SM-veckans krisstab ansvarar för kontakt med allmänheten, media och 
externa  leverantörer.    

● Myndigheter och lokal arrangör kommunicerar i första hand med 
Säkerhetsansvarig.   

● Allmänheten når enklast SM-veckan 2022 genom att kontakta kansliet.  

● Vem har ansvaret att kommunicera - lokal arrangör och SF i förhållande 
till krisstaben?   
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Operativa åtgärder i händelse av en kris   
Om en större händelse inträffar som kräver extraordinära operativa åtgärder, som t ex  
utrymning eller större skadeutfall aktiveras SM-veckans Operativa Beredskapsplan (se  bilaga 
2).  
   
Syftet med den Operativa Beredskapsplanen är i korthet att hjälpa SM-veckans organisation 
att på ett så effektivt sätt som möjligt:    
 

● Rädda de i omedelbar fara och varna de i fara    
● Tillkalla blåljusmyndigheter    
● Avgränsa olycksplats    
● Begränsa olycksskeendet    
● Assistera och bidra till blåljusmyndigheters arbete    
● Skapa goda möjligheter för beslutsmässighet och handlingsutrymme    
● Samla information och organisera egen insats   

  
Den Operativa Beredskapsplanen har fyra läge: grönt, gult, orange och rött.    
Kriskommunikationsplanen är skild från den Operativa Beredskapsplanen. Alltså, Krisstaben 
kan sammankallas oberoende av status för den Operativa Beredskapsplanen.  Likaså kan 
den Operativa Beredskapsplanen aktiveras i gult eller oranget läge utan att  sammankalla 
Krisstaben. I rött läge sammankallas dock alltid Krisstaben.   
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Bilaga 1: Kriskommunikationsplan   

 
Om en händelse inträffar som är knuten till SM-veckan och behöver hanteras  kommunikativt  
sammankalla Krisstaben. Säkerhetsansvarig gör detta via kansli  enligt organisationsskiss 
sidan 16.    

1. Informera Linköpings kommuns TIB för kännedom. Kontakt med TIB sker 
via Säkerhetsansvarig.  

 
2. Så fort som möjligt, men med intention om senast 30 minuter efter att 

krisstaben  samlats, ska en initial information/ett första uttalande kunna 
kommuniceras ut  via olika digitala plattformar/sociala medier.    
 

T ex: Vi får rapporter om att en olycka har skett... vår första prioritet är att ta reda på mer  om 
den aktuella händelsen. Vi tänker på de som är involverade i den rapporterade olyckan.  Vi 
kommer att återkomma med mer information inom kort.    
 

3. En (eller flera) talesperson(-er) bör utses. De personer som har bäst 
kännedom i  sakfrågan kring aktuell händelse och tidigare skapad struktur 
gör uttalanden och  svarar på frågor från media. Dedikerade 
kommunikatörer är med och stöttar i  processen. Det är viktigt att 
budskapen är samstämmiga så att inte olika eller,  ännu värre, motstridiga 
budskap går ut. 
    

Dessa fem personer svarar, om inget annat bestämts, initialt på medias frågor:    
 

● Anders Thorén (Lokal Projektledare)    
● Maria Hallberg (Projektledare Riksidrottsförbundet)    
● Ulf Rumar (Säkerhetsansvarig)   
● Charlotte Magnusson (Kommunikationsansvarig Värdstaden)   
● Åsa Bergström (Kommunikationsansvarig Riksidrottsförbundet)    
● Ansvarig för samstämmighet med lokal arrangörs kommunikationsansvarig    
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Vid omfattande händelse där Riksidrottsförbundet behöver uttala sig i media görs detta  i 
samråd med Riksidrottsförbundets representanter via RF:s pressjour 08-699 61 90.  
Kommunikationsansvarig RF informerar alltid presstjänsten på RF. 
  
RF har kontaktuppgifter till alla kommunikationsansvariga. Beroende på vem det är och vad 
som hänt tar RF kontakt med  relevant person på förbundet. Vid idrottsspecifika frågor 
brukar RF hänvisa till resp. idrott.  
 

