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§ 78 Dnr 2020-00053  

Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Kinda kommun för perioden 
2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det kommunövergripande 
handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).  

Sammanfattning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun upprätta ett 
handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet. Kommunen ska, med 
utgångspunkt från sina lokala förhållanden, formulera egna mål för att nå de 
nationella målen i lagstiftningen samt redovisa vilka risker för olyckor som finns 
och vilken förmåga och resurser till räddningsinsats som finns. 

Handlingsprogrammet är ett kommunövergripande dokument som ska antas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 37/2020  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 
Förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 37 Dnr 2020-00036  

Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Kinda kommun för perioden 
2020-2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till det kommunövergripande 
handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och 
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun upprätta ett 
handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet. Kommunen ska, med 
utgångspunkt från sina lokala förhållanden, formulera egna mål för att nå de 
nationella målen i lagstiftningen samt redovisa vilka risker för olyckor som finns 
och vilken förmåga och resurser till räddningsinsats som finns. 

Handlingsprogrammet är ett kommunövergripande dokument som ska antas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Räddningstjänsten 

Akten 

 



 

 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Thomas Blixt 
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Sida 
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Datum 

2020-01-23 
Diarienummer 

KINSBN 2020-00036 

  

 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor räddningstjänsten Kinda 
kommun för perioden 2020-2023 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till det kommunövergripande 
handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och 
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.   

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun upprätta ett 
handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet. Kommunen ska, med 
utgångspunkt från sina lokala förhållanden, formulera egna mål för att nå de 
nationella målen i lagstiftningen samt redovisa vilka risker för olyckor som finns 
och vilken förmåga och resurser till räddningsinsats som finns. 

Handlingsprogrammet är ett kommunövergripande dokument som ska antas av 
kommunfullmäktige. 

  

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  

 

 

Bo Horndahl 
Samhällsbyggnadschef 

Thomas Blixt 
Räddningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Räddningstjänsten 
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Revideras: årtal 
Förvaltning: Ansvarig förvaltning 
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Inledning  

Detta dokument är räddningstjänstens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. 
Handlingsprogrammet är också underlag för egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt är 
handlingsprogrammet information till invånare och företag i Kinda kommun. 

 
 
 
 

Dokument Beskrivning Antas av 

Handlingsprogram Redovisar kommunens vilja  Kommunfullmäktige 

Verksamhetsplan för 
räddningsinsats 
Tillsyn 
Utbildning och information 
Undersökande och lärande 

Redovisar kommunens förmåga, d.v.s. 
hur kommunens resurser i form av 
materiel, utrustning, personal och 
kompetens ska organiseras för att 
utföra effektiv verksamhet.  

 

Verksamhetsbeskrivning   

Rutiner, instruktioner och 
reglementen 

Dokument som behövs för 
verksamhetens bedrivande och 
kvalitetssäkring 

 

Kompetensutvecklingsplan och 
övningsplan 

Visar hur verksamheten utvecklar och 
bibehåller organisationens kompetens 

 

 
 

Detaljerad beskrivning av räddningstjänstens förmåga finns att hitta i dokumentet: 
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer för 
räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt externutbildning och information. 
Utifrån dokumentet ovan finns ett gemensamt kompetensdokument som belyser kompetens 
utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för kompetensutvecklingsplan och övningsplan. 
Plan för räddningsinsats har, förutom kompetensdokumentet, en larmplan. 
 
 
 
Ansvar 
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö. Den enskilde har 
också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas alla människor, företag, 
organisationer och myndigheter. 
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som syftar till att 
förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som inträffar. Räddningstjänsten ska 
kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera situationen. Handlingsprogrammet 
beskriver vilken förmåga som kommuninvånarna kan förvänta sig av räddningstjänsten idag och på 
några års sikt. 
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Omvärldsbeskrivning 
 
Räddningstjänsten bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bl.a. 
delta på seminarier, informationer och sociala medier. 
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus på ett 
gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd. 
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta tillvara 
möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt och lokalt är därför av 
största vikt. 
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både i Sverige och 
omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en händelse i en del av världen kan få 
följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och de pågående klimatförändringarna blir ett allt 
viktigare område som alltid ska finnas med då räddningstjänsten planerar sin verksamhet. 
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha flyttats och även 
innefatta samhällets företrädare som räddningstjänst. 
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att 
räddningstjänsten ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter, men 
också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska känslan av ”vi och dom”. 
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att rekrytera 
Räddningspersonal i beredskap (RIB). I framtiden kan detta innebära svårigheter att upprätthålla 
nuvarande operativ förmåga. 
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter 
kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom Svensk räddningstjänst kan komma 
att förändras. 
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa högre 
krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta dessa krav finns behov av att 
utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning 
o. dyl.) kommer att öka i omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja 
rätt metod och taktik. 
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka och blir äldre under de 
kommande två decennierna. Det visar sig också att man kommer att bo i eget boende längre och 
säkerhetsskyddet måste tillgodoses. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av larmsystem 
där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar. Brandskyddet i bostäder 
kommer att diversifieras och krav på respons från räddningstjänsten kommer att prövas med nya 
system. En ökad segregering i samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad 
olycksstatistik. Utmaningen är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet 
kommer att vara mer behovsstyrt. 
 
Verksamhetens omfattning 
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO): följande sex uppdrag. 

 Samordna 

 Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.) 

 Tillsyn 

 Sotning 

 Räddningstjänst 

 Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring m.m.) 
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Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd. Kommunfullmäktige har 
lämnat ansvaret för dessa uppdrag till räddningstjänsten. 
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Kinda kommun har kommunfullmäktige utformat ett 
uppdrag till räddningstjänsten. Kinda kommun har i vissa avseenden valt att uttrycka en högre 
ambition än lagstiftningens krav. Räddningstjänstens myndighetsroll i förebyggande frågor är strikt 
kopplat till det brandförebyggande området. Med ökad samverkan med kommunala förvaltningar 
ökar förståelsen med individanpassat brandskydd. 
Kommunfullmäktige konstaterar därmed att räddningstjänsten i förebyggande frågor förutom 
brandskydd också ska arbeta med vattensäkerhet, IVPA, (I väntan på ambulans), Hot om suicid och 
PDV (pågående dödligt våld). Räddningstjänsten ska samordna det brandförebyggande arbetet och 
samordnar övrigt olycksförebyggande arbete. Kommunen har dock ansvaret såsom enskild att ha 
ett eget systematiskt brandskyddsarbete. 
Förutom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) svarar räddningstjänsten för tillståndshantering och 
tillsyn med avseende på hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE). 
 
Uppdraget 
Kommunfullmäktige i Kinda har gett följande uppdrag till verksamheten. Det fullständiga uppdraget 
till Räddningstjänsten finns att läsa i sin helhet på hemsidan www.kinda.se 
 

Uppgift 

 Räddningstjänstens huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne 
kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Räddningstjänstens andra uppgift 
ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. 

Mål 

 Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor – som föranleder räddningsinsats – ska 
minska över tid. 

 Räddningstjänsten har i uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på 
bästa sätt stödjer räddningstjänstens intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en 
långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav. 

 Räddningstjänsten ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att kommunen är 
trygg och säker att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, 
flickor och pojkars säkerhet står i centrum. 

 Räddningstjänsten ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra 
kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och 
säkerhet för kommunens invånare. 

 Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder 
om olyckor - som kan föranleda räddningsinsats - ska kontinuerligt öka. 

 Räddningstjänstens eller genom samverkans avtal med annan räddningstjänst, första enhet ska vara 
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets 
förmågekarta. 

 Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första 
insats ske av enskilda. 

Medgivanden 
Räddningstjänsten får sänka beredskapen när omständigheterna så medger. 
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* När räddningstjänsten gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av 
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera samtidiga  
olyckor minskar beredskapen. Räddningstjänsten får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett andra 
larm eller andra viktiga omständigheter. 
 

Inriktning 
 
Vision 
 

Räddningstjänsten i Kinda kommun – alltid steget före mot tryggt och skadefritt samhälle! 

 
 
Alla medarbetare i räddningstjänsten verkar för att invånare, företag och andra organisationer tar 
sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa olyckor. De är medvetna om sitt ansvar 
och bekostar själva de åtgärder som behövs. 
 
 
Verksamhetsidé 
Räddningstjänsten har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra. 
Räddningstjänsten vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete och 
olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund av olyckor. När detta 
inte lyckas håller räddningstjänsten en god beredskap med välutbildad personal och tekniskt god 
utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. Räddningstjänsten gör mera för de 
drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska vara mer än vad drabbade kan 
förvänta sig.” 
Räddningstjänsten prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna 
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. Räddningstjänsten är medveten om att detta 
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte rapporteras. 
Kommunens uppdrag och värdering ligger dock helt i linje med denna prioritering 
 
 
Tätort     
 
 
 
 
 
Landsbygd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Underlätta för den 
enskilde 

Tillsyn Räddningsinsats Undersöka 

Underlätta för den enskilde 
(Utbildning/info) Tillsyn Räddningsinsats Undersöka 

Likvärdigt skydd men 
inte lika 
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Räddningstjänsten ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar 
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser större än på 
landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande insatser på landsbygden. Vår 
samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst. Räddningstjänsten har samverkansavtal när 
det gäller operativ verksamhet med samtliga kommuner i länet samt angränsande kommuner, 
detta innebär att närmaste räddningstjänst larmas. 
 
 
Strategiska åtgärder 
Räddningstjänsten behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som kommunen 
har beslutat. 
 
Öka enskildas kunskap och förmåga 
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker främst genom 
anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan offentlig sektor, näringslivet, 
organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med informationen och utbildningarna är att ge den 
enskilde en god möjlighet att skydda sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor. 
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan kan rädda stora 
värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva räddningsresurser. Det kan bero på att 
olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte sker tidigt nog eller körtiden är för lång. 
Räddningstjänstens resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan 
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt förväntningar på 
räddningstjänstens förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker som finns inom sitt 
närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på sidan 14. 
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska antalet 
olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels räddningstjänstens förmåga att göra en 
verkans fulla insatser på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt område ska systematiskt 
kommuniceras. 
Kommunfullmäktiges slutsats är att räddningstjänsten i det förebyggande arbetet ska skapa 
förmåga att förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom kommunens område. 
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd. Därmed förstärks också den lokala 
förankringen. 
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett eget ansvar 
och att öka förmågan. 
 
