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1. Syfte 

Syftet med krisplanering vid konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, är att skapa 

handlingsberedskap och att tydliggöra ansvars- och rollfördelning vid en förväntad eller inträffad 

allvarlig händelse.  

 

För en effektiv krishantering krävs både ett förebyggande arbete och väl inarbetade rutiner. 

Föreliggande dokument innehåller riktlinjer, anvisningar och instruktioner som ger verksamheterna 

vid konstnärliga fakulteten stöd och vägledning i krishantering. 

 
Ansvaret för att krisplanen hålls aktuell och uppdateras samt att berörda personer får adekvat 
utbildning/övning, åligger konstnärliga fakultetens dekan. 
 

2. Mål 

Det övergripande målet är att utveckla konstnärliga fakultetens förmåga att förebygga och hantera 

olyckor och kriser. 

Målet för ingripande enligt konstnärliga fakultetens krisplan är att:  

 få en överblick över händelsen 

 samordna resurser  

 bidra till att få kontroll över händelseutvecklingen  

 minimera skador och konsekvenser 

 vidmakthålla förtroendet för fakulteten 

 

3. Krishantering 

Krishanteringen omfattar händelser då verksamhet, personal och studenter drabbas. 

 

Tre viktiga grundprinciper vid en kris: 
 Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet i normaltillstånd ansvarar, på 

samma sätt, för verksamheten vid en kris eller katastrofsituation  

 Likhetsprincipen - verksamhetens lokalisering och organisation ska så långt som möjligt vara 
den samma under kris som i normaltillståndet  

 Närhetsprincipen - krisen ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda 
och ansvariga. 

Krishantering gäller vid allvarlig händelse.  

 

Med allvarlig händelse avses en svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella, 

etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador ska uppstå, 

alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp.  

 

Händelsen kräver omedelbara och samordnade åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera 

negativa konsekvenser.  
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Några exempel på allvarliga händelser: 

 En brand 

 Omfattade eller allvarligt hot mot studenter, personal och/eller mot verksamheten 

 Dödsfall, student eller personal 

 Allvarliga förtroendekriser 

 

3.1. Före krisen 

Krishantering påbörjas redan innan krisen inträffar i form av förebyggande och förberedande arbete. 
Riskanalyser ska genomföras löpande liksom åtgärder som syftar till att minskar sårbarheten. En 
krisorganisation ska bildas och ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Planer för krishantering 
utarbetas och bemanning och utbildningsbehov ses över och övningar genomförs. 
 

3.2. Under krisen 

När krisen har inträffat går arbetet över i direkt krishantering, exempelvis i form av akuta insatser, 
larmning, lägesanalys, bemötande av drabbade, krisinformation, kriskommunikation, krisstöd, 
samverkan, uppföljning och rapportering. 
 

3.3. Efter krisen 
När krisen är över är det viktigt att följa upp, utvärdera, dokumentera, gå igenom ansvarsfrågor och 
avsluta.  

              Före krisen                    Under krisen    Efter krisen 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

3.4. Beredskapsfunktion inom Lunds universitet 

 

 

 

 

 

Larmtelefonen är bemannad av en väktare som är behjälplig vid händelser som inbrott, stöld, 
obehörig på arbetsplats mm. Larmtelefonen är öppen för såväl anställda som studenter.  

 

Via larmtelefonen kan även kontakt med universitetets beredskapsperson/funktion upprättas. 
Beredskapspersonen kan vara säkerhetschefen eller av denne utsedd. Beredskapsfunktionen är ett 
stöd som vid en krissituation utanför ordinarie arbetstid kan upprätta kontakt med Sektion 
Kommunikation. 

  

Hantering av krisen 

Akuta insatser 

Lägesanalys 

Kriskommunikation 

Krisstöd  

 

Förebyggande  arbete 

Förberedande åtgärder 

Ansvar och roller 

Bemanning 

Övning och utbildning 

 

Uppföljning 

Utvärdering 

Ansvarsfrågor 

Avslut 

 

 

Vid Lunds universitet finns en larmtelefon som är 
bemannad dygnet runt. 