4. Inom 60 minuter ska mer lägesinformation kommuniceras ut via webb, 
digitala  plattformar, sociala medier, SM-veckans app och eventuellt 
pressmeddelande/presskontakt.    

  
● Vad har hänt?    
● Varför har det hänt?    
● När och hur hände det?    
● Vart kan jag vända mig för mer information?    
● Vilka åtgärder sker just nu?    
● Kan vi bekräfta eller dementera något?    
● Om möjligt: eventuellt egen rörlig bildproducering.    
● Utsedd talesperson berättar om händelsen och som läggs ut inom våra 

egna  kanaler.    
 

5. Om det anses relevant kallas till presskonferens. Presskonferens hålls i 
Linköping Konsert & kongress.  

 
6. Systematisk mediabevakning. SM-veckan har ordinarie bevakning för 

sociala  medier och man arbetar kontinuerligt med dessa flöden. 
Riksidrottsförbundet använder såväl automatiserad som manuell 
mediabevakning och kan aktivera mer resurser för att bistå.    

Att tänka på   
 

● Vänta aldrig – kommunicera även när information inte är tillgänglig. Säg 
att du inte  vet mer just nu men att du återkommer när det finns mer 
information. Behåll  initiativet. Säkerhetsansvarig Ulf Rumar informerar 
TIB. 

   

● Alla målgrupper som berörs behöver korrekt, snabb och samstämmig 
information av  hög kvalitet från en ansvarsfull och trovärdig kalla. Från 
krisstaben har vi direktkanaler ut till alla områden via komradio för snabb 
lägesinformation.    
 

● Det är viktigt att information om vilka som är berörda och inte berörda, 
kommer ut  snabbt för att minska oro hos anhöriga.  
   

● Kommunikationen mellan involverade ska präglas av öppenhet och 
prestigelöshet,  tillit, respekt, engagemang och delaktighet.    

 

Checklista   
● Vem ansvarar för att snabbt få fram en samlad lägesbild? (Ursprungsläge:  

Säkerhetsansvarig)   
● Vem formulerar vilka budskap som ska gå ut? (Ursprungsläge:  
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Kommunikationsansvarig)  
● Finns ett gemensamt språk och förståelse för hur termer ska användas för 

att  undvika missförstånd och tidskrävande förklaringar?    
● Finns en koordination mellan aktörer så att information går ut 

samstämmigt och  samtidigt?    
● Hur ska dokumentation över händelsen göras och av vem? 

(Ursprungsläge: Kansli) • Vilka delar av kommunikationen behöver följas 
upp?    

● Behöver intern kommunikation (d v s med respektive organisations egna  
medarbetare genomföras?)   

● Finns det icke direkt berörda målgrupper som behöver information, t ex  
leverantörer, andra kommuner, regionen, etc?    

● Behöver någon information översättas till engelska?    
● Finns behov att arbeta fram ”Frågor och svar”-information?    
● Följer vi lagarna (ex. dataskyddsförordningen, GDPR)?    

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ )    
 

Om egen personal behöver stöttning efter händelse  
Om vår personal exponeras för händelse som påverkar dem starkt i negativ riktning har 
värdstaden en struktur för att hantera detta.   

 

Företagshälsovård 
Medarbetare som är i behov av hälso- och arbetsmiljöinsatser ska vända sig till sin chef  som 
kopplar in företagshälsovården. Det är närmaste chef som tillsammans med HR tar  beslut 
om att använda företagshälsovård.  
 
Vid behov av krisstöd för medarbetare har Visit Linköping & Co avtal för med Cordinator 
Medical AB, Brigadgatan 26, 013-465 80 60. De kan vid behov stå till tjänst med stödsamtal, 
krishantering, rehabiliteringsutredningar och rehabilitering mm. 

Om publikvärd behöver stöttning efter allvarlig händelse    
Om enskild publikvärd eller publikvärd personligen blir utsatt för angrepp, hot, våld  eller 
skada fungerar dennes olycksfallsförsäkring. Om personen indirekt blir inblandad i  händelse 
som påverkar individen negativt gäller samhällsstrukturens sjukvårdsresurser, akut eller 
vårdcentral. Kommunen har därutöver förstärkt närvaro av sk. trygghetsteam under SM-
veckan, som kan vara behjälpliga till att bidra med att sprida trygghet. Men vid stor händelse 
eller omfattande kris kan värdstadens krisberedskapsfunktion aktiveras.    
 