Biträda andra myndigheter 
Räddningstjänsten ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att 
räddningstjänsten har en passiv roll och biträder på förfrågan. Räddningstjänstens sakkunskap är 
särskilt värdefull för t.ex. samhällsbyggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller 
vid granskning av brandskyddsdokumentationer. Räddningstjänsten ska utveckla samarbetsformer 
med dessa myndigheter så att räddningstjänstens kompetens tas till vara. 
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Mångfald 
Räddningstjänstens resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer 
heterogen. Räddningstjänsten strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning. 
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och könsmässiga 
fördelning. 
 
 
Metoder för att mäta och utvärdera mål 

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mål för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har 
mätmetoder för att redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet. 
Räddningstjänsten gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom 
händelserapporter och nyckeltal. Räddningstjänsten gör utvärderingar i så kallade 
olycksförloppsutredningar. För kommunfullmäktige är det intressant att veta vilka och hur många 
väsentliga förbättringar räddningstjänsten har vidtagit inom räddningstjänst, förebyggande och 
efterföljande verksamhet. 
 
Mål 
Enskildas förmåga 

Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare ska öka, räddningstjänsten ska 
om möjligt medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i kommunens ytterområden. 
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i räddningstjänstens 
förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet ska räddningstjänsten 
notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrka anländer till 
olycksplatsen. Detta noteras i händelserapporteringen och redovisas. 
 
Framkomsttid 

Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med framkomsttid 
avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till skadeplats. Kommunfullmäktige 
vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som ligger inom ramen för begreppet LSO  
(Lagen om skydd mot olyckor). 
Räddningstjänsten eller genom samverkansavtal med annan räddningstjänst, första enhet ska vara 
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets 
förmågekarta. Förmågekartan visar på vilka insatstider som gäller i respektive zon.  
Undantag för att hålla insatstiderna kan vara pågående insats eller planerad övning. 
 
 

Utföra räddningsinsatser 
Räddningstjänsten ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när 
följande kriterier är uppfyllda. 
 

 det finns behov av ett snabbt ingripande 

 det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen 

 den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna 

 samt omständigheterna i övrigt 
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Räddningstjänstens organisation och ledningsförhållande vid räddningsinsats 
 

 
 
Beskrivning av räddningsstyrkor 
För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, ska räddningsstyrkor ständigt 
finnas på de platser som framgår nedan. 
 
Räddningsstyrka Beredskapsform Numerär Anspänningstid 
 
Yttrebefäl  Hel- eller deltid 1 90 sekunder  
Kisa  Deltid  1+5 5 minuter 
Rimforsa  Deltid  1+3 5 minuter 
Horn  Deltid  1+1 FIP 90 sek 1 BmD 5 min 
Björkfors  Värn  10 Ingen beredskap.  
Björkfors brandvärns personal infinner sig på stationen så fort de kan. Om de befinner sig i 
Björkfors samhälle. 
 
Yttrebefäl i beredskap tillika Tjänsteman i beredskap (TIB) ska finnas i kommunen och vara 
anträffbar på telefon/Rakel inom 90 sekunder, samt kunna upprätta ledningsfunktion.  
FIP i Horn svarstid på 90 sekunder åker sedan mot händelseplatsen. Brandman deltid åker till 
brandstationen och inom 5 minuter tar med sig fordonet och åker mot händelseplatsen. 
 
Personal/kompetens 
Varje räddningsstyrka ska sammantaget ha den kompetens som krävs för att genomföra de 
uppgifter som beskrivs i ”Förmåga”. Personalen i räddningsstyrkan ska ha minst 240 timmars 

Räddningschef 

Räddsam-E 

Räddningsledning/Yttrebefäl/TIB 

Räddningsstyrka  

Kisa  

1 + 5 

Räddningsstyrka 

Rimforsa  

1 + 3 

Räddningsstyrka 

Horn  

1 + 1 

Räddningsvärn 

Björkfors  

Stf.Räddningschef Saknas i dag Operativ chef 
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grundutbildning samt årlig övningstid på 50 timmar. GRIB utbildning ska genomföras efter 
grundutbildningen.  
Tillräckligt med stryrkeledare ska finnas på varje station. Räddningsstyrkornas samlade kompetens 
ska ge möjlighet att utföra säkra och effektiva räddningsinsatser.  
 
Övning 
Personal som ingår i räddningsstyrka ska övas utifrån de uppgifter som de ska kunna genomföra. Ett 
anpassat övningsschema upprättas årligen för varje station i kommunen, detta grundas på både 
speciella kompetenser och behov. En övergripande övningsplanering ska finnas som beskriver 
omfattningen och inriktningen av långsiktig övningsverksamhet. Planen fastställs av Räddningschef. 
 
Insatsplanering 
Inom kommunen ska insatsplaner finnas för komplicerade objekt och objekt med särskilda risker. 
En insatsplan visar allmänt vilka åtgärder en räddningstjänst ska utföra i samband med t.ex. brand i 
en viss anläggning och vilka lokala förhållanden som påverkar genomförandet av insatsen. 
 
Förmåga 
 
Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för att genomföra insatser vid: 
 
Kisa 1+5 Olyckor som är enlig Lagen om skydd mot olyckor samt uppdrag åt 
  Region Östergötland enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
                                                Brand i byggnad 
                                                - Livräddning och invändig släckning vid brand i byggnad upp till 5 vån, 
                                                även om det per definition är rökdykning. Vinsterna med arbetsmetoden   
                                                ska alltid överväga riskerna. 
                                                Brand ute i skog och mark 
  Brand i fordon 
  Trafikolyckor 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Kemikalieolyckor (nivå 1- styrka) 
  Insatser med skum (Beslut endast av RCB) 
  Transport i väglös terräng 
  I väntan på ambulans (IVPA)  
  Pågående dödligt våld (PDV) 
  Hot om Suicid 
 
Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för att genomföra insatser vid: 
 
Rimforsa 1+3 Olyckor som är enlig Lagen om skydd mot olyckor samt uppdrag åt 
  Region Östergötland enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
                                                Brand i byggnad 
                                                - Med den numerär som anges försöka skapa förutsättningar att göra   
                                                invändig släckning/livräddning genom verktyg som omedelbar åtgärd   
                                                och brandgasventilation, utan att arbeta inom definitionen rökdykning 
                                                Brand ute i skog och mark 
  Brand i fordon 
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  Trafikolyckor 
  Kemikalieolyckor (nivå 1- styrka) 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Transport i väglös terräng 
  Rappelering för hela kommunen. 
  I väntan på ambulans (IVPA) 
  Pågående dödligt våld (PDV) 
  Hot om Suicid 
 
Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för att genomföra insatser vid: 
 
Horn 1+1 Olyckor som är enlig Lagen om skydd mot olyckor samt uppdrag åt 
  Region Östergötland enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
                                                Brand i byggnad 
                                                - Med den numerär som anges försöka skapa förutsättningar att göra   
                                                invändig släckning/livräddning genom verktyg som omedelbar åtgärd   
                                                och brandgasventilation, utan att arbeta inom definitionen rökdykning 
                                                Brand ute i skog och mark 
  Brand i fordon  
                                                Trafikolyckor 
  Kemikalieolyckor (nivå 1- styrka) 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Transport i väglös terräng 
  I väntan på ambulans (IVPA) 
  Pågående dödligt våld (PDV) 
  Hot om Suicid 
 
 
Enhet Bemanning Kompetens och utrustning för genomföra insatser vid: 
 
Björkfors 0-10 Yttre släckning 
  Brand i skog och mark 
  Hjälpande hand vid trafikolycka 
 
 
 
 

Skapa Mervärde 
För att stödja de drabbade ska räddningstjänsten i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare 
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om psykosocialt 
omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet 
med mervärdet är att minska skadeutfallet och öka lärandet. De drabbades uppfattning om 
mervärde ska redovisas via nyckeltal. 
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Färre räddningsinsatser 
Kommunfullmäktiges kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet 
räddningsinsatser kommer att minska. Kommunfullmäktige vill årsvis följa utveckling av antalet 
olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en gradvis minskning. 
Kommunfullmäktige vill också följa utvecklingen av allvarliga konsekvenser i form av omkomna 
samt stora förlorade ekonomiska och miljömässiga värden. 
 
Färgerna i för de olika zonerna beskriver tiden från ut larmad stadion till ytterområden i den insats 
zonen. 
ZON ROSA 
 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor 
 
Resurser 
Inom 10 minuter kommer första räddningsstyrka till din hjälp. Efter ytligare 15-20 minuter kommer 
nästa räddningsstyrka. Om händelsen blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna 
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter 30-40 
minuter beroende på vilken del av kommunens rosa område som har händelsen. 
 
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden förhoppningsvis till 
rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera rum. Risk för stora skador. Möt oss 
och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför 
brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra 
brandspridning, istället för att släcka själva branden. 
 
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du sitter 
fastklämd måste vi arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du 
hjälpa skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande. 
 
Vatten- och isolyckor 
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära lite längre tid innan räddningsstyrkan är på plats. Så 
länge du befinner dig på ytan har vi möjlighet att hjälpa dig. Men om du har hamnat under ytan är 
möjligheten att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är avgörande. 
 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillatorer för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon annan har 
påbörjat hjärt- och lungräddning före räddningsstyrkan anländer eller vår ambulans ankomst. 
Tidsfaktorn är livsavgörande. 
 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med utbildning, 
information, risk inventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt säkerhetsarbete. Vi finns 
där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder räddningsinsats, för att bli bättre 
och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd. 
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ZON BLÅ 
 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor 
 
Resurser 
Inom 20 minuter kommer första räddningsstyrka till din hjälp. Efter ytligare 15-20 minuter kommer 
nästa räddningsstyrka. Om händelsen blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna 
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter 30-40 
minuter beroende på vilken del av kommunens blå område som har händelsen. 
 
