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 Krisorganisation vid Högskolan i Halmstad 
Inom Högskolan i Halmstad ska finnas en krisorganisation som ska svara för det psykiska och 
sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och 
liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Krisstödet regleras i Arbetarskydds-
styrelsens föreskrifter, AFS 1999:7.  
 
Krisorganisationen vid Högskolan i Halmstad består av linjeorganisationen, krisledningsgrupp och 
resurspersoner.  

 
1. Linjeorganisationen  
Linjeorganisationens (sektioner, avdelningar, motsvarande) chefer svarar normalt för all hantering 
av olyckor, dödsfall och liknande händelser.  

 
 

2. Krisledningsgruppen  
 

2.1 Krisledningsgruppens mandat  
Krisledningsgruppen vid Högskolan ska ha en samordnande funktion vid svåra olyckor, katastrofer 
och andra liknande händelser där det är svårt för linjeorganisationen att överblicka läget och 
konsekvenserna eller då linjeorganisationen är svår att samla.  
Krisledningsgruppen har tre huvuduppgifter:  
 

 att för linjeorganisationens räkning försöka förstå och överblicka läget  
 att aktivera linjeorganisationen och vid behov stötta densamma  
 att i sista hand ta över linjeorganisationens ansvar om så behövs  

 
Krisledningsgruppen är ett komplement till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap.  
Krisledningsgruppen ska normalt kontakta räddningstjänsten och andra av händelsen berörda och 
behövda myndigheter om något inträffar för att ge och få information.  

 
2.2 Krisledningsgruppens sammansättning och sammankallande  
Krisorganisationen leds av Krisledningsgruppen. Denna består av:  
 

 rektor, ordförande  
 prorektor, 1:e vice ordförande  
 förvaltningschef, 2:e vice ordförande, handläggande och sammankallande  
 Högskolans kommunikationsstrateg 
 chefen för personalavdelningen 
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 chefen för studenthälsan 
 chefen för tekniska avdelningen 

Studentkårens ordförande är ständigt adjungerad till krisledningsgruppens möten. 
Krisledningsgruppen kan besluta att utöka gruppen genom att vid behov temporärt knyta till sig 
ytterligare personer, exempelvis Högskolans resurspersoner.  
 
Rektor eller rektors ställföreträdare beslutar normalt om att krisledningsgruppen ska aktiveras. 
Även övriga av rektor utsedda medlemmar i krisledningsgruppen kan aktivera krisledningsgruppen 
om situationen påkallar det. Krisledningsgruppen är alltid beslutsmässig vid möten oavsett hur 
många som sluter upp i samband med att krisledningsgruppen har aktiverats.  
 
2.3 Om krisledningsgruppen tar över linjeorganisationens ansvar  
Om krisledningsgruppen tar över linjeorganisationens ansvar är krisledningsgruppens främsta  
uppgifter att:  
 

 leda och organisera det interna arbetet - i förekommande fall tillsammans med 
polisens insatschef och räddningsledning eller andra berörda stödorganisationers 
företrädare  

 i förekommande fall svara för samordning med sjukhusets krisgrupp och 
kommunens räddningstjänst  

 informera studenter och personal  
 hålla kontakt med massmedia  

 
Krisledningsgruppen leder arbetet. Krisledningsgruppen ska meddela linjeorganisationen att den 
tar över samt meddela när ansvaret går tillbaka till linjeorganisationen. 
  
Vid behov kan krisledningsgruppen tillsätta en underställd grupp som ska svara för den operativa 
hanteringen av händelsen. I den operativa gruppen kan medlemmar från krisledningsgruppen ingå 
om situationen så kräver. Krisledningsgruppen beslutar om vem som är den operativa gruppens 
chef. Den operativa gruppen kan bestå av Högskolans resurspersoner och/eller andra av 
krisledningsgruppen utsedda personer. Den operativa gruppen arbetar direkt under 
krisledningsgruppen. Den operativa gruppen ansvarar för t ex den direkta kontakten med  
polisens insatschef och räddningsledaren, berörda sektioner/avdelningar, stödgrupperna med flera 
samt effektuerar olika beslut som tas av krisledningsgruppen.  
 
Den operativa gruppen kan vid behov rekrytera ytterligare personer för praktiska, akuta  
åtgärder som t ex att hålla kontakt med anhöriga, media och andra, trösta och hjälpa berörda och 
vid behov förse berörda med mat och dryck. När krisledningsgruppen är aktiverad ska 
krisledningsgruppen föra loggbok. Om en operativ grupp utses så ska denna också föra loggbok.  

 
2.4 Återkoppling  
Om en situation uppstår som den centrala krisledningsorganisationen eller linjeorganisationen 
anser ska återkopplas ska sådan återkoppling ske. Förvaltningschefen är sammankallande.  
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3. Högskolans resurspersoner  
Högskolan har ett antal linjebaserade stödfunktioner som utöver uppgiften att stärka 
linjeorganisationen också står i beredskap för att stärka krisledningsgruppen och/eller den operativa 
gruppen. Även cheferna/ansvariga för dessa linjebaserade stödfunktioner kan fungera som 
resurspersoner liksom att högskolans ledning kan fungera som resurspersoner då 
linjeorganisationen ansvarar för krishanteringen.  
 
Följande linjebaserade stödfunktioner finns:  

 Studenthälsan ansvarar för att det erbjuds psykologiskt och socialt stöd till 
linjeorganisationen för att hantera drabbade studenter, kamrater och anhöriga och/eller vid 
behov hantera händelsen självständigt.  

 
 Personalavdelningen ansvarar för att det erbjuds psykologiskt och socialt stöd till 

linjeorganisationen för att hantera drabbade anställda, arbetskamrater samt anhöriga 
och/eller vid behov hantera händelsen självständigt.  

 
 Tekniska avdelningen (TA) ansvarar för lokaler, som eventuellt skulle drabbas eller behöva 

nyttjas vid en olycka eller kris. Inom TA finns en särskild beredskapsgrupp, vars uppgift är 
att vara tillhands vid larm som berör högskolans lokaler. Ansvarig för denna 
beredskapsgrupp är Högskolans säkerhetshandläggare. Högskolans krisledningsgrupp ska 
kontaktas vid händelser som person i beredskapsgruppen bedömer som svår olycka eller 
katastrof. Om högskolans krisledningsgrupp aktiveras ska beredskapsgruppen agera på 
order från krisledningsgruppen och ingå i den operativa gruppen. TA har även som uppgift 
att tillhandahålla särskild utrustning som kan behövas, som t.ex. filtar, dryck, etc. 
 

 Informationsenheten vid (ESS) ansvarar för utformning av intern och extern information. 
Kontakter med massmedia och information till det omgivande samhället hanteras av rektor 
i samråd med informationschefen.  

 
 IT-avdelningen (IT) ansvarar för att telefoni och datordrift etc. säkerställs, om den 

eventuellt skulle slås ut eller behöver nyttjas vid en olycka eller kris.  
  
 Personalen vid Studentservice (SA) informeras av krisledningsgruppen för att kunna ge 

korrekt och överenskommen information.   
 

 Internationella avdelningen (IA) ansvarar för kontakter med berörda utländska 
samarbetspartners, deras drabbade studenter, kamrater och anhöriga och/eller vid behov 
hantera händelsen självständigt. 

  
 Studentkåren kan kallas in vid behov och har som främsta uppgift att fungera som länk till 

studenter och föreningar som är organiserade under Studentkåren.  
 
Handlingsplaner för olika typer av olyckshändelser beskrivs närmare i separata dokument.  