Värdstadens krisberedskapfuktion    
Värdstadens krisberedskapsfunktion utgår från ordinarie kommunal beredskap via förstärkt 
social jour. Där finns funktionen POSOM (Psykosocialt omhändertagande) där lämpliga 
professioner och även  Svenska kyrkan igår. De har en ständig beredskap för att stötta  
personer i ett allvarligt krisläge. De har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med 
personer i  kris eller sorg. Denna möjlighet kan aktiveras då allvarlig händelse eller situation  
inträffar i samband med SM-veckans evenemang.  Säkerhetsansvarig beslutar om sådan 
aktivering i det fall detta inte redan skett inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet.  
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Bilaga 2: Operativ beredskapsplan    

Syftet med en beredskapsplan är att visualisera de olika situationslägena/färgerna så att  alla 
inblandade skall kunna ha mental förberedelse för händelser som de kan exponeras  för. 
SM-veckans organisation, med utvalda individer som ingår i krisgruppen, kommer  aktivt 
arbeta utefter denna modell när situationen kräver det.    
 

Beredskapsmodell    
Nedan presenteras SM-veckans olika beredskapslägen. Modellen är indelad i fyra olika  
steg. Framöver i denna kommunikationsplan kommer vi benämna stegen utefter  färgerna: 
grönt, gult, orange och rött. Eskalering av planen (från t ex grönt till gult) kan  endast utföras 
av Projektledaren eller Säkerhetsansvarig, med stöd från Projektledaren.  Målet är att kunna 
hjälpa organisationen att ligga före i vår mentala förberedelse. All  lokal säkerhetspersonal 
samt krisstaben kommer ha kortfattade instruktioner som  tydliggör deras roll i de olika 
lägena.    
  
Beredskapsplanen ska idealiskt eskaleras från grön till gul, från gul till orange och från  
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orange till röd. Men, i de fall då incidenter inträffar med kort ledtid eller oväntat, kan  planen 
eskaleras snabbare genom att hoppa över gult eller orange läge.    
 

 

Operativ beredskapsplan (OBP)   
Människor reagerar och agerar väldigt olika i stressade situationer. Hög stress påverkar 
omdömet och effektiviteten i en organisation negativt.    
 
Den operativa beredskapsplanen är ett stöd och en slags checklista som visar vad olika  
roller har för uppgift i en akut situation och syftar till att minimera negativ påverkan av  stress. 
Mental förberedelse medför klokare, effektivare och mer rationella beslut. Den Operativa 
beredskapsplanen säkerställer också att viktiga funktioner eller åtaganden  inte missas.  
  
SM-veckans operativa beredskapsplan kan endast aktiveras av Säkerhetsansvarig och  
Projektledaren, andra funktioner i organisationen kan dock fungera som informationskällor 
för detta beslut. I tabellen nedan redovisas olika rollers uppgifter vid respektive 
beredskapsläge. Svart  ruta ”Allvarlig situation” är inte ett läge i den operativa 
beredskapsplanen utan visar  endast föreslagen kommunikationsväg för att bedöma om 
beredskapsplanen ska  aktiveras.  
 

Läge   Allvarlig situation   Gult läge   Orange läge   Rött läge  

Fokus   Om plötslig allvarlig situation  

inträffar, men Operativ 

beredskapsplan inte är aktiverad  

(alltså, grönt läge gäller)  

Fokus: Informationsspridning. Samtliga  

som påverkas i oranget/rött läge  och 

Projektgruppen skall veta vad  som 

händer. De kontrollerar sina  resurser. 

Men inga andra  åtgärders krävs. 

Överreagera inte.  

Fokus: Förberedelse. Samtliga 

som påverkas i rött läge skall  

informeras och veta vad som  

händer samt börja förbereda sina 

uppgifter i rött läge. Här  

informeras och skickas personal 

till rätt plats.   

