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Dekan 

Kontinuitetsplanering för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
i händelse av varning för effektbrist och kortare 
frånkoppling av el   
 
Rektor har beslutat (se STYR 2022/2552) att om Svenska kraftnät varnar för 
effektbrist ska en neddragning av universitetets energi- och elförbrukning 
omedelbart genomföras. Forskningsanläggningar och laborativ verksamhet ska 
kraftfullt minska sin verksamhets energiförbrukning och elanvändning. 
Undervisningen ska om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i 
större utsträckning än nödvändigt.  

Inom universitetet ska detta ombesörjas genom att fakultetsledningar och 
verksamhetsansvariga vid en varning för effektbrist tillser att en tydlig neddragning 
av energi- och elförbrukning genomförs och bedömer hur det kan ske på bästa 
möjliga sätt. Vid en frånkoppling av el ska samtliga verksamhetsansvariga tillse att 
hus och verksamheter skyddas och att installationer, skalskydd och verksamhet åter 
fungerar efter återkoppling. 

Föreliggande kontinuitetsplanering syftar till att klargöra ansvar, uppdrag och 
kommunikationsinsatser i relation till ovanstående inom Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, samt att minska risk för personskada och verksamhetsskada. 

1. Övergripande ledningsfunktion i kontinuitetsarbetet vid fakulteten 

Ledning: Dekan Christofer Edling, 0725-49 86 09 
(Ställföreträdande ledning: Prodekan Agnes Andersson Djurfeldt 0705-62 24 37) 
Bitr. ledning: Kanslichef Malou Engberg de Carvalho 0705-34 44 53 
Kommunikationsfrågor: Helena Lind 0725-77 12 34 
Husfrågor: Jenny Egidius 0705-28 46 24 
HR-frågor: HR-chef Andréa Björk 0722-39 39 74 

2. Övergripande information 

I en situation med bortkopplad el slutar all nätverksbaserad utrustning att fungera. 
Detta innebär att fast telefoni, datornätet, skrivare, kopiatorer m.m. inte går att 
använda. Förstärkare för mobiltelefoni i lokaler upphör också att fungera, vilket 
kan påverka tillgång till mobilnätet beroende på lokal och plats. 

Vid ett strömavbrott går det alltid att ta sig ut ur byggnaderna. 

Tidslängd på period med bortkopplad el går ej att exakt förutse, men uttrycks i 
universitetets planering som ”kortare elavbrott”. I fakultetens interna 
planeringsarbete estimeras tidslängden till 6-12 timmar. Avgörande för tidslängden 
är vilken prioritet universitetet har för påkoppling till elnätet.  
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Vid ett sådant avbrott ska medarbetare och studenter lämna lokalerna, förutom 
medarbetare med särskilda arbetsuppgifter enligt kontinuitetsplanering. 

Kan medarbetare inte arbeta hemma/på distans pga bortkopplad el är medarbetaren 
arbetsbefriad med lön.  

3. Åtgärder vid meddelad resp. återkallad varning om effektbrist 

3.1.  Åtgärder vid meddelad varning  

Syftet med följande åtgärder är att minska energiförbrukningen, samtidigt som risk 
för personskada och skada på verksamhet ska minskas i samband med eventuell 
bortkoppling av el.  

Vid varning om effektbrist ska verksamhetsansvarig chef säkerställa att följande 
åtgärder utförs eller följs inom sin verksamhet där det är tillämpligt:   

 Att energiförbrukningen allmänt minskas där det är möjligt. 

 Att egna server-miljöer placerade i fakultetens lokaler stängs av.  

 Att medverka i ledningskommunikationen i enlighet med upprättad 
kommunikationsplan. 

 Att institutionens studenter informeras. En text tillhandahålls 
verksamhetsansvariga från fakulteten.  

 Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av varning för 
bortkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna 
planering, se punkt 5. 

3.2.  Åtgärder vid återkallande av varning 

 Återkallad varning meddelas samtliga medarbetare och studenter enligt 
särskild kommunikationsplan.    

 Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av varning för 
bortkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna 
planering, se punkt 5. 

4. Åtgärder vid bortkoppling av el samt återkoppling 

4.1.  Åtgärder vid bortkoppling av el 

I den information som skickas till samtliga medarbetare och studenter när varning 
för effektbrist råder, ges också instruktionen att lämna arbetsplatsen vid 
bortkoppling av el. 

Vid bortkoppling av el ska verksamhetsansvarig chef säkerställa att följande 
åtgärder utförs eller följs inom sin verksamhet:  

 Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av bortkoppling 
av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering,  
se punkt 5. 

 Att övriga medarbetare lämnar arbetsplatsen i enlighet med givna 
instruktioner.  

 Att studenter lämnar arbetsplatsen i enlighet med givna instruktioner.  
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4.2. Åtgärder vid återkoppling av el 

 Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av återkoppling 
av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering. Se 
punkt 5. 

 Om varning för effektbrist fortsatt råder ska i övrigt punkt 4.1 tillämpas. 

5. Medarbetare med särskilda arbetsuppgifter 

 För verksamheter i Lund förutom Institutionen för kommunikation och 
medier gäller att: 
Husprefekter, vaktmästare/intendenter arbetar enligt på förhand givna 
uppgifter. Detta samordnas av processledaren vid fakultetskansliet.   

 Institutionen för kommunikation och medier följer kontinuitetsplanen för 
HT-fakulteterna. 

 Planeringen för fakultetens verksamheter på Campus Helsingborg görs av 
prefekter i dialog med Utvecklingsenheten. 

6. Hantering av examination 

 Om salstentamina avbryts eller ställs in på grund av strömavbrott ska nytt 
tentamenstillfälle erbjudas inom tre veckor. 

 För övriga examinationsformer får en bedömning om rimlig kompensation 
göras från fall till fall. 

7. Kommunikation 

Kommunikation planeras för tre möjliga tillfällen, med olika informationspaket till 
tre kategorier: prefekter/chefer; medarbetare; studenter. Se separat 
kommunikationsplan. 

 

Beslut 

Samhällsvetenskapliga fakulteten fattar beslut om ovanstående 
kontinuitetsplanering 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad dekan i samråd fakultetens 
huvudskyddsombud, kanslichef, kommunikatör, HR-chef och processledare för 
lokaler. 

  

  

  

Christofer Edling  


		2022-12-08T02:20:24-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




