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2.11.2 Lokal arrangör/SF sjukvård ............................................................................... 10 

3. Kommunikationsstruktur ............................................................................................... 10 

3.1 Kommunikation i normalläge...................................................................................... 10 

3.2 Internkommunikation- överlämning mellan personal och pass ................................... 11 

4. Krisberedskap .............................................................................................................. 11 

4.1 SM-veckans krisstab – Organisation och funktion ...................................................... 11 

Medlemmar .................................................................................................................. 11 

Sammankallning .......................................................................................................... 11 

4.2 I händelse av en kris .................................................................................................. 12 

4.2.1 Kommunikation i händelse av en kris .................................................................. 12 

4.2.2 Operativa åtgärder i händelse av en kris ............................................................. 13 

 



 

3 (14) 

1.  Kontaktuppgifter till funktioner och 
nyckelpersoner  

1.1 Allmänna nummer  

Funktion  

 

Telefonnummer   
 

SOS  Akut behov av polis,   
räddningstjänst, ambulans 

112 

SM-veckan Kansli  Den huvudsakliga vägen in 
till hela projektledningen  

076-764 44 75 

Sjukvårdsupplysning  1177 

TiB Västra Götalandsregionen  074-621 26 36   

1.2 Kontaktuppgifter - Projektgrupp  

Förnamn Efternamn Roll Telefonnummer 

Maria Hallberg Projektledare RF 076–1120171 

Anders Löfvenborg Lokal Projektledare 073-089 08 07 

Henrk Berggren Biträdande lokal projektledare 070-598 16 16  

Ulf Nilsson Projektledare SVT 08-784 80 26 

Emma  Wiezell  Arenaansvarig Billingen 0730481773 

Andreas Karlsson Arenaansvarig Arena Skövde 073-851 57 14 

Anders Svensson Arenaansvarig Lillegården 073–7122787 

Jonas Sandgren Arenaansvarig Motorstadion 070-237 64 83 

Charlotte Backman Kommunikation Värdstad 070-508 13 32 

Åsa Bergström Kommunikation RF 08-669 61 13 

Niclas Muhrblom Säkerhetsansvarig 079–0652101 

Lars Eriksson Logistikansvarig 070–5156405 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$cphSite$cphMain$userProfileControl$rpProfile$ctl03$ccc$btnCell','')
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Jenny Skarstedt After game 073–0227109 

 

2. Säkerhetsarbetet   
 

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda 
specialidrottsförbund och en värdstad, vid detta tillfälle Skövde. 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 vinter 2023 i Skövde är den 23:e SM-
veckan i ordningen (räknat på samtliga, vinter och sommar) och den 11:e vinterveckan som 
arrangeras.  

18 idrotter avgör sina svenska mästerskap under SM-veckan i Skövde mellan 30 januari – 5 
februari.  

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.  

Den lokala säkerhetsorganisationen ansvarar för den övergripande säkerheten och säkerhet 
mellan olika områden samt stöttar lokala arrangörer/ SF med information och åtgärder.   

Utöver den lokala säkerhetsorganisation har varje Lokal arrangör/SF en utsett en 
säkerhetsansvarig som ansvarar för grenspecifik säkerhet vid genomförandet av varje idrott  
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Uppdraget för säkerhetsorganisationen är att:   

● Analysera och minska risker i samband med SM-veckan i Skövde  
● Vara delaktig i planering och arbeta for ett tryggt och säkert 

evenemang 
● Säkerställa att samtliga arrangörer utser en lokal 

säkerhetsansvarig från varje idrott   
● Samverka med och informera de lokala säkerhetsansvariga  
● Utforma, tillsatta och leda en operativ säkerhetsorganisation som är aktiv 

under SM-veckan 28 juni – 3 juli  
● Kris- och beredskapsplanering   
● Krisledning 

2.1 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 11 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.  