Fokus:  

-Rädda, larma, släck   

-Tillkalla, möta och assistera  

blåljus   

-Besluta, formulera, kommunicera.  



 

24 (30) 

Säkerhetsansvarig   Vid behov ring 112.   

Beslut - vill du aktivera operativa  

beredskapsplanen?   

Samverka med Projektledaren.  

Ta nödvändiga kontakter via RAKEL 

(områdesansvariga/sjukvård)  

1: Kommunicera gult läge till  kansli och 

berörda områden.   

2: Möte med projektledare – väg  

framåt?  

3: Beslut - vill du aktivera Krisstab?  

3. Ladda mobil och RAKEL, överväg behov 

av radio och ställ in kanal 1.   

4 Lös problemet.  

1: Kommunicera oranget läge till kansli 

och berörda områden.   

2: Sök samband med Projektledare – 

väg framåt.   

3. Beslut - (aktiveras krisstab beordra 

inkallning via Kansliet)   

3: Be områdesansvarig kontakta 

teamleader värdar för att samla sina 

publikvärdar.    

4: Samla information. Skapa 

övergripande koll.   

5: Kontakta polis via direktnummer för 

kännedom.  

 6: Kontakta TIB för kännedom.  

 7: Lös problemet.  

1: Kontaktar SOS Alarm och 

aktivera rött läge.   

2: Informera projektledaren    

(löpande).   

3: Koppla in TIB vid behov.   

4: Samverkar med  

områdesansvarig/eller lokalt 

säkerhetsansvarig om    

information/åtgärd.   

5: Beslutar om- och leder 

krisstabsmöte.   

6: Led säkerhetsarbetet framåt.  

Projektledare   Vid behov ring 112.   

Beslut - vill du aktivera operativa  

beredskapsplanen?   

Beslut - vill du aktivera krisstab? 

Samverka med  

säkerhetsansvarig.  

1: Möte med Säkerhetsansvarig - väg 

framåt?   

3: Säkerställ att din mobil och radio 

är  laddad.   

4: Vid behov informera projektgruppen om 

läget.   

5: Var tillgänglig och kontaktbar.  

1: Kommunicera oranget läge.   

2: Sök samband med  

Säkerhetsansvarig.   

3: Beslut - vill du aktivera krisstab?   

4: Ta dig till Kansliet.   

5: Vid behov informera projektgruppen om 

läget.   

6: Var tillgänglig och kontaktbar.  

1: Aktiverar rött läge.   

2: Sök information från  

Säkerhetsansvarige   

3: Aktiverar Krisstab. Ta dig till  

Kansliet   

4. Informera ut rött läge till kansliet.   

5: Delta i Krisstabsmöte.   

6: Fatta beslut (skall SM-veckan 

fortsätta? Realistisk målbild med 

arbetet framåt? Skall 

presskonferens hållas? Vad är SM-

veckans officiella ståndpunkt?)   

7: Vid behov informera    

projektgruppen.   

8: Led arbetet framåt.   

Kansli   Vid behov ring 112.   

Kontakta säkerhetsansvarig och  

informera:   

• Vad händer?   

• Var någonstans?   

• Vad görs just nu?   

• Behövs kansli som resurs?   

• Har 112 ringts?   

1: Vid behov kommunicera gult  läge till 

projektgrupp.   

2: Ladda mobil/radio.   

3: Säkerställ funktion krisstabsrummet.   

4: Var tillgängliga och kontaktbar.  

1: Kommunicera vid behov oranget läge till 

projektgrupp.   

2: Förbered rutin för sammankallande av 

krisstab.   

3: Ladda mobil/radio.   

4: Säkerställ funktion krisstabsrummet.   

5: Säkerställ funktion fulladdade  

extrabatterier radio + laddare.   

6: Koka kaffe till 20 personer.  

1: Sammankalla krisstaben (radio,  

telefon, SMS)   

2: Säkerställ att SOS Alarm  

har  ringts.   

3: Iordningställer krisrum för  

krisstabsmöte.   

4: Mobiliserar egen personal.   