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner sprida sig 
till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi 
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så 
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden. 
 
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du sitter 
fastklämd måste vi arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du 
hjälpa skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande. 
 
Vatten- och isolyckor 
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära lite längre tid innan räddningsstyrkan är på plats. Så 
länge du befinner dig på ytan har vi möjlighet att hjälpa dig. Men om du har hamnat under ytan är 
möjligheten att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är avgörande. 
 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillatorer för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon annan har 
påbörjat hjärt- och lungräddning före räddningsstyrkan anländer eller vår ambulans ankomst. 
Tidsfaktorn är livsavgörande. 
 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med utbildning, 
information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt säkerhetsarbete. Vi finns 
där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder räddningsinsats, för att bli bättre 
och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd. 
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ZON GRÖN 
 
Risker 
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor 
 
Resurser 
Inom 30 minuter kommer första räddningsstyrka till din hjälp. Efter ytligare 45-50 minuter kommer 
nästa räddningsstyrka. Om händelsen blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna 
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer beroende på 
vilken del av kommunens gröna område som har händelsen. 
 
Brand 
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv inte gör 
någon släckinsats. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid 
livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar 
arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden. 
 
Trafikolycka 
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du sitter 
fastklämd måste vi arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du 
hjälpa skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande. 
 
Vatten- och isolyckor 
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära lite längre tid innan räddningsstyrkan är på plats. Så 
länge du befinner dig på ytan har vi möjlighet att hjälpa dig. Men om du har hamnat under ytan är 
möjligheten att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är avgörande. 
 
Hjärtstillestånd 
Vi har defibrillatorer för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon annan har 
påbörjat hjärt- och lungräddning före räddningsstyrkan anländer eller vår ambulans ankomst. 
Tidsfaktorn är livsavgörande. 
 
Förebygg olycka 
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med utbildning, 
information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt säkerhetsarbete. Vi finns 
där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder räddningsinsats, för att bli bättre 
och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
När lagen (2003:778) om skydd mot olyckor infördes 2004 och ersatte den dåvarande 
räddningstjänstlagen infördes samtidigt krav på handlingsprogram. Detta kompenserade kravet på 
räddningstjänstplan. Förändringarna innebar att de tidigare detaljstyrda räddningstjänstplanerna 
ersattes av målstyrning via nationella mål som i sin tur skulle brytas ner i kommunala 
verksamhetsmål i handlingsprogrammen. 
 
Det nationella mål och det övergripande syftet med den verksamhet som skall bedrivas enligt lagen 
beskrivs i 1 kap. 1 och 3 §. 
 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor” 
 
Handlingsprogrammen skall baseras på statens nationella mål men även på kommunens lokala 
riskbild vilket innebär att dessa skall anpassas från de statliga målen till de lokala förutsättningarna. 
Säkerhetsmål är de kommunövergripande målen och prestationsmål är de som anger hur respektive 
nämnd skall arbeta för att uppnå säkerhetsmålen. 
 
Enligt lagen skall kommunen ha ett handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och 
ett för räddningstjänsten. Kommunen kan välja att ha två separata eller ett gemensamt dokument, 
Kinda kommun har valt att använda sig av den sistnämnda versionen för att få en mer enhetlig bild av 
de aktuella geografiska riskerna. 
Området ”skydd mot olyckor” påverkas av samhällets trender såsom ökad globalisering och ökad 
individualisering samt den demografiska utvecklingen. Utmaningar för det fortsatta säkerhetsarbetet 
för den enskilda kommunen, regionen, Sverige, Europa eller världen är hur väl konsekvenserna av 
klimatförändringen kan förebyggas och hur förmågan kan förbättras att hantera hela spektrumet 
från vardagsolyckan till en större olycka eller kris. 
 
På individnivå är det en stor utmaning att ta till sig och förstå det utökade ansvaret som är ett 
resultat av individualiseringstrenden. Ytterligare en utmaning är att beskriva processer för 
säkerhetsarbetet på olika nivåer i samhället. Genom processerna konkretiseras ansvarsfördelningen 
mellan offentliga och privata aktörer liksom deras roller. Utmaningen för framtiden består både i att 
motverka faktorer som ökar vardagsolyckorna och att skapa förmåga att kunna hantera potentiellt 
ökande risker för stora olyckor och kriser. Kunskaper om frekventa olyckor kan även vara värdefulla 
för att kunna hantera större händelser. Att sätta tydliga nationella mål och att utveckla effektivare 
arbetsformer för säkerhetsarbetet utgör två framgångsfaktorer. Framtidens utmaningar kräver 
fortsatt forskning, utveckling och utbildning. 
 
1.2  Lagkrav 
 
Enligt 3 kap. 3 och 8 § Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen upprätta handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst inom området skydd mot olyckor.  
Kommunen skall även i enlighet med lagen om extraordinära händelser (LEH 2006:544) upprätta ett 
handlingsprogram för kommunens krisledning och förberedelser. 
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1.3  Avgränsningar 
 
Ett handlingsprogram kan omöjligen täcka in alla risker som finns inom en kommun, men genom att 
alla kommunens verksamheter har varit involverade i framtagandet av handlingsprogrammet så har 
de mest prioriterade riskområdena belysts. 
 
Beträffande krav från lagar så innehåller detta dokument inte lagtext utan då hänvisas till berörd 
lagstiftning.  
 
 
1.4  Syfte 
 
Handlingsprogrammet för lagen om skydd mot olyckor är ett styrdokument för att öka säkerheten 
och tryggheten i Kinda kommun. Handlingsprogrammet skall även bidra med att ge ett ökat 
medvetande och kunskap hos beslutsfattarna och verksamhetsansvariga, men även verka som 
underlag för information till kommuninnevånarna och anställda hur kommunen skall arbeta med en 
förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. 
 
Handlingsprogrammets viktigaste syfte är: 
 

* Öka medvetande och kunskap om kommunens risker och förutsättningar  
   för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 
* Ge underlag för planering av åtgärder som minskar risken för olyckor. 
* Stödja den fysiska planeringen. 
* Utveckla förmågan att hantera inträffade olyckor på såväl kommunal verksamhet 

som hos enskild medborgare. 
* Att driva på andras säkerhetsarbete. 
 

 
1.5  Uppföljning 
 
Handlingsprogrammet för lagen om skydd mot olyckor är en kontinuerlig process för kommunen, 
dvs. processen har ingen definitiv sluttid vid mandatperiodens slut utan fortgår.  Varje händelse är en 
fortsättning på en tidigare händelse. Ett led i denna process är uppföljning och utvärdering av det 
befintliga handlingsprogrammet som i sin tur ligger till grund för nästkommande dokument. 
 
Uppföljning och utvärdering bör ge underlag som visar om säkerhets- och prestationsmålen uppfyllts. 
En genomförd uppföljning och utvärdering kan sedan användas för att förbättra verksamheten inför 
nästa generations handlingsprogram och blir även en del i nuläges- analysen för 
handlingsprogrammet. Vid genomförande av uppföljningen skall även en analys ske för att 
konkretisera resultatet. Analysen skall utformas efter en framtagen mall som likriktar nämndernas 
analysarbete. 
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I kommunstyrelsens nämndplan står att läsa: 
 
Inriktningsmål 5.1 
” Kindas invånare, både unga och gamla, är trygga i sin vardag.” 
 
Effektmål 5:1 
Målen i kommunens handlingsprogram för skydd och säkerhet skall uppfyllas. 
 
Uppföljning skall ske vid varje år, senast i mars månad. Uppföljning skall redogöra hur kommunen 
som helhet har arbetat med säkerhetsmålen, samt skall respektive aktuell nämnd redogöra för hur 
arbetet fortlöper med sina prestationsmål. Innan arbetet med att skapa ett nytt handlingsprogram 
sker, skall analys göras för att se hur kommunens fortsatta arbete bör fortlöpa. 
Analysen sammanställs och finns med att beaktas till följande mandatperiods handlingsprogram. 
 
   
1.6  Revidering 
 
Planen skall utvärderas samt revideras så att en ny plan kan antas under varje mandatperiod. Arbetet 
med ny version av plan bör således påbörjas senast gällande mandatperiods första år. 
 
Planen och dess mål skall revideras utifrån fokus på förändringar i den lokala riskbilden och 
kommunmedborgarnas behov. Respektive berörd nämnd samt övriga aktörer skall medverka i 
revideringsarbetet. 
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2. Kommunens riskbild 
 
2.1  Processbeskrivning 
 
Riskhanteringsprocessen dvs. det kontinuerliga arbetet med risker är av betydande karaktär. Den 
förutsätter en välfungerande organisation, kunskaper samt mål för arbetet. Resurser, förankring, på 
politisknivå såväl som på förvaltningsnivå och kvalité är också viktiga begrepp i 
riskhanteringsprocessen. Processen kännetecknas av risker, intresset fokuseras på riskerna samt 
möjligheten att minska dem, dvs. att öka säkerheten i kommunen. Stommen i ett sådant arbete är 
riskinventeringen. I första skedet är det just detta, att åstadkomma en inventering som är målet. 
Därefter vidtar den systematiska analysen av de identifierade riskerna. Tyngdpunkten kan därefter 
läggas på att påverka vissa identifierade källor och att hålla riskanalysen aktuell. 
 
2.2 Kommunal riskinventering 
 
En kommunal riskinventering är en sammanställning av kommunens totala riskbild. Riskinventeringen 
bör vara kommuntäckande och innehålla uppgifter om riskobjekt och skyddsobjekt. Exempel på 
riskobjekt är stora industrianläggningar, SEVESO- företag, hårt trafikerade kommunikationsleder  
(t ex. RV 23/34) och transportleder med farligt godstransporter, framförallt gasol. 
Med skyddsobjekt menas ett objekt med särskilt samhällsvärde såsom skola, äldreomsorg eller 
vattentäkter. 
 
Riskinventeringen utgör en kommunal kunskapskälla om olycksrisker och kan användas som underlag 
för bland annat fysiska planer såsom miljöplaner, Agenda 21 och trafikplaner. 
 
