
	

Krishantering,	version	1,	förfa2are	Johan	Helin,	Johan	
Lindström	180924			
1.	Inledning		

A" vara ak(v i en idro"sförening, exempelvis som idro"sledare eller ledamot i styrelse, 
innebär e" stort ansvar för andra människor, inte minst barn och ungdomar. Kungälv Hockey 
(KIK), liksom många andra idro"sföreningar, har dock inte haE någon plan eller strategi på hur 
man ska agera när någon form av krisläge uppstår. Kriser förknippas mestadels med olyckor av 
olika slag kopplade (ll verksamheten. Kriser kan dock också uppstå ur (ll synes mindre 
allvarliga situa(oner, men som i förlängningen kan få allvarliga konsekvenser för individer och 
föreningen. Det kan exempelvis handla om nega(v publicitet i massmedia och/eller allmän 
ryktesspridning.  

Olika typer av fusk är en typ av händelser, exempelvis doping, ska"efusk. Andra typer av 
händelser är sådana som är direkt kopplade (ll verksamheten och den värdegrund och 
styrdokument. Kriser kan även vara oförutsägbara. Inte minst på grund av a" vi inte i förväg 
kan förutsäga vilka kriser som kan uppstå så behövs en ”krishanteringsplan”. SyEet är dels a" 
skapa en medvetenhet, dels visa på strategier och åtgärder i syEe a" både förebygga kriser 
och åtgärda dem när krisen är e" faktum. (Styrdokument) 

Y"erst ansvarig för krishanteringen inom KIK´s styrelse (hädaneEer benämnd Styrelsen), vilket 
betyder a" det är Styrelsens ansvar a" denna krishanteringsplan implementeras i KIK´s hela 
verksamhet. Det betyder i prak(ken a" Styrelsen har (ll sin uppgiE a" se (ll a" samtliga 
ak(va ledare och idro"sutövare är väl informerade om krishanteringsplanens innehåll. Även 
löpande revidering ligger under styrelsen ansvarområden. 

2.	Krishanteringsplanens	sy4e		

Krishanteringsplanens syEe är a" skapa en krismedveten beredskap inför oväntade  händelser 
och kriser. De"a dels i e" förebyggande syEe, dels i syEe a" minimera de nega(va 
konsekvenserna för såväl drabbade individer och föreningen. I de"a ligger a" vid händelser 
omhänderta de som drabbas av olyckor eller andra händelser och kriser så effek(vt och 
humant som möjligt.  
Krishanteringsplanens syEe kan sammanfa"as i följande punkter. Den ska:  
• Skapa en krismedveten beredskap inför oväntade händelser och kriser. Dels i förebyggande 
syEe, dels för a" minimera konsekvenserna vid händelser och kriser.  

• Tillhandahålla klara direk(v om hur drabbade av en händelse ska omhändertas.  

• Vara en vägledning för ledare och andra om hur ansvarsfördelningen inom föreningen är när 
kriser uppkommer.  



3.	Krishanteringsplan		

• Vid olyckor eller andra slag av händelser ska KIK:s ordförande kontaktas, vilken upprä"ar en 
handlingsplan beroende på händelsens art.  

• Handlingsplan ska även användas vid alla typer av händelser och kriser. Dvs. även händelser 
som inte är av olyckskaraktär, men som orsakar massmedialt intresse.  
• Ordförande sammankallar krishanteringsgruppen bestående av  

o Sportansvarig 
o Kassör 
o Webb och mediaansvarig 
o Ungdomsansvarig 
o Sekreterare 

• Om ordförande är frånvarande vid en kris träder istället vice ordförande in i dennes ställe 
och om så vice inte heller är närvarande träder kassören in i dennes ställe. 