Internt telefonnummer: 20 700 

Externt telefonnummer: +46 46 222 07 00 
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3.5. Krisledning 

Enligt Ansvarsprincipen är den som ansvarar för en verksamhet i normaltillstånd också på samma sätt 
ansvarig för den egna verksamheten vid en krissituation.  

 

Vid Lunds universitet är rektor ansvarig för verksamheten på universitetsövergripande nivå, dekan på 
fakultetsnivå och prefekt/föreståndare på institutionsnivå/vid centrumbildning.  

 

Rektor/dekan/prefekt/föreståndare kan fatta beslut om att själv agera eller utse en kris-
ledare/krisledningsgrupp.  

 

Vid en kris ska rektor/dekan/prefekt/föreståndare eller av denne utsedd bl.a.: 

 Fastställa att det är en kris och vilken typ  

 Planera för och genomföra insatser efter behov 

 Sammankalla/kontakta kris- och stödfunktionerna  

 Löpande samla information och analysera. Se vidare i Åtgärdsplaner, flik 2 

3.5.1. Kris på universitetsövergripande nivå och mycket allvarliga händelser på fakultets- eller 
institutionsnivå 

Vid Lunds universitet hanteras kriser på universitetsövergripande nivå alltid av ansvarig chef i samråd 

med säkerhetschefen/beredskapsfunktionen. Vid universitetsövergripande händelse eller vid en 

mycket allvarlig händelse på fakultets- eller institutionsnivå träder Lunds universitets krisplan i kraft.  

 

När Lunds universitets krisplan träder i kraft vid en mycket allvarlig händelse på fakultets- eller 

institutionsnivå bildas en krisledningsgrupp som temporärt övertar ledningsarbetsuppgifter som 

normalt är delegerade till drabbad fakultet/institution. Dekan/prefektens arbetsuppgifter definieras 

därefter direkt av Lunds universitets centrala ledningsgrupp. Mindre olyckor/allvarliga händelser, i 

form av materiella eller personella skador som endast påverkar driften inom den egna 

organisationen, hanteras och bearbetas på institutionen.  

 

Krisledning universitetsövergripande nivå Lunds 

universitets krisledning 

Krisledning på fakultetsnivå 

 

Krisledning på institutionsnivå eller 

vid centrumbildning 
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3.5.2. Kris på fakultetsövergripande nivå 

Dekan har huvudansvaret vid en kris på fakultetsövergripande nivå. En lokal och situationsanpassad 
krisledning som leds av fakultetens dekan eller av denne utsedd, kan aktiveras. 

 
Vid en allvarlig händelse som påverkar mer än en institution ska fakultetens dekan skyndsamt 
kontaktas.  

 

3.5.3. Kris på institutionsnivå, se flik 3 

Prefekt/föreståndare har huvudansvaret vid en kris som påverkar enbart en institution eller en 
centrumbildning.  

 

En lokal och situationsanpassad krisledning som leds av institutionens prefekt/centrumbildningens 

föreståndare eller av denne utsedd, kan aktiveras.  

 

3.6. Kriskommunikation vid kriser som inträffar vid konstnärliga fakulteten 

Kriskommunikation är en av de första funktionerna som måste aktiveras vid en kris. I stressituationer 

ökar tendenserna till ryktesspridning och förvrängning av verkligheten. Att ge anställda och studenter 

samt eventuellt omvärlden tydlig och saklig information fortlöpande är därför mycket viktigt. 

Dekan/prefekt/föreståndare ansvarar för samordning av övergripande kriskommunikation både 

externt och internt.  

Vid mer omfattande händelser samordnas övergripande krisinformation av kommunikatör inom 

Lunds universitet. Direkt hjälp, stöd och rådgivning fås av Sektion Kommunikation via 

Säkerhetsavdelningen/LUs Beredskapsfunktion. 