För att få en så heltäckande bild av riskerna i Kinda kommun som möjligt har i huvudsak två metoder 
använts. En inventering som identifierat riskområden och riskobjekt har genomförts och varje 
kommunal verksamhet har redovisat de händelser som man, inom verksamheterna, upplever som 
risker. Dessa händelser har klassificerats. 
Utöver detta har även statistik över räddningsinsatser i Kinda kommun tagits fram. 
 
2.3 Aktuell riskbild 
 
Kommunen har identifierat sina risker som faller under de styrande lagarna och dessa behandlas 
senare i en riskanalys tillsammans med andra risker som finns i kommunen. Detta för att få ett brett 
grepp om den sammanlagda riskbilden i kommunen.  
 
Inom ramen för LSO (lagen om skydd mor olyckor)  
* Brand i byggnad, industri, allmänna, lantbruk och bostäder 
* Trafikolyckor Rv.23/34 samt övrigt vägnät 
* Brand i det fria. I kommunen finns stora skogsområden 
* Farligt Godsolyckor inom industrin och vägtransporter 
* Drunkningsolyckor 
* SEVESO-anläggning 
 
Inom ramen för LEH (lagen om extraordinära händelser) 
* Skador till följd av väderhändelser 
* Elavbrott 
* Social oro 
* Klimatförändringar 
 
Inträffade händelser under 2000-talet: 
* Skogsbranden vid Bröt som var en stor skogsbrand samt ett antal andra skogbränder/år. 
* Bostads- och ladugårdsbränder 
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* Under senaste året 4 bostadsbränder 
* 12-20 trafikolyckor/år 
* Stormarna Gudrun och Per 
* Elavbrott 
 
2.4  Verksamheters riskinventering 
 
För att inventera respektive verksamhet har en typ av grovanalys använts. Varje verksamhet har 
utifrån sitt perspektiv inventerat sina risker och konsekvenserna av dessa.  Som stöd för arbetet har 
man utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)  
 
Verksamheterna har inventerat riskerna inom respektive ansvarsområde. Tyngdpunkten har legat på 
olyckor som kan föranleda räddningsinsats eller större kriser men även andra typer av olyckor som är 
specifika för verksamheten har tagits med. Verksamheterna har anpassat arbetssättet utifrån de 
skilda förutsättningarna som råder. Arbetet har resulterat i en lista med olika typer av risker. 
 
De händelser som identifieras under inventeringarna har placerats in i matriser för att få en enkel 
och mer strukturerad riskbild. Riskmatrisen gör det möjligt att grovt rangordna de olika 
skadehändelsernas risknivåer. De skadehändelser som finns i matrisen är de händelser som har hög 
sannolikhet och allvarliga konsekvenser och alltså utgör stora risker som bör reduceras.  
 
Vissa händelser har modifierats, strukits eller kompletteras för att passa in i matrisen. Exempelvis har 
händelsen brand delats in i tre händelser beroende på konsekvensgrad. 
 
Händelser som varit gemensamma för flera verksamheter har slagits samman till typhändelser för att 
göra matrisen mer tydlig. 
 
2.5 SEVESO-anläggning 
 
Swedish Tissue AB i Kisa utvecklar och tillverkar mjukpapper (tissue). 
Fabriksområdet är lokaliserat utmed Kisaån, cirka 3,5 km utanför Kisa samhälle. 
Transporter till och från bolaget sker förbi bostadsområden och genom skyddsområde för den 
kommunala vattentäkten. Denna är dock skyddad enligt riktlinjer för yt- och grundvattenskydd. 
 

Gasolinstallationen består av: 
 
-2 st cisterner på 130 m3 respektive 175 m3.   
-Lossningsplats för bil. 
-Ledningssystem för gasol i vätskefas inkl. markledning. 
-Förångarstationer med reduceringar 
-Sprinklersystem 
  
Årsförbrukningen är för närvarande ca 4 500 ton.      
Gasolen levereras i vätskefas med biltransporter som lossas till cisternen.  
Lossningsutrustning för järnvägsvagn finns men används inte. 
Från cisternen tas den kondenserade gasolen till förångare via dubbelmantlad 
markledning. 
 
Cisterninstallationen uppfyller kraven i SGA 01 (Större Gasol Anläggningar). 
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3. Riskanalys 
 
3.1  Beskrivning 
Riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker samt bedömning av risknivåer. 
Riskanalysen bör innehålla beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser. En 
av riskanalysens viktigaste funktioner är att fungera som ett hjälpmedel för att identifiera sådana 
riskkällor och riskfyllda situationer som ännu inte har lett till någon olycka, men med stor sannolikhet 
kan ske. Därmed så ges det möjlighet att sätta in resurser och åtgärder i tid för att förhindra olyckor. 
Det förutsätter dock att analysen görs på en så pass detaljerat nivå och att all relevant information 
om möjliga olyckstyper och olycksorsaker tas till vara i analysen. Den kanske främsta 
informationskällan i detta sammanhang är ”mindre olyckor”, tillbud och andra störningar eller 
avvikelser som förekommer i den dagliga verksamheten. Det är därför viktigt att registrering av 
denna typ av händelse görs så fullständig som möjligt. 
Material som redovisas nedan är taget ur Kinda kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys  
för åren 2016-2019.  
 
3.2 Konsekvens- och sannolikhetsklasser 
För att underlätta jämförelser mellan olika händelsers konsekvenser görs en grov indelning av 
omfattning i olika klasser. ett vanligt sätt är att dela upp konsekvensklasser enligt figur 1. 
Fig 1. 
Konsekvens-   Konsekvens- Omfattning 
nivå   område   

1. Små Miljö 

Liten påverkan på kommunen, 
människors hälsa, ekonomi och 
trovärdighet. Små störningar i 
samhällets funktionalitet, små skador 
på egendom och miljö. 

    Hälsa  
    Egendom  

2. Lindriga Miljö 

Begränsande påverkan på kommunen, 
människors hälsa, ekonomi och 
trovärdighet. Begränsande störningar i 
samhällets funktionalitet, begränsande 
skador på egendom och miljö. 

    Hälsa  
    Egendom  

3. Medel Miljö 

Stor påverkan på kommunen, 
människors hälsa, ekonomi och 
trovärdighet. Stora störningar i 
samhällets funktionalitet, stora skador 
på egendom och miljö 

    Hälsa  
    Egendom  

4. Stora Miljö 

Mycket stor påverkan på kommunen, 
människors hälsa, ekonomi och 
trovärdighet. Mycket stora störningar i 
samhällets funktionalitet, mycket stora 
skador på egendom och miljö 

    Hälsa  
    Egendom  

5. Katastrofala Miljö 

Extremt stor påverkan på kommunen, 
människors hälsa, ekonomi och 
trovärdighet. Extremt stora störningar 
i samhällets funktionalitet, mycket 
stora skador på egendom och miljö 

    Hälsa  
    Egendom  
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För att ytterligare förfina analysen av riskerna kan en grov uppskattning göras av sannolikheten för 
att de olika händelseförloppen skall inträffa. Liksom konsekvenserna kan sannolikheten delas in i 
olika klasser enlig figur 2 där sannolikheten för en händelse anges som frekvens, det vill säga hur ofta 
händelsen inträffar. Även här är det den inbördes rangordningen av sannolikheten för olika 
händelseförlopp som är av intresse. 
 
Fig.2 
Sannolikhetsklass Sannolikhet Frekvens 
      
1. Mycket låg sannolikhet Kan inträffa inom 100 - X år 
2. Låg sannolikhet Kan inträffa inom 50 - 100 år 
3. Måttlig sannolikhet Kan inträffa inom 10 - 50 år 
4. Hög sannolikhet Kan inträffa inom 1 - 10 år 
5. Mycket hög sannolikhet Kan inträffa under året 

 
3.3 Riskmatris 
 
Risker Nr. Prio Sanno- Konse- SxK Liv Egendom Miljö Internt LSO 
     likhet kvens         skydd   
Strömbortfall 1 1 4 4 16 Ja Ja   Ja   
Informationskris 2 1 4 4 16           
Drunkningsolyckor 3 1 4 4 16 Ja       Ja 
Hot och våld mot tjänsteman 4 1 5 3 15 Ja         
Pandemi 5 1 3 5 15 Ja         
IT-intrång 6 1 4 3 12           
IT-avbrott 7 1 4 2 8 Ja   Ja Ja 
Farligt Godsolyckor 8 1 3 4 12 Ja   Ja   Ja 
Skolskjutsolyckor 9 1 4 3 12 Ja     Ja Ja 
Brand/olycka i skola 10 1 3 4 12 Ja     Ja Ja 
Våld i skolor 11 1 4 3 12 Ja   Ja Ja 
Naturhändelser storm/vatten 12 1 4 3 12 Ja Ja ja   
Bränder i publika miljöer 13 1 3 3 9 Ja Ja     Ja 
Brand i vårdanläggning 14 1 3 3 9 Ja     Ja   
Omfattande skogsbrand 15 1 4 3 12  Ja   Ja 
Ökad narkotikabrottslighet 16 1 4 3 12 Ja Ja  Ja   
Överbelastning skola och social 
verksamhet 

17 
1 4 3 12 Ja   Ja  

Varmare medeltemperatur 18 1 3 2 6 Ja      
Varmare medeltemperatur 19 1 3 3 9 Ja  Ja   
Nätmobbning 20 1 5 2 10 Ja     
Transport egen personal 21 1 4 3 12 Ja Ja     Ja 
Utsläpp kemikalier 22 1 3 3 9 Ja Ja Ja Ja Ja 
Ökad segregation 23 1 4 2 8    Ja  
Ökad nederbörd 24 1 3 4 12  Ja Ja Ja Ja 
Ökad risk för torka 25 1 3 3 9 Ja  Ja  Ja 
Ökad risk för skyfall 26 1 3 4 12  Ja Ja  Ja 
Varmare vintrar 27 1 4 2 8  Ja Ja   
Suicid 28 1 5 2 10 Ja     
Barn och ungdomars skolväg 29 1 4 2 8 Ja Ja     Ja 
Sabotage 30 1 2 3 6 Ja Ja Ja     
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3.4 Resultat 
 
Resultatet redovisas i två kategorier, varav risker för liv/hälsa visas först och sedan risker avseende 
egendom och miljö. 
 
