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KRISBEREDSKAPSPLAN VID BKV
Krisberedskapsplanen gäller för oförutsägbara allvarliga händelser som berör medarbetare och övriga personer som bedriver verksamhet i BKV:s lokaler. Arbetet bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i dokumentet Krisledning centralt och lokalt vid Linköpings universitet (bilaga 4),
samt i dokumentet Krisberedskap vid LiU (bilaga 5).
En kris är en allvarlig händelse eller pressande situation som upplevs som okontrollerbar, övermäktig och där ordinarie organisation och rutiner, tidigare erfarenheter och vardagens arbetssätt
inte räcker till för att hantera den uppkomna situationen. Exempel på krissituationer som har anknytning till arbetsplatsen är svårare olycksfall där en eller flera medarbetare är inblandad(e), svår
sjukdom eller dödsfall. Hit räknas också brand, överfall, stöld, allvarliga hot och trakasserier och
pågående dödligt våld.
För hantering av större kriser och för kriser som omfattar flera delar av universitet finns en central
krisorganisation inom LiU som styr arbetet och använder institutionen och dess krisberedskapsorganisation som resurs.

Syftet med denna krisberedskapsplan
Tillse att det finns förutsättningar för adekvat handlingsberedskap och ledning i händelse av kris
vid BKV.
Tydliggöra och samla institutionens rutiner för insatser vid allvarliga, oförutsägbara händelser av
varierande omfattning på såväl avdelnings- som institutionsnivå.

Prioritering vid kris och katastrof
• Etablera krisledningen i enlighet med rollfördelning och instruktioner i denna plan.
• Samverka med LiUs krisledningsgrupp eller externa aktörer
• Kontakter med och information till anställda, anhöriga, studenter, media och allmänhet
(efter samråd med LiUs krisledningsgrupp i de fall den är verksam)
Institutionens mål under krisarbete
• Överblick över händelsen och händelseutvecklingen
• Samordna nödvändiga resurser vid institutionen
• Bidra med att få kontroll över händelseutvecklingen
• Minimera följdskador och konsekvenser
• Upprätthålla fungerande verksamhet och beslutsförhet
Avgränsning
I de fall en medarbetare hamnar i en krissituation p.g.a. händelser som inträffat utanför arbetsplatsen och arbetssituationen, exempelvis anhörigs sjukdom/ dödsfall, förändring i familjesituation, drogmissbruk, brott och olyckshändelser aktiveras institutionens krisledningsarbete ENDAST
om det har konsekvens på verksamheten så att det uppstår en allvarlig händelse eller pressad situation inom institutionen. I övriga fall har närmaste chef ansvar för att medarbetaren som befinner
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sig i kris får erforderligt och relevant stöd. Detta ombesörjs med stöd från institutionens HR-partners. HR-partners kan också avropa stöd från företagshälsovården.
Mindre olyckor i form av materiella skador eller enskild personskada hanteras av närmaste chef.
Även kollegor är viktiga i detta sammanhang i form av kamratstöd. Om närmaste chef anser att
ytterligare hjälp är nödvändig kan institutionens HR-partner och företagshälsovården bistå. Kontakten med företagshälsovården förmedlas via administrativ chef eller HR-partner.

Krisledningsarbetet
Krisledningsarbetet initieras när någon i BKV:s krisgrupp fått information om att en eventuell kris
uppstått. Ordförande i krisgruppen informeras omedelbart och sammankallar hela eller delar av
krisgruppen. Sammansättningen kan variera beroende på den inträffade händelsens natur.
Vid stora kriser och katastrofer kan arbetet pågå i flera dygn med hög arbetsbelastning som följd.
Därför måste också resurserna fördelas så att det finns en beredskap att upprätthålla struktur och
prioriteringsförmåga under längre tid än en normal arbetsdag.
Arbetet avslutas när situationen bedöms vara hanterbar inom BKV:s ordinarie ledningsfunktioner.
Krisledningsarbetet ska följas upp och utvärderas efter varje kris.

Krisledningsgruppens sammansättning
Följande roller finns i krisledningsgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•

ledning
ledningsstöd
utvidgad ledning
sekreterare
resursperson
lokal- och säkerhetsfunktion
HR-funktion
Kommunikatör
(Vid kriser som är begränsade till BKV kontaktas enhetschef Lennart Falklöf, kommunikationsavdelningen). De ger stöd och råd vad gäller informationsarbete som exempelvis mediakontakter. Om den centrala krisgruppen är aktiverad sker allt informationsarbete inom
ramen för deras arbete.)