3.6.1. Kommunikationskanaler, se telefonlista flik 4 

Dekan/prefekt/föreståndare ansvarar för vad som ska kommuniceras. Kanaler som kan användas är 

hemsida, sociala medier, e-post, studentkåren, sms mm. Dekan/prefekt/föreståndare ansvarar för att 

aktuella e-post- och anhöriglistor till krisledning, personal och studenter finns tillgängliga dygnet 

runt.  
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3.7. Krisstöd - personal och studenter i kris 

Dekan/prefekt/föreståndare ansvarar för krisstöd i den egna verksamheten. Personalfunktion på 

fakultets- och/eller institutionsnivå samt företagshälsovården kan kontaktas för hjälp, stöd och 

rådgivning.  

 

Exempel på situationer som kan utlösa en krisreaktion: 

 Arbetsolyckor och allvarliga tillbud 

 Arbetskamraters eller studenters död eller svåra sjukdomar 

 Olyckor och katastrofer på och utanför arbetsplatsen 

 Hot mot anställd, student eller mot verksamheten 

3.7.1. Om krisstöd 

Med krisstöd avses det psykosociala och sociala omhändertagandet som behöver vidtas i samband 

med olyckor eller andra allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Krisstödet ska skapa 

trygghet och ge omsorg i det akuta skedet.  När trygghet har skapats ges den drabbade möjlighet att 

tala ut om händelsen och sina upplevelser. I anslutning till allvarlig händelse kan ett avlastande 

samtal vara av stor vikt för återhämtning och för att normalisera situationen.  

Studentprästerna vid LU kan ge stöd till drabbade anhöriga, arbetskamrater och studenter. Kontakt 

kan även tas med Företagshälsovården. 

Personalfunktionen på fakultets- och institutionsnivå ingår i stödorganisationen och hjälper till med 

praktiska frågor rörande försäkring, efterlevnadsskydd, m.m.  

Lunds universitet har ett avtal med Familjeterapeuterna Syd AB för akut krisstöd. Krisstödet kostar 

2800 kr per påbörjad timme. Familjeterapeuterna ska vara omedelbart tillgängliga på telefon och på 

plats inom 24 timmar.   
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Åtgärdsplaner för krisledning, flik 2 

Åtgärdsplanerna är utformade för operativ krisledning vid fakultet/centrumbildning/institution och 

är därmed riktade till verksamhetens ledning det vill säga dekan/föreståndare/prefekt samt till av 

ledningen utsedda personer.  

Åtgärdsplanerna liksom Krisplanen i sin helhet ska vara kända hos samtliga personer som kan komma 

att ingå i krisledningen. 

Exempel: Vid en allvarlig händelse t ex större uppkommen brand måste ett antal beslut snabbt fattas 

i krisledningen. Ansvarig för detta är dekan på fakultetsnivå och prefekt på institutionsnivå.  

Ponera att stora delar av skolan/institution är förstörd av brand och delar av undervisningen inte kan 

bedrivas. Som stöd till krisledningen finns då denna Krisplan och ett antal Åtgärdsplaner. 

Åtgärdsplanerna ska ge stöd och vägledning vid en kris med syfte att skapa större och effektivare 

handlingsberedskap och därmed en snabbare återhämtning till normal verksamhet. 
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Bilaga 1 
 

Åtgärdsplan: Allmän 

Dekan, prefekt eller föreståndare fastställer att det är en kris och vilken typ  

Sammankalla kris- och stödfunktionerna alternativt ha telefonmöte för planering och insamling av 

information: 

 

 
 
 
 
 
Beslut och återkoppling - informera 
 Förbered information både internt och externt 
 Besluta vem som har kontakt med vem 

 
Vem påverkas? 
 

 Vilka andra berörda parter ska kontaktas/informeras. Någon i närområdet, annan institution, 
fastighetsjour m.fl? Påverkar händelsen utanför institutionen, verksamheter i närliggande 
byggnader? Konstnärliga fakultetskansliet? Lunds universitet? 
 