De händelser som utifrån riskinventeringen bedöms utgöra största risk för verksamheterna, samt 
kunna föranleda räddningsinsats avseende liv/hälsa är följande: 
 
 * Strömbortfall 
 * Hot- och våld mot tjänsteman 
 * Informationskris 
 * Pandemi 
 * Brand (i skola, publika miljöer, vårdanläggning mm.) 
 * Naturhändelser storm/vatten 
 * Farligt godsolyckor 
 * Drunkningsolyckor 
 * Omfattande skogsbränder 
 
De händelser som anses utgöra största risk med avseende på egendom är följande: 
 
 * Brand i byggnad 
                      * Vandalism/sabotage mot kommunens anläggningar 
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4.  Målbeskrivningar 
 
4.1 Nationellt övergripande mål enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom 
och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållanden tillfredställande likvärdigt skydd mot olyckor”. 
 
Det nationella målet handlar om att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt 
förhindra och begränsa skador på egendom och miljö. En del av de grundläggande verksamhetsmålen 
anges i lagen, övriga skall kommunen själva formulera utifrån den lokala riskbilden. 
 
 
4.2  Kommunens vision och övergripande mål 
 
I Kinda kommuns övergripande vision som har fastställts av kommunfullmäktige står bland annat: 
 
”Kindas invånare, både unga och gamla, är trygga i sin vardag.” 
 
För att uppnå visionen är fyra utvecklingsområden framtagna: God livsmiljö, hållbar samhällsutveckling, 
livskraftigt näringsliv och kompetensförsörjning.  
Del av utvecklingsområde ”God livsmiljö” beskrivs: 
 
”Vi ska lyfta fram Kinda för dess specifika kvaliteter och Kinda ska vara lockande för medborgare, 
företagare och besökare. En god livsmiljö bygger på: 
-Trygghet, delaktighet och hög kvalitet på social omsorg och skola” 
 
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för risk- och säkerhet samt räddningstjänst lyder: 
 
”Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer”. 
 
Uppföljning och avstämning görs genom Nöjd Region-index Trygghet. 
 
 
 
4.3 Lokala säkerhetsmål och prestationsmål 
 
 
Säkerhetsmålen anger kommunens lokala mål utifrån riskbilden, men de skall även ha bäring på de 
nationella mål och grundläggande verksamhetsmål som lagen anger. Säkerhetsmålen formuleras utifrån 
den enskildes perspektiv och anger vilken effekt eller vilket resultat som eftersträvas. För att kunna följa 
upp säkerhetsmålen bör de så långt som möjligt vara formulerade i mätbara termer. 
 
Prestationsmålen anger hur kommunen skall uppnå säkerhetsmålen. Detta inbegriper både de lokala 
anpassade målen samt de nationella målen och grundläggande verksamhetsmål som lagen anger. 
Prestationsmålen kan formuleras i termer av vilka åtgärder och aktiviteter som skall utföras. Utifrån 
prestationsmålen bör kommunen ange vem som ska utföra aktiviteterna, vilka resurser som behövs och 
hur samverkan kan ske. 
 
S = säkerhetsmål 
P = prestationsmål 
R = Risk enligt bil.3 
 
 
 



 13 

S1. Kinda kommun ska sträva mot färre olyckor och lindrigare konsekvenser. 
 

P1. Samtliga anställda inom Kinda kommun skall regelbundet genomgå grundläggande brand- 
och olycksutbildning. Utbildningen skall anpassas efter respektive organisations 
verksamhet. 

R. 3, 9, 10, 12, 14 
 
Ansvar:  Kommunstyrelsen 
Medverkande: Samtliga nämnder 
__________________________________________________________________ 
 
P1a. Rutiner för larmning av kommunens krisledning ska finnas och krisledningsorganisationen 

skall övas en gång per år. 
R. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 30 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Säkerhetssamordnaren och samtliga nämnder. 
__________________________________________________________________ 
 
P1b. 
 Genom medborgarkontoret skall allmänheten ha tillgång till uppdaterad och aktuell 

information om risker vid svaga isar och övriga vattenaktiviteter. 
R 3, 27 
 
Ansvar:   Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Medverkande:  Kommunstyrelsen 
__________________________________________________________________ 
 
P1c. Där det finns en hotbild för personal ska det finnas möjlighet att larma eller att arbeta 

minst två personal ihop. 
R. 4, 19, 21 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Samtliga nämnder 
__________________________________________________________________ 
 
P1d. Kommunens skolbussar och leasingbilar skall vara försedda med alkolås, 

handbrandsläckare samt säkerhetsbälten (3-punktsbälte) 
R. 8, 17, 30 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Trafiksamordnaren. 
__________________________________________________________________ 
 
P1e. Lekplatser vid kommunens skolor och förskolor skall vara godkända och besiktigas varje 

år. 
R. 9, 17, 30 
 
Ansvar:   Tekniska kontoret 
Medverkande:  Barn- och utbildningsförvaltningen. 
__________________________________________________________________ 
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S2. Den enskildes förmåga att hantera och förebygga olyckor skall öka. 
   
P2 Samtliga elever Kinda kommun skall få trafikutbildning. Utbildningen skall dokumenteras 

samt vara anpassad för elevernas förutsättningar. 
R.  8, 9, 17 
 
Ansvar:   Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________________________________________________________________ 
  
P2a. Den enskilde medborgaren skall ha möjlighet att få enskild rådgivning och information i 

brandskyddsfrågor i syfte att stärka den enskildes kunskap. 
R. 9, 11, 12, 16 
 
Ansvar:   MBR- nämnden 
Medverkande:  Räddningstjänsten. 
__________________________________________________________________ 
 
P2b. Kinda kommun skall erbjuda tydlig, aktuell och enkel information på hemsidan under 

ämnesområdet ”kris- och säkerhetsinformation”. 
R. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 18, 24, 25, 26, 27 
 
Ansvar:  Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Informatör och säkerhetssamordnaren 
__________________________________________________________________ 
 
P2c. Elever och personal skall ha tillgång till och få information om de specifika risker som 

finns i specialsalar inom idrott, slöjd samt teknik och kemi för att förhindra olyckor. 
R. 9 
 
Ansvar:   Barn- och utbildningsnämnden 
__________________________________________________________________ 
 
P2d. Skolelever i årskurs 2 och 7 skall genomgå brandkunskapsutbildning. Utbildningen skall 

dokumenteras samt vara anpassad till barnens ålder och förutsättningar. 
R. 9, 11, 16 
 
Ansvar:   Barn- och utbildningsnämnden 
Medverkande:  Räddningstjänsten. 
__________________________________________________________________ 
 
P2e. Under mandatperioden skall samtliga hushåll i kommunen få utskick med information om 

hur man hanterar olyckshändelser. 
R. 1, 2, 6, 13, 24,  
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Säkerhetssamordnaren. 
__________________________________________________________________ 
 
P2f. Vuxna med funktionsnedsättningar ska tillsammans med personal gå igenom de risker 

som finns i hemmamiljön och på så sätt höja riskmedvetenheten hos brukarna. Vissa 
risker kan åtgärdas direkt tillsammans med den boende och andra risker tas upp och 
diskuteras på personalmöten. 

R. 11, 12,  
Ansvar:   Socialnämnden 
__________________________________________________________________ 
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Samhällsplanering 
 
S3 Risken för olyckor i Kinda kommun skall minska genom att det tas riskhänsyn i 

samhällsplaneringen. 
 
P3. Detaljplaner skall beakta och förebygga exempelvis rasrisk, översvämningsrisk m.m. 

genom noggrannhet med underlagsmaterial och ett brett samrådsförfarande. 
R. 7, 13, 15, 25, 27 
 
Ansvar:  MBR- nämnden 
__________________________________________________________________ 
 
Vattensäkerhet 
 
S4 Antalet omkomna av drunkning i Kinda kommun skall minska fram till 2019. 
 
P4a. Skolorna skall tydligt dokumentera simkunnigheten och uppfylla läroplanens mål genom 

att: 
  
 * Alla elever senast i slutet av sjätte skolåret skall ha god vattenvana, vara trygg i vattnet 

kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid vattnet, 
ha grundläggande kunskaper bad-, båt- och isvett. 

 
 * Alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i 

och vid vattnet, ha kunskaper i livräddande första hjälp. Häri skall även innefattas kunskap 
om hjärt- och lungräddning, (HLR). 

 
 * I Kinda kommun skall 100 % av eleverna erbjudas simundervisning, och simkunnigheten 

bör uppgå till 100 %. 
R. 3, 25, 27 
 
Ansvar:   Barn- och utbildningsnämnden 
__________________________________________________________________ 
 
P4b. Det skall finnas godkänd livräddningsutrustning på alla kommunala badplatser, lägsta nivå 

av utrustning är en livboj med kastlina. 
R. 3 
 
Ansvar:   Kultur- och fritidsnämnden 
__________________________________________________________________ 

 
P4c. Allmänheten skall kunna hyra flytvästar på brandstationen i Kisa. 
R. 3 
  
Ansvar:   MBR-nämnden (räddningstjänsten) 
__________________________________________________________________ 
 
P4d. Kommunala badplatser skall besiktigas inför och under varje badsäsong, besiktningen 

gäller främst säkerhet. 
R.  3, 30 
 
Ansvar:   Kultur- och fritidsnämnden 
__________________________________________________________________ 
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P4e. Alla räddningsenheter i Kinda kommun skall kunna undsätta en nödställd person genom 
ytlivräddning inom tvåhundra meter från land. 

R.  3, 25, 27 
 
Ansvar:   MBR-nämnden 
Medverkande:  Räddningstjänsten 
__________________________________________________________________ 
 
 
Fallolyckor 
 
S5 Antalet olyckor bland äldre skall minska fram till 2019 
 
P5 Äldre invånare skall ges information om och hjälp med eventuella åtgärder i bostäder för 

att antalet fallolyckor i kommunen skall minska. 
R. 22 
 
Ansvar:  Socialnämnden 
__________________________________________________________________ 
 
Samverkan 
 
S6 Samarbetet inom kommunen skall med ideella organisationer, myndigheter och 

näringsidkare gällande risk- och säkerhetsarbetet skall fortsätta. 
 