5: Upprätta kontakt med  

områdesansvarig för 

detaljerad  information   

6: Invänta instruktioner från  

krisstabsmöte.  

Kommunikations- 

ansvarig  

Vid behov ring 112   

Kontakta Säkerhetsansvarig och  

informera:   

• Vad händer?   

• Var Någonstans?   

• Vad görs just nu?   

• Har 112 ringts?   

1: Ta dig till Kansliet.   

2: Ladda mobil/radio.   

3: Var tillgänglig och kontaktbar.  

1: Ta dig till Kansliet.   

2: Ladda mobil/radio.   

3: Börja arbeta på informationspaket tex:    

- Uttalande till media?   

- Talmanus för personal och/eller kansli   

- Talmanus för högtalarutrop (scenen)   

4. Var tillgänglig och kontaktbar.   

1: Sök information från Projektledare.   

2: Medverka på kristabsmöte.   

3: Arbeta för att avlasta 

mediatrycket mot övriga  

organisationen.   

4: Skall presskonferens hållas?  

(sätt tidpunkt för presskonferens 

och kommunicera den till media)   

5: Skapa informationspaket tex.   

- Uttalande till media?   

- Talmanus för personal  och/eller 

kansli   

- Talmanus för ev.    

högtalarutrop (om det är aktuellt)   

6: Stötta projektledaren.  

Logistikansvarig   Vid behov ring 112.   

Kontakta Säkerhetsansvarig via 

telefon och informera.   

• Vad händer?   

• Var Någonstans?   

• Vad görs just nu?   

• Har 112 ringts?   

1: Var tillgänglig och kontaktbar.   

2: Inventera tillgängliga resurser med 

fokus på personal, fordon och material.  

1: Ta dig till Kansliet.   

2: Inventera tillgängliga resurser, fokus 

på personal, fordon och material.   

3: Ställ personal, fordon och 

material i beredskap.   

4: Rapportera tillgängliga resurser till 

säkerhetsansvarig.  

1: Ta dig till Kansliet   

2: Närvara vid Krisstabsmöte   

3: Säkerställ belysning på  

olycksplatsen (om detta 

behövs)   

4: Samverka med  

Säkerhetsansvarig om behov 

på platsen.  
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Områdesansvariga   Vid behov ring 112.   

Kontakta Säkerhetsansvarig via 

RAKEL och  informera.  Vid behov 

detsamma rörande dedikerad polis 

och bevakning.  

• Vad händer?   

• Var någonstans?   

• Vad görs just nu?   

• Har 112 ringts?    

Led och understöd arbetet.    

  

Fokus:    

- Spärra av/utrymma del av/hela 

området?   

Öppning av nödgater? Info till  

publik?   

- Rädda de i omedelbar fara.   

- Begränsa olycksskeendet.   

-Informera Säkerhetsansvarig. 

Understöd myndigheter med  

information och arbetskraft.  

1: Samverka med säkerhetsansvariga för den 

lokala arrangören.    

2. Kontakta  säkerhetsansvarig via RAKEL 

och bekräfta gult läge.   

3: Om ej kontakt via RAKEL ring till 

mobil.  

4. Vid behov - kontakta Teamleader 

publikvärdar för informationsspridning till 

värdar.  

1: Samverka med säkerhetsansvariga 

för den lokala arrangören.    

2: Skapa dig en bild över situationen.   

3: Förbered speaker på att 

kommunicera.   

4: Agera för att lösa situationen.   

5. Vid behov kontakta dedikerad 

polis och bevakning via RAKEL  

6: Kontakta  säkerhetsansvarig via 

RAKEL och bekräfta oranget läge.  

7: Sammankalla dina resurser.   

8: Instruera resurser om var och hur 

blåljus ska mötas vid brytpunkt om 

rött läge.   

9: Kontrollera status för nödutgångar.    

10: Kommunicera löpande  

lägesinformation till 

säkerhetsansvarig via RAKEL..  

1: Samverka med säkerhetsansvariga 

för den lokala arrangören.    

2: Skapa dig en bild över situationen.  

3: Agera för att lösa situationen.  

4. Vid behov kontakta dedikerad 

polis och bevakning via RAKEL.  