Se bilaga 1. Bemanning av krisledningsgrupp.
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Beskrivning av rollerna i krisledningsgruppen
Krisledningsgruppen ansvarar för att:
-

operativt leda krisarbetet med de resurser som finns tillgängliga inom institutionen
samverka med räddningstjänst, polis och sjukvård etc.
hålla kontakt med central organisation via LiU:s krisorganisation, HR-avdelning,
studenthälsovård och studentpräster
dokumentera och följa upp händelseförloppet
upprätthålla ordinarie verksamhet och beslutsförhet och verka för att verksamhet som berörs
av krisen kan pågå eller återupptas så snart som möjligt.

Ledningen ansvarar för att:
-

-

bedöma krisens allvarlighetsgrad och sammankalla krisledningsgruppen
besluta om lokal för krisledningsarbetet
leda och fördela arbetet under pågående krisarbete
godkänna vilken information som lämnas ut från krisgruppen
hålla kontinuerlig kontakt med den centrala krisledningsgruppen
representera krisledningsgruppen utåt
utöva arbetsgivarrollen
samla krisledningsgruppen för genomgångar av läget med jämna mellanrum
tillse att både internt och externt informationsbehov tillgodoses i samverkan med informationsfunktionen i den centrala krisledningsgruppen, t.ex. genom att förbereda underlag for
mediakontakter och kommunikation
godkänna åtgärder som genererar kostnader relaterade till krisen, ordinarie attesträtt gäller
inte under krissituation.

Ledningsstödet ansvarar för att:
-

stödja ledningen på de sätt ledningen önskar
analysera krisledningsgruppens arbete och föreslå åtgärder, förändringar i arbetssätt etc. under pågående kris.

Den utvidgade ledningen ansvarar för att:
-

stödja ledningen i deras arbete
utöva arbetsgivarrollen gentemot medarbetare inom den egna avdelningen
godkänna åtgärder som genererar kostnader relaterade till krisen inom den egna avdelningen, ordinarie attesträtt gäller inte under krissituation.

Sekreteraren ansvarar för att:
-

dokumentera krisledningsarbetet genom att logga alla åtgärder som vidtas och all information
som inkommer till gruppen.
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Resurspersonen ansvarar för att:
-

ordna med mat och dryck under krisarbetet, se till att det alltid finns frukt och godis och att
frukost, lunch, middag och fika beställs och levereras till krisledningsgruppen.
bevaka att alla medarbetare i krisledningsgruppen äter och dricker
initiera skiften i bemanningen vid långvarig krishantering
vara ledningen och övriga funktioner i krisledningsgruppen behjälplig med praktiska göromål

Lokal- och säkerhetsfunktionen ansvarar för att:
-

ta fram erforderliga uppgifter om berörda lokaler
hålla kontakt med fastighetsägare
analysera konsekvenser av krisen ur ett lokalperspektiv och föreslå ersättningslokaler för
drabbad verksamhet.
hålla kontakt med och kontinuerligt informera säkerhetsansvarig på LiU
(i samråd med prefekt)
vid behov identifiera lokaler för uppsamling av drabbade, lokaler för informationsmöten etc.
identifiera behov av åtgärder gällande laboratoriesäkerhet och arbetsmiljö

HR-funktionen ansvarar för att:
-

ge stöd till drabbade
finns till hands som stöd när drabbade och deras anhöriga får information
avropa stöd från företagshälsovården
bedöma handlingskraften i krisledningsgruppen och tillse att medarbetare i krisledningsgruppen vid behov får adekvat stöd såväl under som efter krisen.
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BKV:s VÄGLEDNING VID MEDARBETARES DÖDSFALL
Denna handlingsplan gäller när en medarbetare vid institutionen avlider.
(Observera att handlingsplanens aktiviteter i vissa fall även kan initieras till följd av att en person
som är verksam inom BKV, men har sin organisatoriska tillhörighet i annan organisation, t.ex. Region
Östergötland och HMV, avlider.)
Händelse/Aktivitet