P6a Kinda kommun skall ha ett lokalt krishanteringsråd där kommunen, näringsliv, 

myndigheter, samfund och frivilliga resursgrupper finns representerade enligt geografiska 
ansvarsområdet. 

R. 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 30 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Säkerhetssamordnaren 
__________________________________________________________________ 
 
P6b Kinda kommun skall aktivt medverka i de nätverk som finns representerade i 

Östergötlands län inom aktuellt ämnesområde. 
R. Alla risker 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Säkerhetssamordnaren 
__________________________________________________________________ 
 
P6c. Kinda kommun skall utbildas i och använda sig av MSB`s webbaserade 

informationssystem (WIS) för att kunna förmedla samt ta del av aktuell information under 
en skarp situation, Rakel ska finnas som kommunikationsväg för krisledningen. 

R. 1, 2, 6, 18 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Säkerhetssamordnaren och räddningstjänsten 
__________________________________________________________________ 
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Extraordinär händelse 
 
S7 Kinda kommun skall ha en organisation som är väl lämpad för att hantera både mindre 

händelser och extraordinära händelser av olika dignitet. 
 
P7 Checklistor skall tas fram för att underlätta arbetet vid en extraordinär händelse i 

framtiden. 
R. Alla risker 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnaren) 
Medverkande:  Samtliga nämnder. 
__________________________________________________________________ 
 
P7a. En prioriteringslista över kommunens samhällsviktiga verksamheter skall finnas för att 

underlätta beslutsförfarandet vid en skarp situation. 
R. 1, 5, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 30 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnaren) 
Medverkande:  Samtliga nämnder. 
__________________________________________________________________ 
 
P7b. Kinda kommun ska inventera behov av platser som skall fungera som ”värmestugor” vid 

ett längre strömbortfall. 
R. 1 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnaren)  
Medverkande:  Samtliga nämnder 
__________________________________________________________________ 
 
P7c. Kinda kommun skall ha förmåga att kommunicera genom Rakel inom egen organisation 

och mellan medverkande aktörer vid en extraordinär händelse. 
R. 1, 2, 6, 18 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnaren) 
__________________________________________________________________ 
 
P7d. Kinda kommun skall ta fram en reservkraftplan för att fastställa VA-verksamhetens skydd. 
R. 1, 7, 13, 15, 24, 26 

 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (tekniska avdelningen) 
 
 
 
Bränder 
 
S8 Antalet bränder i bostad skall minska fram till 2019. 
 
P 8. Skorstensfejarmästaren skall utföra rengöring (sotning) på brandskyddskontroll till 100 % 

på sotningspliktiga objekt enligt fastställd sotnings- och brandskyddskontrollfrister. 
R. 9, 11, 12  
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen 
Medverkande:  Räddningstjänsten 
_____________________________________________________________________ 
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P8a. Utrymningsplaner vid eventuell brand i skollokal ska vara välförankrade hos personal och 

elever och skall revideras minst en gång per mandatperiod. 
R. 9, 11 
 
Ansvar:  Barn- och utbildningsnämnden 
Medverkande:  MBR (räddningstjänsten) 
__________________________________________________________________ 
 
P8b. Underlag skall tas fram för ett fungerande systematisk brandskydd på fastigheter där 

Kinda kommun står som ägare. 
R. 9, 11, 12 
 
Ansvar:   Kommunstyrelsen (fastighetskontoret) 
Medverkande:  MBR (räddningstjänsten) 
__________________________________________________________________ 
 
P8c. Under mandatperioden skall samtliga hushåll i kommunen få information via utskick om 

hus man hanterar en brand i bostad. 
R. 11, 12 
 
Ansvar:   MBR-nämnden 
Medverkande:  Räddningstjänsten 
__________________________________________________________________ 
 
Räddningstjänst 
 
S9 Inom Kinda kommun skall responstiden minska (se Bil.2) dvs. tiden från första 112-

samtal till att första resurs är på plats. 
 
P9 Samtliga förstaenheter i kommunen skall ha GPS-utrustning och god kommunikation via 

Rakel. 
R. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 30 
 
Ansvar:  MBR-nämnden 
_______________________________________________________________ 
 
P9a I kommunens publika miljöer ska tillsyn utföras enligt upplagd tillsynsplan. 
R. 11, 12 
 
Ansvar:  Räddningstjänsten 
 
P9b  Tillsyn ska utföras på verksamheter med farliga kemikalier. 
R. 7, 15 
 
Ansvar:    Räddningstjänsten 
_________________________________________________________________________ 
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Klimatanpassning 

S10 Klimatanpassningsfrågorna är synliggjorda och integrerade i kommunens alla 
verksamheter. 

P10 Kommunen tar hänsyn till klimatförändringar i detalj- och översiktsplanering. 
R.  13, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Medverkande:  MBR-nämnden 

__________________________________________________________________ 

P10a Kommunen har uppdaterad översvämningskartering som visar riskområden. 
R. 25, 27 
 

Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

___________________________________________________________________ 

P10b Kommunen deltar aktivt i de regionala nätverk som behandlar klimatanpassning. 
R. 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Medverkande: Samtliga nämnder 

____________________________________________________________________ 

P10c En plan för revidering av befintliga vattenskyddsområden ska tas fram under 
mandatperioden. 

R. 7, 13, 15 

Ansvarig:   Kommunstyrelsen 

P10d En VA-plan ska tas fram för Kinda kommun. 

R. 13, 24, 26, 27 

Ansvar:   Kommunstyrelsen 

Medverkande: MBR-nämnden 

___________________________________________________________________ 

Social oro 

S11 I Kinda kommun ska alla kunna känna sig trygga och ha en god livsmiljö. 

P11 Kommunen ska genom det lokala BRÅ arrangera trygghetsvandringar i kommunens 
större tätorter Kisa, Rimforsa och Horn. Kommunen ansvarar för att lämpliga 
trygghetsskapande åtgärder genomförs. 

R. 17, 30 

Ansvar:  Kommunstyrelsen 

____________________________________________________________________ 
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P11a Det ska finnas en aktiv POSOM-grupp i kommunen som ska kunna aktiveras om behov 
uppstår. 

R. 4, 8, 9, 10, 11, 12 

Ansvar:  Socialnämnden 

P11b Kommunens högstadieskola ska aktivt bedriva ANDT-prevention för att minska 
användande och senarelägga debut av dessa ämnen. Skolan ska även arbeta med 
trygghetsteam och enkätundersökningar som ger grund till fler trygghetsskapande 
åtgärder. Samverkansgrupp för det arbetet är SANT-rådet. 

R. 20, 21, 29, 30 

Ansvar:  Barn- och utbildningsnämnden 

_____________________________________________________________________ 

P11c Kommunens innevånare ska ges möjlighet att kommunicera med politiker och 
ansvariga tjänstemän genom medborgardialog. 

R. 19, 30  

Ansvar:  Kommunstyrelsen 

_______________________________________________________________________ 

P11d Kommunen ska bedriva ett folkhälsoarbete där man brett försöker minska människors 
ohälsa. 

R. 19, 20, 21, 22, 29 

Ansvar:  Socialnämnden 

________________________________________________________________________ 

P11e Kommunen ska leda och hjälpa till med integrationsarbete för att undvika senare 
problem med segregation. 

R. 19, 20 

Ansvar:  Samtliga nämnder 

__________________________________________________________________________ 

 

IT-Säkerhet 

S12 Kommunen ska ha en god IT-säkerhet med redundans. IT-problem i kommunens 
kritiska system ska kunna åtgärdas även under kvällar och helger. (Procapita, växeln, 
VA osv) 

P12 Kommunen kontrollerar att avtal finns och följs. 
R. 2, 6, 18 

Ansvar:  Kommunstyrelsen 

___________________________________________________________________________ 
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P12a Kommunens viktigaste datautrustning har reservkraft för elförsörjning. Elverk ska 
testköras enligt fastlagt schema. 

R. 1, 2, 6, 18 

Ansvar:  ITsam 

___________________________________________________________________________ 

 

P12b Det ska finnas en incidenthanteringsprocess som används kontinuerligt. 
R. 1, 2, 6, 18 

Ansvar   ITsam 

___________________________________________________________________ 

P12c En informationssäkerhetspolicy som beskriver informationssäkerhetsarbetet och 
därtill hörande instruktioner ska finnas i kommunen. 

R. 2, 6 

Ansvar:   ITsam 

Medverkande: Samtliga nämnder 

__________________________________________________________________ 

 

5. Kommunens krisledning 
 
5.1  Krisledningsorganisation- uppgift, ansvar och roller 
 
Krisorganisationen i en skarp situation ser ut som följande i Kinda kommun. 
 
Krisledningsutskott 
Krisledningsutskottet består av fem av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och fem ersättare till 
dessa för att fullgöra krisledningsnämndens uppgifter. Ledamöterna och ersättare i 
krisledningsutskottet väljs av styrelsen (KS) bland dess ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen 
beslutar bland krisledningsutskottet ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande för den 
tid styrelsen bestämmer (mandatperiod). Vid val av ersättare skall även bestämmas i vilken ordning 
de skall kallas in vid tjänstgöring. 
 
