
Mobiliseringsplan
1. Förvaltningschef fattar beslut om krisledning.

2. Förvaltningschef kontaktar krisledare.

3. Krisledare kallar in specialister/experter, kommunikationschef och  
 samordnare.

4. Krisledaren ser till att krisledningsrummet färdigställs med stödmaterial.

5. Stödfunktionen ser till att logg och "att-göra-lista" startas och visas på två  
 ställen i rummet.

6. Förvaltningschef tar kontakt med landstingets regionala krisledning.

Är det kris? 
1. Betydande värden står på spel.

2. Begränsad tid står till förfogande. 
Beslut måste fattas och åtgärder 
genomföras under stark tidspress.

3. Osäkra omständigheter präglar 
situationen.

När projektchef och avdelnings-
chef bedömer att kriterierna 
ovan uppfylls kontaktas förvalt-
ningschef som fattar beslut om 
krisledning.

Krisledningsrum 
Lilla

Krisledare
• Arbetsledare i krisledningsrum.

• Säkerställer att rutiner och  
metodik följs.

• Följer upp att beslutade åtgär-
der genomförs.

• Säkerställer att allt loggas.

• Genomför möten regelbundet 
enligt agenda.

• Säkerställer bemanningsplan 
om krisen blir långvarig.

• Ser till att allt diarieförs i efter-
hand.

• Kallar till möte för erfarenhets-
återföring efteråt.

Ledning
• Fattar väsentliga beslut.

• Säkerställer att resurser finns i 
krisledning och linjeorganisation.

• Följer upp att beslut genomförs.

• Inhämtar löpande statusrappor-
ter och lägesbedömningar.

• Utser talesperson.

• Sköter kontakt med landstings-
ledning.

Stödfunktion
• Är serviceorganisation.

• Ser till att krisrummet är i ordning 
och att allt fungerar. 

• Är krisledarens assistent.

Kommunikationschef
• Ser till att informationsbehovet 

intern och externt tillgodoses.

• Kallar in fler kommunikatörer till 
infostab.

• Informerar kommunikations- 
direktör.

• Är/utser infostabschef.

• Tar fram huvudbudskap.

• Tar fram lägesbeskrivning som 
underlag till infostab.

• Rapporterar genomförda info- 
aktiviteter vid krismöten.

Infostab
• Sköter logg och "att-göra-lista".

• För protokoll vid krislednings-
möten. 

• Informerar på intranät, bildskärm  
och webforum.

• Ser till att kundtjänst och växel har 
information.

• Tar fram frågor och svar.

• Skriver nyheter och skickar ut dem 
efter godkännande av krisledning-
en.

• Tar hand om samtal från media.

• Omvärldsbevakar krisen och det 
som skrivs i olika medier.

• Informerar berörda parters kommu-
nikationsfunktioner.

Agenda
1. Statusrapport aktuell lägesbild.

2. Åtgärders om vidtagits sedan 
förra mötet.

3. Information som gått ut.

4. Uppdaterad lägesbild. 

5. Förankra huvudbudskap till 
nästa möte. 

6. Planerade åtgärder.

7. Ansvarsfördeling.

8. Bestäm tid för nästa möte.
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