Åtgärder

Ansvarig

Dödsfallet sker på
arbetsplatsen

-

Den som finns på plats

-

Dödsbud

-

-

Vidareförmedling av budskapet

-

-

Informera arbetsmiljöverket
Kontakta anhöriga

-

-

Kontakta SOS alarm
Använd checklista för olycksfall
för vidare hantering.
Informera snarast närmaste
chef, prefekt och administrativ
chef. Informera om:
• Namn på den som avlidit
• Tid/datum
• Var inträffade dödsfallet?
• Vilken avdelning är berörd
• Typ av dödsfall (sjukdom, intern olycka, extern olycka)
• Beskriv händelseförloppet
Kontrollera så långt det är möjligt att den uppgift som du fått
är riktig.
Informera snarast närmaste
chef, prefekt och administrativ
chef. Informera om:
• Namn på den som avlidit
• Tid/datum
• Var inträffade dödsfallet?
• Vilken avdelning är berörd
• Typ av dödsfall (sjukdom, intern olycka, extern olycka)
Beskriv händelseförloppet
Informera BKV:s krisgrupp
Samråd med övrig ledning och
krisgruppen om fortsatt hantering av det inträffade
Informera LiU:s centrala krisgrupp via universitetsdirektör eller personalavdelningen
Informera HR-partner
Kontakta Arbetsmiljöverket, tel
013-37 08 00.
Rådgör med polis och/eller sjukhus så att de redan lämnat dödsbud.
Kontakta närstående för informationsutbyte
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Den som nås av dödsbudet

Den ledningsperson som
först fått dödsbudet, dvs
Prefekt/Adm. chef/
Avdelningschef

Prefekt/Adm. chef/
Avdelningschef
Prefekt/Adm. chef/
Avdelningschef
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Händelse/Aktivitet

Åtgärder

Ansvarig

Polisanmäl om olycka eller
brott
Informera nära arbetskamrater
Informera arbetsmiljö-ombud
Informera institutionen

-

Polisanmäl om olycka eller brott

-

Samla direkt berörd personal
som finns tillgänglig
Informera arbetsmiljöombud

Prefekt/ Adm. chef/Avdelningschef
Prefekt/ Adm. chef/Avdelningschef
Prefekt/Adm.chef/
Avdelningschef
Prefekt/Adm.chef/
Avdelningschef

Behov av stöd för krisbearbetning
Minnesstund. Tid till eftertanke och reflektion över
det inträffade

-

-

-

-

-

-

-

Besluta om och hur information
om dödsbudet skall distribueras
vidare på institutionen.
Beställ kondoleansblommor
Kontakta personalintendent eller
administrativ chef för avrop av
stöd från företagshälsovården.
Bestäm en tid och plats för ett
möte om det inträffade och en
tyst minut. Gärna dagen efter
men senast en vecka efter det
inträffade.
Bestäm vem som ska leda minnesstunden (närmste chef, kollega, ngn från ett trossamfund,
prefekt, administrativ chef, annan chef)
Bjud även in anhöriga till denna
minnesstund
Sprid inbjudan på lämpligt sätt
bland såväl anställda som studenter. Uppmuntra även andra
att delta aktivt i denna stund för
att göra det värdigt för det bortgångne
Ta hänsyn till kulturell tillhörighet eller trosuppfattning inför
minnesstunden. Rådfråga familjen.
Beställ blommor
Ordna med ljus och vit duk
Boka en lokal där ni vet att ni får
vara ostörda
Förslag på innehåll: Några ord
om den avlidne, dikt, tyst minut,
musik/sång. Möjlighet att skriva i
minnesbok. Studentprästerna
kan hjälpa till att planera minnesstunden:
www.stp.studorg.liu.se
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Prefekt/Adm.chef/
Avdelningschef
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Händelse/Aktivitet
Begravningstillfället

Efteråt

Åtgärder
- Kondoleanser, in memoriam och
representation vid begravningen. Beslut och avvägningar i
varje enskilt fall. Stor hänsyn och
respekt måste tas till de anhörigas önskemål.
- Fyll i dokumentet Checklista för
dödsfall, bilaga 4 och dokumentera så mycket som möjligt.
- Informera de anhöriga om hur
de ska gå till väga för att få mera
information om försäkringar och
efterlevandeskydd etc.
- Kom överens med de anhöriga
om den bortgångnes tillhörigheter som finns på arbetsplatsen. Anhöriga ska ges möjlighet
att besöka den avlidnes tjänsterum. Tjänsteutrustning som den
avlidne haft i hemmet ska återlämnas till institutionen.
- Ta vara på IT-resurser enligt dokumentet ”Rutin för hantering av
dokument och IT-resurser vid
dödsfall, bilaga 5.
- Se till att personen tas bort ur telefonlistor, på aktuella platser på
webben och på aktuell dokumentation.
- Kontakta löneadministratör och
informera om dagen för dödsfallet.
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Ansvarig
Berörd avdelningschef i
samråd med övriga chefer