Krisledningsgrupp. 
När det gäller det systematiska säkerhetsarbetet innefattande uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, lag 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt säkerhetsskyddslagen så har kommunstyrelsen ett övergripande normativt ansvar. Kommunens arbete 
med internt skydd och intentionerna med en säker och trygg kommun ligger även under kommunstyrelsens 
ansvar. Krisledningsutskottet och krisledningsstab utgör den ledningsorganisation som ska leda kommunen vid 
samhällsstörningar, extraordinära händelser, svåra påfrestningar samt under höjd beredskap. I det 
systematiska säkerhetsarbetet har kommunchefen ansvar för kommunens krishanteringssystem, och under 
denne finns en särskild säkerhetssamordnare vilken tillika är kommunens chef för säkerheten enligt 
säkerhetsskyddslagen. Varje förvaltning har huvudansvaret för skydd och säkerhet inom sitt 
verksamhetsområde. 
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6. Kommunens skadeförebyggande organisation 
 
6.1 Inledning 

  
Det förebyggande arbetet som bedrivs och som kan föranleda en räddningsinsats bedrivs enligt olika 
lagstiftningar och uppdrag. I vissa delar kommer incitamentet att arbeta förebyggande från LSO, 
främst avseende det brandförebyggande arbetet. I andra situationer arbetar kommunens olika 
verksamheter med det förebyggandet arbetet åtgärderna ur en annan lagstiftning, t.ex. 
transportstyrelsen. 
Kommunens arbete för skydd mot olyckor beskrivs i följande kapitel. Det är uppdelat i två delar, en 
övergripande för kommunens arbete för skydd mot olyckor samt en för räddningstjänstens arbete 
för skydd mot olyckor. Anledningen till uppdelningen är att räddningstjänstens arbete skiljer sig 
markant från övrig kommunal verksamhet. 
Förhoppningen är bland annat att minska antalet sjukhusvårdade i kommunen. (Bil. 2) 
 
Tankesättet är att förbereda före och helst förekomma olyckor och kriser, gör man detta så blir 
arbetet under en olycka lättare. Det är även viktigt att dra lärdom efter inträffade händelser för att 
ytterligare förbättra förberedelserna. 
 
 
6.2 Riskhanteringsgrupp 
 
Sedan mitten av 1980-talet har en riskhanteringsgrupp fungerat i Kinda kommun. I denna grupp ingår 
följande: Ekonomichef, Fastighetschef, Försäkringshandläggare och Säkerhetssamordnare. 
Kommunen använder ett webbaserat skade- och incidenssystem med namn Kommunikator, där varje 
förvaltning har ansvariga som skall inrapportera händelse. 
 
 
 

 
Krisledningsutskott 
  

Krislednings-stab. 
  -  Kommunchef 
  -  Förvaltn.chefer 
  -  Räddningschef 
  -  Informationsansvarig 
  -  Kommunsekreterare 

Förvaltningarna 

Extern samverkan / 
Stöd: 
- Lsty 
- Räddsam-E 
- MSB 
- Andra kommuner 
- Polis 
- Sjukvården 
- Frivillig org. 
- Statliga org. 
- Myndigheter  
- Kyrkan 
- FRG      
-      
-  

 
 

  
 

POSOM 

 
Kommunfullmäktige 
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Framtida uppgifter för kommunens riskhanteringsgrupp kan vara: 
 
 * Ett mera utbredd samordnat arbete inom kommunen med skydd mot olyckor 
 * Arbeta med plan för extraordinära händelser. 
 * Öva och utbilda kommunens personal och krisledning. 
 * Effektivisera samt få ett helhetsgrepp om kommunens övriga risk- och  
    säkerhetsarbete. 

 
 
6.3 Samordning och samverkan 
 
Samordning inom kommunen: 

• Samtliga kommunala verksamheter har ansvar för sin verksamhets arbete för 
skydd mot olyckor. 

• Varje förvaltning har en interkontrollplan som skall revideras årligen. 
• Samordningsansvaret ligger på kommunens säkerhetssamordnare. 
• Övergripande ansvar för kommunens arbete för skydd mot olyckor har 

kommunchefen. 
 
Samverkan med övriga aktörer: 
Kinda kommun har en utbredd samverkan med övriga myndigheter, organisationer, bolag, 
räddningstjänster, landstinget (IVPA-uppdrag) och enskilda individer för ett ökat skydd mot olyckor. 
Den kommunala räddningstjänsten ska alltid sträva efter samverkan där det finns vinster i detta. 
 
 

 
7. Kommunens skadeförebyggande verksamhet 
 
 
7.1 Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM 
 
I samband med olyckor, dödsfall och andra plötsliga liknande händelser blir människan utsatt för 
starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många människor upplever olika efterverkningar lång 
tid efteråt. Därför är det speciellt viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som inträffat för att 
kunna gå vidare i livet. 
 
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM kan bland 
annat hjälpa den enskilde individen genom att vara en stödperson till den drabbade eller den 
drabbades familj, upprätta en informations- och stödcentrum och hjälpa människor vidare efter 
akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt. 
 
Kommunens POSOM-grupp nås via räddningstjänstens alarmeringssystem (via SOSAB 112) 
 
7.2 Vattensäkerhet 
 
Kinda kommun skall genom förebyggande arbete minska risken för drunkningar i kommunen. 
Målsättningen är att arbeta efter Svenska Livräddningssällskapets, SLS 6 kriterier för att öka 
vattensäkerheten i kommunen. 
 

1. Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt skydd mot olyckor tydligt              
ange vem som har ansvar för målsättning med vattensäkerhetsfrågor.            
Detta gäller skötsel av materiel och anläggningar, information samt tillsyn 
enligt 5 kap. 1§ LSO. 
Planen skall även beskriva hur tillsynen skall ske, samt hur 

      ansvarsfördelningen ser ut. 
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 2. Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål 
     genom att: 
 
 *  Alla elever skall senast i slutet av det femte skolåret ha en god vattenvana, vara 
     trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, hantera 
     nödsituationer vid vatten och ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och is-vett. 
 *  Alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i 
     och vid vattnet, ha kunskap i livräddande första hjälp. Häri skall även innefattas 
     kunskap om hjärtlungräddning, HLR 
 
 3. Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer 
     säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilt 
     behov. 

 
4. All berörd personal på badplatser, typ simskolor som drivs av kommunen skall ha 
    tillräcklig säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. 
    Kommunen skall vidare aktivt arbeta för att personal på badplatser, som inte 
    tillhör kommunen, har motsvarande kompetens. 
 
5. Kommunen skall aktivt på sin hemsida, informera allmänt om vatten- och 
     is-säkerhet och vikten om detta samt säsongsanpassat informera om de särskilda 
     risker som kan finnas i kommunen. 
 
6. I kommunen skall det finnas en depå på Kisa brandstation för utlåning 
    eller uthyrning av flytvästar. 

 
7.3 Trafiksäkerhet 
 
Ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor handhas i Kinda kommun främst av MBR-förvaltningen (Miljö – Bygg – 
Räddning) Trafiksäkerheten planeras och beaktas i samhällsplaneringen. Även kommunens tekniska 
kontor bedriver förebyggande arbete genom bland annat halkbekämpning och gatuunderhåll. 
Gatunätet i Kinda kommun skall vara utformat på ett sådant sätt att risken för en olycka minimeras, men 
om en olycka ändå inträffar skall hastigheten vara så låg att skadeföljderna inte blir allvarliga. För att 
förebygga uppkomsten av olyckor och öka trafiksäkerheten satsar kommunen på följande: 
 

• Separera motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter genom gång- och cykelbanor 
och tunnlar. 

• Sänka farten till 30 km/h på de ställen där fordonstrafik blandas med oskyddade 
trafikanter 

 
För att ytterligare öka trafiksäkerheten genomförs riktade informationssatsningar för att uppnå följande: 
 

• Minskad hastighet 
• Ökad användning av bilbälte 
• Ökad nykterhet i trafiken 

 
Trender visar att trafiken i kommunen kommer att öka. Detta gäller även den tunga trafiken. 
 
 
7.4 Brottsförebyggande arbete 
 
Brottsligheten i Kinda kommun är inte värre eller mer påtaglig än andra delar av riket. För att motverka 
brottsligheten samt användande av droger i kommunen genomförs förebyggande åtgärder inom 
respektive område. 
I Kinda kommun skall det finnas ett lokalt BRÅ (brottsförebyggande råd), där skall ingå personer från 
polis, kommun och aktuella aktörer. BRÅ´s ordförande skall vara kommunalrådet. 
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7.5 Riskhänsyn i fysisk planering 
 
Arbetet med översikts- och detaljplaner skall innehålla hänsyn till risk för olyckor. Krav på riskhänsyn 
finns i plan- och bygglagen (1987:10). 
 
Industrier: 
Bland den industriella verksamheten i kommunen med risker kan nämnas pappersindustrin med stora 
mängder gasol. 
 
Översvämningar, skredrisker m.m.: 
Vid snabb snösmältning efter regnrika vintrar uppstår ofta höga vattenflöden i kommunens åar och 
sjöar. I Kisa är det några enstaka fastigheter som kan komma att drabbas vid höga vattenflöden. De få 
dammar som finns i kommunen utgör ingen större risk för höga vattenflöden vid eventuell 
dammbristning. 
 
Vägar, järnvägar med farligt gods: 
Farligt gods transporteras främst på Rv 23/34 och 134:an, vilket innebär att transporterna går genom 
Kisa tätort. Det finns en anvisad uppställningsplats för farligt godstransporter. På järnvägen 
transporteras ingen godstrafik. 
 
Gasolcisterner: 
I kommunen finns gasolcisterner som utgör en stor risk för omgivningen vid extern värmepåverkan. 
 
Bensinstationerna: 
Bensinstationer utgör punktrisker i tätorterna. Detta är främst förekomsten av transporter av farligt 
gods till stationerna samt lossning av bensin som är riskmomentet. 
 
 
7.6 Skydd mot miljöolyckor 
 
Skyldigheter att förhindra olyckor som drabbar miljön återfinns att läsa i Miljöbalken (1998:808). Lag 
(1993:381) om åtgärder som förebygger och begränsar följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Enligt 4 
kap § PBL, ska de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark och 
vatten redovisas i kommunens översiktsplan. En tidig redovisning av miljö- och riskfaktorerna i 
översiktsplanen kan även medverka till tidiga besked från Länsstyrelsen om kommuners 
ställningstagande kan accepteras, med hänsyn till bestämmelserna om hälsa och säkerhet enligt 12§ 
kap1 i PBL. 
 
