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Aplareds
Idrottsförenings
krisplan för
dödsfall, olycka, allvarlig sjukdom, brand,
polis och sociala anmälningar.
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Telefonlista
AIF’s krisgrupp
Per Klerfors – ordförande

Bostad
Mobil

033 – 28 06 65
0706 - 353 580

Henrik Andersson - sjukvårdsansvarig

Bostad
Mobil

033 – 28 01 12
0733 – 65 77 15

Ingela Nilsson

Mobil

0709 – 82 00 99

SOS 112
POSOM (Kommunkontakt för Psykosocial Katastrofledning)
Morgan Högrell
033-35 31 89
morgan.hogrell@boras.se

Övriga viktiga telefonnummer
Polisen i Borås
Polis dygnet runt
Räddningstjänsten Södra Älvsborg
Jourhavande brandmästare

033-488000
11414
033-172900
033-172950

Borås Stad
Södra Älvsborgssjukhus växel
Vuxenpsykiatrin akutmottagning
Vuxenpsykiatrin rådgivning

033-357000 (kontorstid)
033-6161000
033-6162760
033-6162765

Alingsås lasarett
SÄS Skene
Giftinformation
Svenska kyrkan jourhavande präst

0322-226000
0320-779171
(dagtid)08-331231 ej dagtid: 112
112

Pastorsexp-Toarp

033-169600
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Handlingsplan vid kris
1. I händelse av dödsfall eller allvarlig olycka/händelse kontaktas AIF
ordförande som sammankallar AIF krisgrupp omgående.
2. Ordförande eller den ordföranden utser sköter all eventuell kontakt med
press/media.
3. Krisgruppen samlas på Ekbacken eller av ordföranden angiven plats.
4. Kontrollera fakta kring det inträffade enligt ansvarsfördelningen (se
bilaga).
5. Krisgruppen avgör om kontakt behöver tas med POSOM.
6. Medlemmar och ledare skall inte gå hem utan att ha fått möjlighet att
prata om det inträffade. Ingen medlem får gå hem till ett tomt hus.
7. Krisgruppen eller den krisgruppen utser kontaktar anhöriga.
Gäller ej vid dödsfall då detta faller under polisens ansvar.
8. Krisgruppen eller den krisgruppen utser lämnar saklig information till
ledare.

Ansvarsfördelning
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Ordförande








Underrättar berörd ledare.
Leder och fördelar arbetet.
Håller i kontakten med press/media.
Planerar framåt.
Planerar tyst minut och minnesstund.
Tar vid behov fram namn- och telefonlistor på medlemmar och ledare.
Svarar i telefon och hänvisar vidare.

Sjukvårdsansvarig
 Kontaktar sjukhuset för att få korrekt information om olyckan och
skadade.
 Kontaktar anhöriga.
 Deltar i krisgruppens krisbearbetning.
Krisgruppens övriga medlemmar





Tar vid behov fram namn- och telefonlistor medlemmar och ledare.
Svarar i telefon och hänvisar vidare.
Ombesörjer flaggning.
Ordnar blommor.

Tänk på!





Ledarna skall ha stöd av någon i krisgruppen när avdelningen samlas.
Krisgruppen bör återsamlas ofta i början.
Möjlighet ska ges till samtal i mindre grupper samt enskilt.
Ha en minnesstund, även om dödsfallet sker utanför AIF.
Krislådan står inne på Ekbacken.

Uppföljning
 Ansvarig är ordförande eller den ordföranden utser.
 Ta hjälp av krisgruppen vid behov.

Reviderad 2019-03-01

Dagarna efter:
 Kontrollera att alla medlemmar och ledare fått information, även de som
tidigare varit frånvarande.
 Delge ny information om det finns.
 Tala om det inträffade. Hjälp medlemmar att sätta ord på sina känslor.
 Uppmärksamma eventuella behov av enskilt samtal.