Administrativ chef
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HANDLINGSPLAN VID OLYCKS- ELLER AKUT SJUKDOMSFALL
Denna handlingsplan gäller vid olycksfall eller akut sjukdomsfall som direkt eller indirekt drabbar anställd på institutionen. Personer som under de senaste åren genomgått HLR och Första hjälpen listas nedan. Om tillfälle ges
ta kontakt med dessa för att få hjälp fram till dess att ambulans eller sjukvårdspersonal kommer till platsen.
Händelse/Aktivitet
Krissituation

Åtgärder
-

Ansvarig

Larma räddningstjänst (brandkår, ambulans eller polis)
Telefon räddningstjänsten: 00/
112 alternativt 31100
(RÖ-anknytning)
112 (LiU-anknytning)
Uppge:
* Ditt namn
* Varifrån du ringer
Numret på ingången/ gatuadressen där ni befinner er. Se
bilaga 6a och 6b.
Karta husbenämningar
(bilaga 6a)
Karta Entrénummer:
(bilaga 6b)

*Typ av olycka
*Typ av skada eller besvär
*Antal skadade
* Gå ut och möt ambulans eller
annat utryckningsfordon
*Spärra av olycks-/brottsplatsen
*Tag namn på vittnen
-

Informera US-väktare
(Securitas):
013-285888
(tel: 070-2439570)
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olyckan
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Händelse/Aktivitet
Underlätta räddningsinsatsen

Följa med den skadade till
sjukhus alt till bostaden
Informera prefekt/närmaste chef alt. HR-partner

Åtgärder
- Påbörja insats med första hjälpen eller hjärt-lungräddning vid
behov.
- Ta hjälp av de personer som
finns omkring dig.
- Utse någon med god lokalkännedom som kan vägleda ambulans eller räddningsfordon på
platsen

Kontaktuppgifter:
Prefekt:
Anders Fridberger

Ansvarig
De som befinner sig på olycksplatsen
Om möjligt någon som genomgått
utbildning i hjärt-lungräddning. Bilaga 7. Första hjälpen och Hjärtlungräddare BKV.

Ansvarig: prefekt/närmaste chef
eller annan lämplig person
Den som har mest information om
olyckan

tel 013-286614
Administrativ chef:
Johanna Forsell
tel 070-0850877
HR-partners:
Helena Jonsson - tel 013-28 1132
Anette Wiklund - tel 013-28 4393
Koordinator arbetsmiljö och säkerhet
Veronika Brodin - tel 013-286725

Dokumentation av det inträffade
Besluta om krisledningsgruppen ska sammankallas
Sammankalla krisgrupp
Informera ordförande i
universitetets centrala
krisgrupp om relevant
händelse (kontaktas enbart vid större olyckor/
händelser).

Vad har hänt?
- Hur många är drabbade?
- Är någon skadad?
- Var har tillbudet/olyckan inträffat?
- Är någon berörd som inte är anställd vid LiU?
Om möjligt, avdela person som dokumenterar det inträffade med tider
och åtgärder

Prefekt, avdelningschef, administrativ chef
Prefekt

Ordförande och biträdande ordförande i LiU:s centrala Krisgrupp är:
- Universitetsdirektör
Kent Waltersson, 013-282125
- HR-direktör Pia Rundgren,
013-286612
- Kommunikationsdirektör Mariethe Larsson, 013-286966
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Händelse/Aktivitet
Ta kontakt med anhöriga
till den drabbade

Åtgärder
Förteckning över anhöriga finns registrerade i HR systemet Primula samt
för stipendiater på BKV kansli hos
HR-partner i pärm märkt ”Närmast
anhörig”
Bilaga 8. Anhörigblankett.

Ansvarig
Prefekt/ansvarig chef, om denne
inte finns tillgänglig administrativ
chef alt HR-konsult, om dessa inte
finns tillgängliga annan lämplig
person.

Informera berörd personal

Skicka ut information via e-post om
tillbudet till berörd personal och
samla till ett möte där personer kan
träffas, få information och prata om
vad som hänt.

Prefekt, avdelningschef, administrativ chef

Fatta beslut om att ta
hjälp av företagshälsovården.
Informera övrig personal
på institutionen.

Feelgood 013-37 7730 (vxl)

HR-konsult i samråd med prefekt/
närmaste chef.