5. Kontakta  säkerhetsansvarig via 

RAKEL och bekräfta rött läge.  

6: Säkerställ att blåljusfordon 

möts vid samlingsplats.  

7. Säkerställ att nödutrymning 

är tillgängliga.  

8: Led och understöd arbetet på  

plats i väntan på  direktiv från 

Säkerhetsansvarig för SM-veckan 

eller myndigheter.  

Teamleader 

publikvärdar  

Vid behov ring 112.   

Kontakta Säkerhetsansvarig via 

telefon och  informera.   

• Vad händer?   

• Var någonstans?   

• Vad görs just nu?   

• Har 112 ringts?    

Led och understöd värdarnas arbete i 

situationen.    

  

• Bistå områdesansvarig med    

information om läget.   

• Säkerställ att nödutrymning är    

tillgänglig. (Utrymning sker på    

säkerhetsansvarigs eller    

områdesansvarigs order)   

Led och understöd publikvärdarnas 

arbete under skeendet.    

  

Fokus:   

Egen säkerhet - understöd    

myndigheter med information 

och arbetskraft.   

Rädda de i omedelbar fara.   

- Begränsa olycksskeendet.   

- Framkomlighet för  

utryckningsfordon.   

- Framkomlighet för    

nödutrymningsfordon.  

  

1. Kontakta dina publikvärdar och informera 

dem, ev. be dem möta upp dig.   

2: Samverka med säkerhetsansvariga för den 

lokala arrangören, vid behov under ledning av 

områdesansvarig.    

3. Om situationen kan hanteras, informera 

områdesansvarig om vad som hänt, via radio, 

när tid finns.  

4. Vid behov -  arbetsledning av publikvärdar i 

dialog med områdesansvarig.  

  

1: Samverka med säkerhetsansvariga 

för den lokala arrangören, vid behov 

under ledning av områdesansvarig.    

2: Skapa dig en bild över situationen.   

3: Förbered publikvärdar på att agera.  

4. Förbered områdesansvarig på vad 

som kan hända.  

4: Agera för att lösa situationen.   

5: Vid behov -  arbetsledning av 

publikvärdar i dialog med 

områdesansvarig.  

  

  

1: Samverka med säkerhetsansvariga 

för den lokala arrangören, vid behov 

under ledning av områdesansvarig.    

2: Agera för att lösa situationen.  

3. I dialog med 

områdesansvarig, säkerställ att 

blåljusfordon möts vid 

samlingsplats.  

4. I dialog med 

områdesansvarig, säkerställ att 

nödutrymning är tillgängliga.  

5. Kontakta  säkerhetsansvarig via 

telefon och bekräfta rött läge.  

6.: Led och understöd publikvärdarnas 

arbete på  plats i väntan på  direktiv 

från områdesansvarig, 

Säkerhetsansvarig för SM-veckan eller 

myndigheter  
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Publikvärdar  • Kontakta Teamleader eller 

Områdesansvarig via radio beroende 

av läget.  

•  Kontakta säkerhetsansvarig via 

telefon vid allvarlig händelse.  

– Har 112 ringts?   

• Bistå teamleader och 

områdesansvarig med  fortsatt  

information om läget.   

  

• Säkerställ att nödutrymning är    

tillgänglig. (Utrymning sker på    

säkerhetsansvarigs eller    

områdesansvarigs order)   

Led och understöd arbetet.    

  

Fokus:   

Egen säkerhet - understöd    

myndigheter med information 

och arbetskraft.   

Rädda de i omedelbar fara.   

- Begränsa olycksskeendet.   

- Framkomlighet för  

utryckningsfordon.   

- Framkomlighet för    

nödutrymningsfordon.   

1: Skapa dig en bild över situationen och 

informera teamleader eller områdesansvarig 

via radio, beroende av läget.  

2. Medverka för att skapa trygghet.  

3. Avvakta direktiv från teamleader eller 

områdesansvarig   

4. Säkerställ laddat batteri i  radio/mobil   

5: Var tillgänglig och kontaktbar.  

1: Följ direktiv från teamleader eller 

områdesansvarig..   