3.1	Arbetsuppgi4er		

När en krissitua(on uppstår kontaktar ledare/förälder omedelbart KIK´s ordförande. Denne 
skapar vid behov en krisgrupp som har ansvaret och befogenheten a" avgöra vilka åtgärder 
som ska vidtas i det aktuella fallet.  
Vid en krissitua(on finns följande ansvarsområden:  
Koordinator	är	ordförande	 
• Ansvarar för a" fastställa vad som säkert kan konstateras ha hänt och beslutar om vad som 
ska göras, av vem, när och (d för uppföljning.  

• Startar en journal (dagbok) över alla händelser och insatser.  

• Utvärderar och kon(nuerligt följer upp insatserna.  

• Informerar öppet, sakligt och tydligt övriga i krisgruppen.  

• Ser (ll a" vid olyckor andra behov samt krisstöd kontakta polis, sjukvård, och/eller andra 
relevanta myndigheter.  
• Kontakterna med massmedia skall dirigeras av en	person för a" minimera risken för 
motstridiga och vilseledande uppgiEer.  

• Beslutar om eventuellt vidare kontakter med anhöriga, skola och arbetsplatser samt om 
eventuella hembesök.  

• Vid olyckor är det vik(gt a" besluta om åtgärder i samråd med de närmast berörda.  

4.	Vägledning	vid	svårare	olycka,	sjukdoms-	eller	dödsfall.		

• En person ansvarar för arbetsledningen på plats och utser lämpliga personer som hjälper (ll.  

• Lämna inte den skadade ensam.  

• En person larmar och möter även utryckande enheter.  

• Följande uppgiEer ska lämnas när du larmar o Vem är du som ringer?  

o Från vilket telefonnummer ringer du?  

o Vad har hänt?  



o Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig?  

o  Om platsen är svår a" hi"a för räddningspersonalen, var kan du möta dem och visa 
vägen?  

• Ansvarig person lämnar deltagarförteckning (ll polisen.  
• Ansvarig person lämnar ambulanspersonalen informa(on om kända sjukdomar bland 
deltagarna.  
• Ansvarig person ser (ll a" övriga i gruppen tas om hand, samt informerar om vad som hänt.  
• Ansvarig person tar kontakt med KIK´s ordförande och informerar om vad som hänt.  
• Ansvarig person utser en person a" följa med transporten (ll sjukhus.  
• Vid	dödsfall	är	det	polis	eller	sjukvården	som	ska	kontakta	närmast	anhörig.	Föreningen,	
via	krisgruppen,	kontaktar	anhöriga	när	det	är	bekrä=at	a>	de	har	få>	dödsbudet.		

5.	Allmänt	förhållningssäH	vid	olyckor	och	andra	händelser		

• Skicka inte hem deltagarna omedelbart. Samla istället gruppen på en plats där ni får vara 
ifred och informera så u"ömmande som möjligt om vad som har hänt.  

• Ge god (d för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet a" komma (ll tals.  

• Förbered deltagarna på a" det är vanligt och normalt med reak(oner eEeråt. Uppmana dem 
a" berä"a för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så a" de kan förstå eventuella 
eEerreak(oner.  

• Kalla (ll återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är överna"ning.  
• Informera KIK:s ordförande så snart som möjligt om vad som hänt. Ordförande avgör om en 
pressträff behövs och/eller om pressmeddelande ska gå ut.  

• Ordförande (llsammans med en krisgrupp ansvarar och avgör för hur och när informa(on (ll 
anhöriga, klubbledare och resten av samhället ska ges. Vid dödsfall sköts kontakten med 
anhöriga av polisen och/eller sjukvården.  

6.	VikJga	telefonnummer		

• Larm 112 (brådskande vård, ambulans, polis, brand).  

• Kungälvs sjukhus, 0303-980 00  

• BRIS, stödlinje för barn 116 111 

• BRIS, stödlinje för idro"sledare 077-440 00 42 

• Polisen, länskommunika(onscentral, 114 14  

• Kungälvs kommuns krisstödsgrupp 0303-23 80 00 (växeln)  

• Styrelseordförande KIK Johan Lindström, 0722-388 576 