Ta beslut om och vad för information
som skall gå ut till övrig personal
samt när denna skall skickas ut.

Prefekt, avdelningschef, administrativ chef

Underrätta personal-avdelningen och/eller arbets-miljöinspektionen om
olycksfall som medfört
dödsfall eller svårare personskada och allvarligt tillbud.
Kontakter med massmedia
(hanteras via universitetets centrala informationsavdelning).

Arbetsskadeanmälan (om
relevant händelse)
Analys och utvärdering av
omhändertagandet samt
ev. justeringar i rutinen.

Administrativ chef
Prefekt

Kontakta enhetschef Lennart Falklöf,
kommunikationsavdelningen;
013-28 1693, alternativt Sara
Råsberg; 013-282877 eller Eva–Maria
Karlsberg; 013-281660

-

-

Samla de som varit inblandade i
förloppet och diskutera, med
hjälp av den dokumentation
som skrivits under krishanteringen. Vad har fungerat bra
och dåligt?
Föreslå eventuella förbättringar
av rutinerna.
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Prefekt alt. administrativ chef/HRkonsult

Personalintendent i samverkan
med berörd
Prefekt i samråd med, HR-konsulter, närmaste chef och övriga involverade.
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HANDLINGSPLAN DÅ MEDARBETARE UTSÄTTS FÖR HOT ELLER VÅLD
Händelse/Aktivitet
Hotfull eller våldsam
händelse

Pågående Dödligt Våld

Efter ”Pågående dödligt
våld”-händelse

Åtgärder
- Försök sätta dig i säkerhet.
- Försök om möjligt, påkalla uppmärksamhet från andra.
- Agera skyndsamt.
- Försök behålla lugnet.
- Kontakta SOS
- Kontakta väktare på
tel: 013-285888, eller Campus-US
väktare 070-24 39 570
- Kontakta närmaste chef, prefekt eller
adm. chef.
1) Fly!
-Sätt dig i säkerhet om säker flyktväg finns
-Hjälp andra om möjligt
-Lämna kvar personliga tillhörigheter
-Larma 112 så snart du satt dig i säkerhet!
2) Göm dig!
-Lås och barrikadera dörren
-Sätt din mobiltelefon på ljudlöst
-Håll dig borta från dörren/Täck för fönstren
-Var tyst och ge dig ej tillkänna
-Försök att tänka ut en reträttväg
3) Slåss! (om du inte kan fly/gömma dig)
- Förbered dig på att attackera gärningsmannen
- Agera aggressivt
- Använd improviserade tillhyggen
- Överraska gärningsmannen
Följ rutin för olycksfall ovan från punkten
”Informera närmaste chef” och nedåt dvs utvärdera om krisgrupp behöver aktiveras osv.
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Ansvarig
Den utsatte

Den utsatte

Närmaste
chef/ den som
blir kontaktad
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HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL STUDENT (Dnr LiU-2016-01142).
Studenthälsan ansvarar för att information och rutiner som gäller vid dödsfall genomförs i samarbete
med berörd studievägledare, lärare, studentkår, studentpräst/studentpastor.

Vid information om dödsfall ta kontakt med studenthälsan omgående: Enhetschef Gunilla Johansson, 28
28 91 eller via studenthalsan@liu.se

Studenthälsan ansvarar för:

•

Kontakt med anhöriga

•

Information till universitetsledningen och ledning för berörd utbildning

•

Samordning av planerade insatser med studievägledare, lärare,
studentkår, studentpräst/studentpastor:
Information om dödsfallet till berörd klass och lärare.
Planering och genomförande av minnesstund
Vid behov uppföljande samtal med studenter enskilt eller i grupp.

•

Information om dödsfallet på Studentportalen, där namn samt fakultetstillhörighet/program
anges. Informationen om minnesstund skall om möjligt ges i samband med information om dödsfallet på Studentportalen.

•

Registrering av dödsfall via Ladokansvarig på LiU. Studenthälsan ansvarar för att meddela
Ladok-ansvarig om dödsfallet.
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Bilagor och länkar
Bilaga 1-3 Berör BKV och återfinns i sin helhet i detta dokument (sid 15-19), eller som länk nedan
Bilaga 4-7 inkl checklistor , följ anvisade länkar/QR koder.