 Diskutera behov av stöd från Lunds beredskapsfunktion +46 46 222 07 00 (bemannad dygnet 
runt av väktare) alternativt Säkerhetschef inom LU direkt (dagtid). Här kan även extra 
väktare/extra rondering bokas vid behov. 

 

Hitta vägar ur krisen - hur ska krisledningsgruppen hållas informerad under händelseförloppet?  
Träffas på plats med jämna intervall? Telefonmöte? Annat 
 
Samverka med: 
Säkerhetsavdelningen/beredskapsfunktionen i LU 
Sektion Kommunikation i Lund 
Fakultetsledningen 
Konstnärliga fakultetskansliet 
Polis eller annan myndighet 
Verksamheter i närliggande byggnader 
 
Krisstöd 

Finns behov av krisbearbetning och krisstöd för personal och studenter. Vem hanterar detta? 

Efter: 

Uppföljning, ska något i nuvarande krisplan eller i annat material revideras? Skyddsombud och andra 

fackliga företrädare ska informeras.  

 Vad har hänt? 
 Vad är gjort? 
 Vad ska göras? 
 Behöver krisledningsgruppen samlas? Ha telefonmöte? Annat? 
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Bilaga 2 

Åtgärdsplan Brand 

Dekan. prefekt eller föreståndare fastställer att det är en kris och vilken typ  

Sammankalla kris- och stödfunktionerna alternativt ha telefonmöte för planering och insamling av 

information: 

 

 

 

 
Beslut och återkoppling - informera 
 Förbered information både internt och externt. Överväg om universitets kommunikatör ska 

kontaktas via LUs beredskapsfunktion. 
 Besluta vem som har kontakt med vem (dekan, Lunds universitets rektor, Lunds universitets 

kommunikatör, Lunds universitetssäkerhetsfunktion, närliggande verksamheter, m.fl.) 
 

Vem påverkas? 
 

 Vilka berörda parter ska kontaktas/informeras. Någon i närområdet, annan institution, 
fastighetsjour m.fl? Påverkar händelsen utanför institutionen, verksamheter i närliggande 
byggnader? Konstnärliga fakultetskansliet? Lunds universitet? 
 

 Kontakta Säkerhetsavdelningen/beredskapsfunktionen i LU på tel. +46 46 222 07 00. Här kan 
även extra väktare/extra rondering bokas vid behov. 

 
Återgångsbesked 
Räddningsledaren avgör när räddningsinsatsen är avslutad. Besked om och när skolan kan återgå till 
”normalläge” lämnas av Räddningsledaren. 

Tillfälliga lokaler 
Frigör och ställ iordning tillfälliga lokaler vid behov. Inom institutionen eller på annan plats t ex annan 
institution? 
 
Samverkan med: 
Fakultetsledningen 
Konstnärliga fakultetskansliet 
Räddningstjänst ev även polis 
Säkerhetsavdelningen/beredskapsfunktionen i LU 
Fastighetsägare, verksamheter i intilliggande lokaler m.fl. 
Sektion Kommunikation i Lund 
 
Krisstöd 
Finns behov av krisbearbetning och krisstöd för personal och studenter. Vem hanterar detta? 
 
Efter: 

Kort dokumentation. Uppföljning, ska något i nuvarande krisplan eller i annat material revideras? 

Skyddsombud och andra fackliga företrädare ska informeras.  

 Vad har hänt? 
 Vad är gjort? 
 Vad ska göras? 
 Behöver krisledningsgruppen samlas? Ha telefonmöte? Annat? 
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Bilaga 3 

Åtgärdsplan vid allvarligare hot och våld 

Dekan, prefekt eller föreståndare fastställer att det är en kris och vilken typ  

Sammankalla kris- och stödfunktionerna alternativt ha telefonmöte för planering och insamling av 

information: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se till att de drabbade får hjälp 
Ge tydliga besked till andra medarbetare om vad som inträffat. Se till att den/de drabbade 
omedelbart får den hjälp som situationen kräver. 
 