2. Samverka med 

säkerhetsansvariga för den lokala 

arrangören, vid behov under ledning 

av områdesansvarig eller 

teamleader  

3: Kontrollera status för 

nödutgångar.   

4. Säkerställ att du vet var närmaste 

samlingsplats är.  

6: Kommunicera löpande  

lägesinformation till teamleader eller 

områdesansvarig.   

1: Samverka med säkerhetsansvariga 

för den lokala arrangören, vid behov 

under ledning av områdesansvarig 

eller teamleader.   

2: Medverka till att blåljusfordon 

möts vid samlingsplats.   

3: Om det inte redan gjorts - kontakta 

och informera    

Säkerhetsansvarig.   

4: Bistå områdesansvarig med 

information och åtgärder.   

5. Säkerställ att nödutrymning är 

tillgängliga.   

6: Följ direktiv från teamleader, 

områdesansvarig, 

säkerhetsansvarig SM-veckan 

eller myndigheter    

 

SM-veckans operativa beredskapsplan kan endast aktiveras av Säkerhetsansvarig och  
Projektledaren, andra funktioner i organisationen kan dock fungera som informationskällor 
för detta beslut. I tabellen nedan redovisas olika rollers uppgifter vid respektive 
beredskapsläge. Svart  ruta ”Allvarlig situation” är inte ett läge i den operativa 
beredskapsplanen utan visar  endast föreslagen kommunikationsväg för att bedöma om 
beredskapsplanen ska  aktiveras.  
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Bilaga 3: SM-veckans säkerhetsinformation till 

lokala arrangörer/SF 2022 

Tävlingssäkerhet inför ert arrangemang   

Lokala arrangören/SF ska i förväg ha skickat in en säkerhetsplan. Denna ska man jobba  
aktivt med under hela genomförandet. Denna är en del av lokala arrangörens/SF:s  ansvar. 
Säkerhetsplanen måste vara läsbar, korrekt ifylld och uppdaterad med den  senaste 
informationen.  
 
I denna ska det tydligt framgå vem som är den lokala  arrangörens/SF:s kontaktpersoner 
under genomförandet. Namn och kontaktuppgifter  ska tydligt framgå så att 
områdesansvariga och SM-veckans organisation kan nå dem vid  behov.   
 

Tävlingssäkerhet under ert arrangemang   
Varje enskild lokal arrangör/SF ansvarar för sin tävlingssäkerhet enligt tävlingens  
reglemente och undertecknat avtal. Det är av största vikt att detta tas på allvar och att  
regelverket efterlevs till punkt och pricka. Det kan t ex gälla rätt utbildade funktionärer,  
flaggvakter, varselvästar, brandmaterial, ambulans och sjukvård på plats där detta  krävs.   
 

Kommunikation med media   
Lokal arrangörs/SF:s egna frågor av medialt intresse, t ex idrottsprestationer eller frågor som 
endast berör er idrott eller genomförd tävling, hanteras av er egen utvalda  kommunikatör. 
SM-veckan är ett mycket populärt evenemang och har ett stort medialt intresse. Vid  
mediefrågor som rör eller påverkar SM-veckan som helhet, hänvisa till SM-veckans  
kommunikationsansvarige.   
 

Normalt läge   
Områdesansvarig är SM-veckans praktiskt ansvarige på plats. Det är viktigt att ni har en  god 
och tät kommunikation. Områdesansvarig har kunskap om evenemangsområdet,  
förutsättningarna på området och är även en direktkanal in i SM-veckans organisation.  
Områdesansvarig kan rådge eller hjälpa till med i princip alla problem som lokal  arrangör/SF 
kan ställas inför i normalläget.  
  
Småskador, mindre tillbud och incidenter vid er tävling, måste meddelas    
områdesansvarig. Förändringar/avsteg från tidigare fastställd plan måste i god tid  meddelas 
områdesansvarig.   
 
 
 
 
 
 

Akut läge   
1. Vid akut/nödsituation ring 112. Vad har inträffat? På vilken adress 
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befinner du dig?  Behåll lugnet och svara påfrågorna.   
2. Informera SM-veckans säkerhetsansvarige, Ulf Rumar och er egen 

organisation.   
 