Bilaga 1. Bemanning av BKVs krisledningsgrupp

Bilaga 2. Personal som har genomgått hjärt-lungräddning och första hjälpen utbildning BKV

Bilaga 3a. Karta över hus på Campus US och övriga platser där BKV har verksamhet

Bilaga 3b. Karta över ingångar på Campus US och övriga platser där BKV har verksamhet
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LiU dokument Krisledning (följ angiven länk/QR kod):
Bilaga 4. Krisledning centralt och lokalt vid LiU

Bilaga 5. Dokumentet krisberedskap vid LiU

Checklistor:
Bilaga 6. Checklista vid dödsfall

Bilaga 7. Rutin för hantering av dokument och IT-resurser vid dödsfall
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Bilagor (1-7)
Krisledningsgrupp BKV

Bilaga 1

Funktion:

Namn

Telefonnummer

Ledning
Prefekt
Proprefekt FO
Proprefekt GU

Anders Fridberger
Peter Påhlsson
Ann-Charlott Ericsson

013-286614
013-286824
013-281633

Ledningsstöd
Administrativ chef
Bitr. Administrativ chef
Prefektsekreterare

Johanna Forsell
Anette Wiklund
Chatarina Malm

070-0850877
013-286841
013-286885

Utvidgad ledning/berörd avdelningschef
Avd för barns och kvinnors hälsa (BKH)
Avd för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)
Avd för sinnesorgan och kommunikation (SOK)
Avd cellbiologi (CELLB)
Avd neurobiologi NEUROB)
Avd för molekylär medicin och virologi (MMV)
Avd klinisk kemi (KK)
Avd för inflammation och infektion (II)

Peter Bang
Oliver Gimm
Christina Samuelsson
Karin Öllinger
Jonas Broman
Marie Larsson
Jorma Hinkula
Anders Ljungman

0708-226491
0738-285858
013-286795
013-286837
013-286918
013-282987
013-282846
013-286649,
010-1031481
010-1036479,
013-286626
0702-447849
013-281181
070-0850877
013-281633
013-286918
013-282227

Centrum för social och affektiv neurovetenskap
(CSAN)
Enheten CSAN produktion
Barnafrid
Avd verksamhetsstöd (VS)
Enheten utbildningsnära adm (UTBAD)
Avd service och infrastruktur (SOI)
Avd för läkemedelsforskning (LÄFO)

Markus Heilig
Ann-Charlotte Johansson
Laura Korhonnen
Johanna Forsell
Ann-Charlott Ericson
Johan Brask
Eva Lindström

Resursperson
Anneli Rask
Arbetsmiljö, säkerhet, lokaler
Veronika Brodin Patcha (arbetsmiljö, laboratoriesäkerhet och säkerhet)
Mats Söderström Lås och passersystem
Mats Söderström (lokaler)
HR funktionen
Helena Jonsson
Anette Wiklund
Informatör: Vid kriser begränsade till BKV avropas
informationsstöd från Kommunikationsavdelningen.

013-286803
013-286725
013-286870
013-286870,
0706140057

013-281132
013-286841
Om den centrala krisgruppen är aktiverad sker allt
informationsarbete inom ramen för deras arbete.
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Central krisledningsorganisation
Beslutande chef:
Universitetsdirektör Kent Waltersson
Ersättare - Margareta Bachrack Lindström
Stabschef
Joakim Nejdeby
Ersättare Robert Ericsson
Sekreterare
Åsa Arvidsson
Ersättare Jenny Ewen
HR
HR-Direktör Pia Rundgren
Ersättare Monika Rissanen
Studenthälsan
Gunilla Johansson
Ersättare Jonas Blom
Kommunikation
Mariethe Larsson
Ersättare Anna Valentinsson
Säkerhet
Annevi Fredäng
Ersättare Helena Tegehed Dahlin
Studentservice
Marina Geijer
Ersättare Marie Eslon
IT och telefoni
Anna Fredin
Ersättare David Byers
Fastighet
Karolina Ganhammar
Ersättare Frida Ekman
Service
Annika Svenvik
Ersättare Sofie Alexandersson

013-282125
013-285827
013-281757
013-281602
013-281649
013-282076
013-286612
013-281029
013-282891
013-281390
013-286966
013-284686
013-282340
013-281740
013-281045
013-285822
013-281798
013-282821
013-282370
013-281751
013-281040
013-282083
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Bilaga 2. Personal som har genomgått hjärt-lungräddning och första hjälpen utbildning BKV
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Bilaga 3a. Karta över hus på Campus US och övriga platser där BKV har verksamhet
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Bilaga 3b. Karta över ingångar på Campus US och övriga platser där BKV har verksamhet
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