Skaffa en hotbild 
Hur allvarlig är incidenten? Medför den risker för den drabbade, andra medarbetare eller egendom? 
Vilka är skyddsbehoven vad gäller personer, verksamhet och egendom? Ta hjälp av polis och 
säkerhetschef vid behov. Finns behov av extra bevakning/rondering? 
 
Bestäm vem som ska göra vad de närmaste timmarna 
Vem följer den drabbade till sjukhus eller hem? Ska någon annan än den drabbade kontakta 
anhöriga, och i så fall vem gör det? Vem ringer den drabbade under kvällen? Behövs akuta 
skyddsåtgärder för den drabbade och dennes familj? Vem följer upp de olika kontakterna? 
 
Besluta vem som informerar vem 
Förbered information både internt och externt. Överväg om universitets kommunikatör ska 
kontaktas via LUs beredskapsfunktion. Besluta vem som har kontakt med vem (dekan, Lunds 
universitets rektor, Lunds universitetskommunikatör, Lunds universitets säkerhetsfunktion, 
närliggande verksamheter, m.fl.) 
 
Bestäm vem som ska göra vad de närmaste dagarna 
Finns behov av krisstöd? Studentprästerna vid LU kan ge stöd till drabbade anhöriga, arbetskamrater 
och studenter. Ska Företagshälsovården, fakultetens personalfunktion, Sektion Personal, kopplas in? 
Minimera antalet arbetsuppgifter från den som är drabbad.  
 
Samverkan med: 
Fakultetsledning 
Konstnärliga fakultetskansliet 
Polis 
Säkerhetsavdelningen/Beredskapsfunktionen i LU 
Sektion Kommunikation i Lund 
Fastighetsägare 
Verksamheter i närliggande lokaler m.fl. 

 Vad har hänt? 
 Vad är gjort? 
 Vad ska göras? 
 Behöver krisledningsgruppen samlas? Ha telefonmöte? Annat? 

Kontakta 
Polis 112 eller vid allvarliga hot 11414 
Säkerhetschef på kontorstid annars Lunds beredskapsfunktion +46 46 222 07 00 
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Krisstöd 

Finns behov av krisbearbetning och krisstöd för personal och studenter. Vem hanterar detta? 

Efter: 

Kort dokumentation. Skriv incidentrapportering. Uppföljning, ska något i nuvarande krisplan eller i 

annat material revideras? Skyddsombud och andra fackliga företrädare ska informeras.
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Bilaga 4 

Åtgärdsplan vid dödsfall eller annan allvarlig olycka - anställd  

Dekan, prefekt eller föreståndare fastställer att det är en kris och vilken typ  

Sammankalla kris- och stödfunktionerna alternativt ha telefonmöte för planering och insamling av 

information: 

 

 

 

Det åligger dekan/prefekt att kontakta polisen vid dödsfall. Dekan/prefekt ska inte meddela anhöriga 

om dödsfall utan det gör polismyndigheten på orten där medarbetaren bor. 

 Dekan/prefekten informerar omedelbart alla anställda på arbetsplatsen, exempelvis via e-post 
 Dekan/prefekten, tillsammans med lämplig nyckelperson identifierar nätverk i vilka personen 

varit aktiv och informerar dessa samt informerar fakultetsledning och personalavdelning  
 

Krisstöd 

Finns behov av krisbearbetning och krisstöd för personal och studenter. Vem hanterar detta? 

Praktiska frågor vid dödsfall    

 Arrangera ett bord på lämplig plats med ett levande ljus samt en kondoleansbok 

 Dekan/prefekt anordnar att minnesstund hålls på arbetsplatsen samt att kollegor och anhöriga 
informeras om detta vid dödsfall.  