Säkerhetsansvarig kan mobilisera SM-veckans beredskapsplan och är en direktkanal in i  
både Riksidrottsförbundets och SM-veckans organisation.  
 
Det är mycket viktigt att SM-veckans säkerhetsansvarige informeras om 
du har  ringt 112.   

 

Kontaktlista  
 
Nödsituation   

1. Vid behov ring 112.   
2. Kontakta därefter SM-veckans säkerhetsansvarige, Ulf Rumar.   

 
Vid icke akut behov av samverkan med ”blåljusmyndigheter”: 
   

● Polisen 114 14   
● Sjukvårdsupplysning 1177 

 
Praktiska frågor (småskador, mindre tillbud eller förändringar)   
Kontakta ev. områdesansvarig för ditt område, eller kansliet.   
 
Området:  
 
City: Claes Lauritsen  
  
Stångebro/Kinda kanal: Eric Granat  
 
 
Mediafrågor kring SM-veckan: 
  
Linköpings kommun: Charlotte Magnusson, 076-548 97 91, 
charlotte.magnusson@visitlinkoping.se  
 
Riksidrottsförbundet: Åsa Bergström, 0722-26 95 00, asa.bergstrom@rf.se  
 

 

 

Bilaga 4: Mallar för möten   

Uppstartsmöte då krisstaben sammankallats   
 

1. Närvarande   
2. Utse någon som dokumenterar uppstartsmötet   
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3. Lägesrapport   
4. Samverkan med fler aktörer?   
5. Arbetsfördelning  

a. Gå igenom kriskommunikationens tidsaxel och checklista på sid. 20-21   
b. Utse talesperson/-er vilka vet bäst om händelsen   
c. Planera budskap   
d. Välj kanaler   
e. Kommunicera   
f. Omvärldsbevaka   

6. Vilka ytterligare resurser involverar vi?   
7. Uppföljning av beslut   
8. Sammanfattning och inriktning av fortsatt arbete   
9. Behöver TIB kopplas in i detta ärende.   
10. Behöver vi ha uppföljningsmöte. Tid och plats för nästa möte   
11. Frågor   

Uppföljningsmöte då krisstaben beslutat om sådant  
 

1. Närvarande  
2. Utse någon som dokumenterar uppföljningsmötet.  
3. Lägesrapport.  
4. Arbetsfördelning – Vad är nästa steg? Vem gör vad?   
5. Omvärldsbevakning.  
6. Behöver aktiviteterna som gjorts hittills dokumenteras?   
7. Samverkan med fler aktörer?   
8. Uppföljning av beslut.  
9. Sammanfattning och inriktning av fortsatt arbete.  
10. Tid och plats för nästa möte.  
11. Frågor?  

Utvärdering efter avslutad händelse   
En utvärdering och uppföljning genomförs alltid efter att krisstaben sammankallats,  gärna 
sånär avslutad händelse som möjligt. Ett alternativ är att detta möte är en punkt  pådet 
dagliga kvällsmötet. Dessa frågor ska besvaras:   
 

● Vad har vi gjort bra?   
● Vad har inte fungerat såbra?   
● Vad kan vi göra bättre nästa gång?   
● Hur kan vi göra för att det ska bli bättre nästa gång
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Bilaga 5: Incidentrapport 

Område:

● City 

● Kinda kanal/Stångebro 

● Tinnis/Sporthallen 

● Vidingsjö 

● Smestad 

● Ryd 

● Vasahallen 

● Övrigt - beskriv: 

 

Exakt plats 

Datum och tid 

Ditt namn 

 

Inblandade 
 
 
 
 
 

Vad hände? 
 
 
 
 
 

Varför hände det? 
 
 
 
 
 
 

Hur löstes händelsen? 
 
 
 
 
 
 

Hur förbättra/förhindra? 
 
 
 
 
 
 

Incidentrapporten lämnas i pappersformat till Kansliet (Linköping Konsert & kongress) eller 

fotograferas och e postas/SMSas till smveckan@visitlinkoping.se. 


