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Riktlinjer vid krisledning 
 

 

 

Omfattande skadegörelse 
 

Akutskedet 
– Chefen för Kommunikation, IT och fastighet inspekterar och bedömer skadornas 

omfattning. 
 

– Skadorna fotograferas med mobiltelefon eller om möjligt med ordinär 
digitalkamera. 
 

– Åtgärder vidtas för att skydda egendom och person från ytterligare skador. 
Krossade rutor tejpas eller ersätts med skivor, obrukbara dörrar ersätts 
provisoriskt, skadade elinstallationer kopplas ur, sönderslagna vattenrör tätas, 
öppnade kranar stängs, farliga ämnen saneras etc. 
 

– Eventuell bevakning eller väktare inkallas via chefen för Kommunikation, IT och 
fastighet. 

 

Uppföljning samma dag 
Rektor tillsammans med chefen för Kommunikation, IT och fastighet bedömer i vad mån 
skadegörelsen påverkar verksamheten. Läraren planerar eventuellt nödvändiga 
förändringar i schema och undervisningsinnehåll. Chefen för Kommunikation, IT och 
fastighet, berörd lärare och medarbetare från ekonomifunktionen upprättar lista på 
skador. Förvaltningschef gör polisanmälan och kontaktar försäkringsbolag för vidare 
instruktioner. Bedöm om händelsen har intresse för media och tänk igenom vad som i så 
fall bör sägas i samråd med kommunikationsansvarig. 
 

Uppföljning inom en vecka 
Rektor samlar personal och informerar om det inträffande och lärarna för vidare 
informationen till studentgrupperna. 
 
Chefen för Kommunikation, IT och fastighet planerar i samråd med rektor, 
försäkringsbolag och hyresvärd reparations- och återställningsåtgärder. 
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