 Ombesörj att telefonsamtal och e-post omdirigeras till kollega. Lucat ska kontaktas vid dödsfall 
 Ombesörj att arbetsplatsen skickar blommor till den drabbade, anhöriga och krans till begravning  
 Dekan/prefekt eller annan nyckelperson representerar vid begravningen och informerar alla 

medarbetare när denna äger rum.  
 Bedöm om enskilda eller grupper är i ytterligare behov av stöd och krissamtal 
 

Sektion Personal vid Lunds universitet är behjälplig med praktiska frågor rörande försäkring, 

efterlevnadsskydd, m.m. Den anställdes arbetsrum ska ställas i ordning, personuppgifter tas bort från 

officiella listor, mejl styras om. Eventuella personliga ägodelar efter den avlidne ska överlämnas till 

anhöriga vid bästa tillfälle. Lämpligtvis tar den avlidnes närmaste chef emot de anhöriga.  

Samverkan med: 
Polis, om dödsfall 
Krishjälp och krisstöd (Företagshälsovård, Personalenhet, studentpräster) 

Fakultetsledning 

Konstnärliga fakultetskansliet 

Efter: 

Kort dokumentation. Uppföljning, ska något i nuvarande krisplan eller i annat material revideras? 

  

 Vad har hänt? 
 Vad är gjort? 
 Vad ska göras? 
 Behöver krisledningsgruppen samlas? Ha telefonmöte? Annat? 



 14 

Bilaga 5 

Åtgärdsplan vid dödsfall eller annan allvarlig olycka - student  

Prefekt eller föreståndare fastställer att det är en kris och vilken typ  

Sammankalla kris- och stödfunktionerna alternativt ha telefonmöte för planering och insamling av 

information: 

 

 

 
 

Det åligger prefekt att kontakta polisen vid dödsfall. Prefekt ska inte meddela anhöriga om dödsfall 

polismyndigheten på orten där studenten bor. 

 Utbildningsledare/prefekt informerar aktuella nyckelpersoner samt övrig personal och studenter 
 Utbildningsledare informerar studentkårsordföranden, LADOK och studenthälsan  

 
Krisstöd 
Finns behov av krisbearbetning och krisstöd för personal och studenter. Vem hanterar detta? För 
internationella studenter ansvarar internationell koordinatorer eller annan nyckelperson. 
 
Praktiska uppgifter - vem gör vad? 

 Prefekt/nyckelperson avgör behovet och omfattningen av information, krishjälp och stöd. 

 Utbildningsledare alternativt nyckelperson ansvarar för att samling hålls och att information ges 
till berörda studenter.  

 Samling med berörda studenter hålls vanligen två till tre gånger med några dagars mellanrum.  
 Bedöm om enskilda eller grupper är i ytterligare behov av stöd och krissamtal. 
 Prefekt/nyckelperson ansvarar för att kontakt hålls med anhöriga. 
 Prefekt/nyckelperson ansvarar för att skicka blommor till den drabbade, anhöriga och krans till 

begravning  
 

Sektion Personal är behjälplig med praktiska frågor rörande försäkring, efterlevnadsskydd, m.m. 

Studentens skåp ska tömmas, personuppgifter tas bort från officiella listor, mejl styras om. Vid 

tveksamheter kontakta säkerhetsfunktionen. Eventuella personliga ägodelar efter den avlidne ska 

överlämnas till anhöriga vid bästa tillfälle.  

Praktiska frågor/uppgifter kring allvarlig olycka för student utomlands 
 Information om ev. attentat/annan allvarlig händelse finns både på svenska och utländska media. 

 Uppmana student att följa nyheterna och hålla sig underrättad. 

 Om student själv har drabbats och behöver hjälp och stöd ska student kontakta Falck Travel Care 
på telefon +46 8 587 717 49 som är dygnet runt bemannad.  

 

 

  

 Vad har hänt? 
 Vad är gjort? 
 Vad ska göras? 
 Behöver krisledningsgruppen samlas? Ha telefonmöte? Annat? 
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Flik 3 

Krisledning 

Här finns utrymme för respektive Institution eller motsvarande att ange VEM som ingår i 

krisledningen. Glöm inte att lägga in personernas telefonnummer i bifogad Telefonlista under  

Flik 4. 