2.2 SM-veckans säkerhetsorganisation 

Följande roller är en del av SM-veckans säkerhetsorganisation  
 

- Säkerhetsansvarig  
- Arenaansvarig 
- Sjukvårdspersonal 
- Lokal arrangörs säkerhetsansvarig  
- Publikvärdar  
- Bevakningsansvarig (Securitas)  
- Volontärer 
- Blåljus-funktioner  

SM-veckan är geografiskt uppdelad på̊ sex evenemangsplatser. Varje enskild idrott på en 
arena har en lokalt säkerhetsansvarig. Arenaansvariga arbetar nära de lokala arrangörerna 
och är väl förtrogna med sitt område och har förmåga att lösa alla praktiska och logistiska 
detaljer som kan uppstå̊̊.   

 

 

Kommenterad [NM1]: Är detta klart?  
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2.3 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 Skövde kommun och hanteras av kommunens Kontaktcenter som kan vända sig till 
kansliet vid behov. Detta gäller om stadens invånare har frågor, synpunkter eller andra saker 
de vill ventilera.   
 

Kansliet kan besökas på Arena Skövde och kontaktas via telefon: 076-764 44 75  

Kansliet är bemannat 31 januari - 5 februari mellan ca 08:00 – 18.00 eller ca 30 min efter 

dagens sista tävling.   

2.4 Samordningsmöten   

Avstämnings-/samordningsmöten genomförs dagligen vid lämplig tid utifrån dagens 

evenemangsschema. Deltagare på mötet är projektgrupp samt övrigt berörda och inbjudna 

Syftet med mötet är att summera genomförd dag samt stämma av kommande dags 

aktiviteter 

2.5 Områden som nyttjas under SM-veckan  

2.5.1 Arenor:  

● Arena Skövde  

● Billingen Skövde  

● Arena Lillegården  

● Falköpings motorstadion 
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2.5.2 Övriga platser:  

● Utanför Arena Skövde 

- Prova på  

- Utställning  

 

● Hertig Johans torg  

- Medaljceremoni  

- After Game  

 

• Commerce/ kulturhuset/ Helenakyrkan  

- After Game  

- Familjeaktiviteter 

- Mötesplats SM-veckan   

2.5.3 Reservarenor   

I händelse av ogynnsamt väder är handlingsalternativen följande:  
 

● Vid snöbrist flyttas längdskidtävlingarna till Falun  
● Vid snöbrist stryks tävlingarna i Draghund och Parallellslalom från programmen 
● Övriga idrotter som påverkas av väderförhållanden ställer 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.  

2.7 SM-veckans sjukvårdsorganisation  

SM-veckan har etablerat en lokal sjukvårdsorganisation med utbildad sjukvårdspersonal 
representerad på varje arena där tävlingar genomförs. Sjukvårdspersonal kommer att vara 
grupperad i ett väl uppmärkt sjukvårdsrum/ område vid varje arena  

Polis, ambulans och räddningstjänst har gjort bedömningen att det inte finns behov av 
framgruppering vid tävlingarna. Dessa funktioner nås via 112 under hela SM-veckan.  
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2.8 Säkerhetsmateriel  

2.8.1 Rakel 

Följande roller tilldelas RAKEL-enhet för snabb kommunikation. Sambandsplan distribueras 

till aktuell personal i särskild ordning 

1. Säkerhetsansvarig – Niclas Muhrblom  

2. Lokal Projektledare – Anders Löfvenborg  

3. Bitr. Projektledare – Henrik Berggren 

4. Logistikansvarig – Lars Eriksson 

5. Ansvarig teknik/IT/fiber SVT - Mattias Pettersson 

6. Kansli  

7. Resurs  

8. Resurs 

2.8.2 Hjärtstartare   

Hjärtstartare finns på samtliga arenor och övriga platser där SM-veckan genomförs.  

 

En överblick över samtliga tillgängliga hjärtstartare i Skövde finns på  

www.hjartstartarregistret.se 
 

2.9 Brandsäkerhet  

I rutinen för brand ligger alltid Rädda-Larma-Släck. I de fall brandlarm utlöses 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. 

  

Samtliga arenor är godkända och besiktigade enligt gällande krav för de befintliga tävlingar 

som vanligtvis hålls i dessa anläggningar.  

2.10 Bevakning   

Värdstaden säkrar upp evenemanget genom ökad närvaro vid s.k. hot-spots och hot-times 

samt bevakning och rondering då verksamheten är avslutad för dagen.  

 

 

 

http://www.hjartstartarregistret.se/
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2.11 Lokal arrangörs åtaganden  

2.11.1 Lokal arrangörs säkerhetsplan  

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 2A) 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.  

2.11.2 Lokal arrangör/SF sjukvård   

Varje idrott arrangerar sin egen tävling och ansvarar för att sjukvård ska finnas tillgänglig för 
de tävlande, publik och funktionärer enligt respektive idrotts tävlingsbestämmelser. 
Tävlingsbestämmelserna reglerar vilka sjukvårdsinsatser som krävs. Krävs ambulans, 
sjuksköterska mm på plats skall detta finnas.   

3. Kommunikationsstruktur   

3.1 Kommunikation i normalläge   

Vid normalläge sker kommunikationen huvudsakligen enligt skissen nedan:  

  

● Riksidrottsförbundet och SVT kommunicerar i första hand med Projektledare.  
● Allmänhet och övriga kommunicerar i första hand med Kansli och Säkerhetsansvarig   
● Lokal arrangör kommunicerar i första hand med Områdesansvarig.   
● Leverantörer kommunicerar i första hand med Logistikansvarig.  
● Allmänheten når enklast SM-veckan i Skövde genom att ringa Kansliet.   

 
Kommunikation sker primärt med mobiltelefon genom tal men även Rakel används  
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3.2 Internkommunikation- 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 vid behov överlämningar på några av tjänsterna så att händelser 
och daglig information tankas över mellan passen.   
 

4. Krisberedskap 
   

4.1 SM-veckans krisstab – Organisation och 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   
● Niclas Muhrblom, Säkerhetsansvarig, Skövde kommun  
● Anders Löfvenborg, Lokal Projektledare, Next Skövde  
● Charlotte Backman, Kommunikationsansvarig Värdstaden, Next Skövde 
● Lars Eriksson, Logistikansvarig, Skövde kommun   
● Maria Hallberg, Projektledare, Riksidrottsförbundet   
● Åsa Bergström, Kommunikationsansvarig RF, Riksidrottsförbundet   

Sammankallning   
1. Krisstaben kallas samman via SM-veckans kansli och gemensam Whatsapp-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. Säkerhetsansvarig 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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4.2 I händelse av en kris    

4.2.1 Kommunikation i händelse av en kris   

Är händelsen knuten till Skövde kommuns allmänna struktur och inte kopplat till SM-veckan 
sköts denna kommunikation inom Skövde kommuns ordinarie kriskommunikationsstruktur.   

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 
så effektivt sätt som möjligt:   
 

1. Samla nyckelpersoner   

2. Inhämta information   

3. Samordna informationsinsatsen   

4. Säkerställa att korrekt information går ut   

5. Utforma och kommunicera initialt uttalande   

6. (Eventuellt) kalla till presskonferens   

 

I syfte att korta kommunikationsvägarna och för att minska risken för kommunikativ 

överbelastning på̊ vissa funktioner under en kris förändras kommunikationsstrukturen något.   

 

1. Riksidrottsförbundet och SVT kommunicerar i första hand med SM-veckans krisstab 

(där projektledare ingår). 

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

leverantörer.   
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3. Myndigheter och lokal arrangör kommunicerar i första hand med Säkerhetsansvarig. 

4. Allmänheten når enklast SM-veckan i Skövde genom att kontakta kansliet. 

 

 

4.2.2 Operativa åtgärder i händelse av en kris   

Om en större händelse inträffar som kräver extraordinära operativa åtgärder, som tex 
utrymning eller större skadeutfall aktiveras SM-veckans Operativa Beredskapsplan (bilaga 
3).   

Syftet med den Operativa Beredskapsplanen är i korthet att hjälpa SM-veckans organisation 
att på ett så effektivt sätt som möjligt:   

1. Rädda de i omedelbar fara och varna de i fara   

2. Tillkalla blåljusmyndigheter   

3. Avgränsa olycksplats   

4. Begränsa olycksskeendet   

5. Assistera och bidra till blåljusmyndigheters arbete   

6. Skapa goda möjligheter för beslutsmässighet och handlingsutrymme   

7. 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 orange läge utan att sammankalla 

Krisstaben. I rött läge sammankallas dock alltid Krisstaben.  
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