 

Fakultet 

Dekan (Ansvarig)     

 

Ersättare vid dekans bortavaro:    

 

Övriga:      

 

Institution/centrumbildning  

Prefekt/rektor/föreståndare (ansvarig)     

 

Ersättare vid prefekts bortavaro:    

 

Övriga:      
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Flik 4     Uppdaterad 2017-05- 

 

I nödsituation – ring 112  
Inget riktnummer behövs men glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.  

Universitetets larmtelefon: 20 700 (internt) 
Ring detta nummer om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets 
beredskapsperson. Utanför universitetet ringer du 046 222 07 00 och från utlandet ringer du: +46 46 
222 07 00 

Andra viktiga telefonnummer Telefonnummer Alternativt  

Polisen, ej akuta ärenden 114 14 +46 77 114 14 00 (från utlandet) 

Information vid allvarliga olyckor eller 
kriser i samhället 

113 13  

Giftinformation 010 456 6700 
(Akut 112) 

+46 10 456 67 00 (från utlandet) 

Sjukvårdsupplysning 1177 
(Akut 112) 

+46 771 11 77 00 (från utlandet) 

Psyk akut i Malmö 040 33 80 00  

Universitetsövergripande 
telefonnummer 

  

Lunds universitets larm nummer 20700 (internt LU) +46 46 222 07 00 

Säkerhetschef Per Gustafson 23748 (internt LU) +46 70 630 28 27 

Säkerhetssamordnare Håkan Jönsson 23246 (internt LU) +46 46 222 32 46 

Säkerhetshandlägg. Ann-Charlotte 
Dahlberg 

23235 (internt LU) +46 46 222 32 35 

Företagshälsovården 23280 (internt LU) +46 46 222 32 80 

Servicedesk 29000 (internt LU) +46 46 222 90 00 

Studenthälsan LU  24377 (internt LU) +46 46 222 43 77 

Studentpräst 046 35 87 35  

Familjeterapeuterna Syd AB för akut 
krisstöd (2 800 kr per timme) 

070-7322664  

Kammarkollegiet (försäkringsärenden) 08 700 08 00  

Konstnärliga fakultetskansliet   

Solfrid Söderlind Dekan 25451 (internt LU) +46 40 32 54 51 

Cristian Möller Kanslichef 25453 (internt LU) +46 40 32 54 53 

Josefin Brumme Personalansvarig 25452 (internt LU) +46 40 32 54 52 

Konstnärliga fakultetens 
rektorer/prefekter/föreståndare 

  

Musikhögskolans rektor/prefekt 040 32 54 73 +46 70 750 94 09 

Konsthögskolans rektor/prefekt 040 32 57 06  

Konsthögskolans föreståndare  040 32 57 07 +46 72 240 99 65 

Teaterhögskolans rektor/prefekt 040 32 55 95  

Inter Arts Centers föreståndare 040 32 57 55 
040 32 57 57 

+46 72 211 17 37 

Körcentrum Syds föreståndare 040 32 54 11  

Konstnärliga fakultetens studentkår 040 32 54 44  
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Plats för lokala telefonnummer 
Utöver den övergripande listan över 
telefonnummer ska telefonnummer till 
nyckelpersoner/funktioner i den egna 
verksamheten finnas under flik 4.  
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Handlingsplaner, flik 5 

För personal och studenter i händelse av en negativ händelse som brand, hot mot 

skola/personal/student.  

Handlingsplaner upprättas lokalt och är direkt riktade till samtlig personal och studenter i händelse 

av en negativ händelse som brand, hot mot skola/personal/student. Handlingsplanerna ska vara 

kända hos all personal och studenter. 

 

Vid en allvarlig händelse t ex en större brand, ska personal och studenter agera enligt institutionens 

Handlingsplan för Brand, d v s i grova drag, Rädda - Varna- Larma – Släck - Utrym. Räddningstjänst 

kommer till platsen och tar över ansvaret samt gör bedömningen huruvida personal och studenter 

får gå tillbaka till skolans lokaler. Det är Räddningstjänst som avgör om skolan är en säker plats. 

      
 

 

 