Redovisningen omfattar fyra typer av områden: 
  
 * Områden med särskilda risker 
 * Områden med särskilda miljöproblem 
 * Störningar eller påverkan 
 * Områden av betydelse för kretsloppslösningar 
 
 
7.7 Samhällsplanering 
 
Kinda kommun har en plankommitté som skall verka för att risker i samhällets infrastruktur undviks eller 
begränsas i ett tidigt planeringsskede. I denna grupp finns samtliga förvaltningar i kommunen 
representerade. 
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7.8 Räddningstjänst, ambulans och polis 
 
För att möta de risker som innevånarna i Kinda kommun utsätts för, finns räddningstjänst, ambulans och 
polis i kommunen. Kommunens demografiska struktur visar att befolkningen är förhållandevis jämt 
fördelad över kommunens yta med många små tätorter och en livaktig landsbygd. Kommunens 
demografi innebär att räddningstjänst, ambulans och polis ofta har en lång körsträcka för att nå den 
nödställde. 
Det skall finnas hel- och deltidsanställd räddningspersonal i Kisa, deltidsanställd i Horn och Rimforsa 
med beredskap, samt räddningsvärn i Björkfors utan beredskap. 
I Kisa tätort finns normalt ambulans under hela dygnet. Ambulansverksamheten är en del av Region 
Östergötland, men drivs på entreprenad av Falcks. Ambulansen i Kisa betjänar primärt Kinda kommun, 
men kan även få uppdrag i angränsande kommuner. Polisens arbete sköts av Linköpings 
lokalpolisområde, ett delvis bemannat poliskontor finns i Kisa. 
 
 
7.9 Räddningstjänstens arbete för skydd mot olyckor 
 
Räddningstjänstens verksamhet planeras inom ramen för verksamheten och nämndbeslut i kommunen. 
Verksamhets- och nämndbesluten utgår från de lokala prestationsmålen i handlingsprogrammet. 
Räddningstjänsten utför rådgivning och information till enskilda för att de skall uppfylla sina krav enligt 
lag (2003.778) om skydd mot olyckor. 
 
 
7.10 Tillsyn 
 
Räddningstjänsten i Kinda kommun utövar den kommunala tillsynen enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten för register över de objekt där tillsyn görs. 
Personalen som utför tillsyn enligt ovan skall utbildningsnivå motsvarande Räddningsverkets utbildning, 
Tillsyn A. Vid tillsyn på objekt som bedöms ha en större risk för olyckor, skall kompetensnivån vara lägst 
motsvarande Tillsyn B. 
 
Räddningstjänsten ansvarar för att informera och underlätta för den enskilde att fullgöra sin skyldighet 
enligt 2 kap. 3§ om skriftlig redogörelse av brandskyddet. Räddningstjänsten för register över samtliga 
inkomna skriftliga redogörelser. Den skriftliga redogörelsen av brandskyddet skall lämnas till 
räddningstjänsten enligt kommunstyrelsens fastställda frist. 
 
 
7.11 Rengöring och brandskyddskontroll 
 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs i Kinda kommun via avtal med 
skorstensfejarmästare. Entreprenören för register över de objekt som omfattas av kravet på rengöring 
och brandskyddskontroll. 
 
Enskilda har möjlighet att söka dispens att själv utföra sotning på den egna fastigheten. Vid prövning av 
tillståndet bedöms om sotning kan ske på ett betryggande sätt. Dispensansökningarna handläggs av 
räddningstjänsten enligt fastställd delegationsordning. Objekt som har dispens att själv få utföra sotning 
skall registerföras av räddningstjänsten och entreprenören. 
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7.12 Byggprocessen 
 
Räddningstjänsten medverkar i den kommunala byggprocessen som sakkunnig i brandskyddsfrågor. 
Räddningstjänstens uppgift är att bedöma om byggherren tar sitt ansvar i brandskyddsfrågor och att de 
tekniska lösningarna utförs enligt gällande normer. 
 
 
7.13 Alarmering och varning 
 
Räddningstjänsten i Kinda kommun har avtal med SOS-alarm i Östergötland som tjänar som kommunens 
larmcentral. 
Det finns även möjlighet att larma räddningstjänsten genom alarmknapp som finns placerade på 
brandstationerna i Kisa, Horn, Rimforsa och Björkfors. 
 
I Kisa tätort kan allmänhetens uppmärksammas omgående genom användande av signalen ”Viktigt 
meddelande till allmänheten” (VMA) via tyfon. Tyfonen kan utlösas från brandstationen och SOS-
centralen i Norrköping. I de delar av kommunen som inte nås av signalen har räddningstjänsten 
högtalarfunktion på fordon i samtliga orter, meddelande kan även sändas via radio och TV. 
Räddningstjänsten har framtagna rutiner för sändning av viktigt meddelande till allmänheten. 
 
 
7.14 Olycksutredning 
 
Räddningstjänsten utför olycksutredningar enligt 3 kap. 10§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Samtliga räddningsinsatser i Kinda kommun skall utredas i insatsrapporteringen. Beroende på olyckans 
omständigheter eller konsekvenser bedöms om det skall göras en fördjupad olycksutredning. 
 
 
7.15 Klimatanpassning 
 
Arbetet med klimatanpassning ska integreras i kommunens framtida planering.  
Kommunens roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning lämpligen sker. 
Kommunen har därför en mycket viktig roll i arbetet med klimatanpassning.  
Risken för olika naturolyckor ökar påtagligt i ett förändrat klimat. Ett förändrat klimat     
ställer därför högre krav på att kommunen har en väl fungerande krisberedskap. En god planering  
och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för  
människor, verksamheter, egendom och miljö vid oförutsedda och oönskade händelser. 
 
 
7.16 Social oro 
 
Under senare år har ett antal tillfällen med så kallad social oro uppstått i länet. Den sociala oron och 
upploppen som ägt rum i Sverige under 2010-talet har fått stora konsekvenser i samhället: för den 
enskilda ungdomen inblandad i oroligheterna, för de ungdomar som misstas för att vara delaktiga, för 
de boende och arbetande i ett drabbat område och för samhällsaktörer som har ett uppdrag att utföra. 
I detta sammanhang syftar begreppet social oro på eskalerande destruktiva handlingar som anlagda 
bränder, skadegörelse, stenkastning, hot och våld mot tjänsteman samt upplopp.  
En socioekonomiskt utsatt situation i utanförskap, i kombination med en destruktiv gruppgemenskap 
och något slags bemötande från samhället ger konsekvenser i form av sociala oroligheter och upplopp. 
För att undvika detta måste vi arbeta för ett socialt hållbart samhälle där vi möter våra medborgare på 
ett inkluderande sätt.  
Kinda kommun arbetar övergripande med dessa frågor i kommunens lokala BRÅ, man deltar även i det 
regionala BRÅ. Trygghetsvandringar med ett brett spektrum av medborgare ska genomföras i de större 
tätorterna i kommunen för att skapa tryggare miljöer att vistas i. 
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I högstadieskolan genomförs ett aktivt ANDT-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping och 
tobak) där man försöker skjuta fram debuten hos ungdomar men även minska användandet.  
I det trygghetsskapande arbetet med skolungdom så finns även ett forum för samverkan, detta kallas 
SANT-råd och består av representanter från skolan, polisen, kommunen och ungdomsgården. 
Kommunen ska arbeta kommunövergripande för ökad folkhälsa. Arbetet kommer utgå från 
slutrapporten ”Östgötakommissionen för folkhälsa”. Regionala politiker kommer att prioritera insatser 
på regional nivån och kommunens politiker kommer att ta fram lokala mål för folkhälsoarbetet i Kinda. 
 
7.17 IT-säkerhet 
 
Kommunen ska driva sitt IT-säkerhetsarbete som beställare av tjänsten och med kommunalförbundet 
ITSAM som utförare. I uppdraget för ITSAM ingår att följa de krav som regelverken föreskriver både 
gällande utbildning, tekniska installationer och mjukvara. I kommunens projekt med att ordna de 
kommunala krisledningslokalerna som drivs tillsammans med MSB så kommer även ITSAM´s säkerhet 
och redundans att ses över.  
 
8. Handlingsprogram Räddningstjänst 
 
8.1 Inledning 
 
Denna handling utgör det handlingsprogram för räddningstjänst som föreskrivs i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. En processinriktat och långsiktigt arbetssätt som leder till och vidmakthåller en säker 
och trygg livsmiljö i Kinda kommun ska utvecklas. Syftet är att reglera vilken beredskap som skall finnas 
för att hantera olyckor som kan föranleda räddningsinsats, samt vilka resurser, organisation och stöd 
som behövs. Ansvaret för olika delar inom handlingsprogrammet skall också regleras. 
 
I Kinda kommun ansvarar Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden för att kommunen fullgör sina uppgifter 
enligt LSO. Räddningstjänsten driver arbetet i perspektiven före, under och efter olyckor. 
Räddningstjänsten ansvarar även för att tillsyn och utbildning genomförs. Tillräcklig och uppdaterad 
information om lagen och den enskildes ansvar ska också finnas tillgänglig för allmänheten och 
verksamheter.  
Förmågan att följa lagen får anses som god i kommunen och jämförelsetal i bilaga 2 visar minskade 
siffror gällande sjukhusvistelse till följd av olyckor men särskild uppmärksamhet ska ges åt den åldrande 
befolkningen och även de nyanlända som bor i kommunen. Information om förebyggande åtgärder mot 
och agerande vid brand och andra olyckor ska finnas på olika språk på kommunens hemsida. Flera 
åtgärder som ska stärka den enskildes möjligheter att följa lagens mening finns beskrivna i kommunens 
prestations- och säkerhetsmål som finns under kapitel 4 i detta dokument. 
  
 
8.2 Prestationsmål 
 
Prestationsmål för räddningstjänsten är mål i form av resultat som ska uppnås i olika hänseenden för att 
tillgodose säkerhetsmålen som satts upp för verksamheten, vilka är följande: 
 
1. Personal- och kompetensplan skall uppdateras regelbundet, för att vara så aktuell som  
    möjligt. 
 
2. Insatsplaner för större eller komplicerade objekt skall finnas och regelbundet uppdateras,        
    räddningstjänstens insatspersonal skall genomföra studiebesök på dessa objekt. 
 
3. Räddningstjänsten ska samverka med andra förvaltningar, kommuner, organisationer,  
    företag och myndigheter för att förbättra sin insatsförmåga. 
 
4. Räddningspersonal skall övas enligt uppgjord plan, till grund för denna plan ska finnas en 
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    uppgiftskatalog med beskrivning av förmåga. 
 
5. Räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande, vilket  
     ska leda till förbättringar både inom räddningstjänsten men även minskat antal olyckor i vårt 
     samhälle. 
 
6. Räddningsstyrkor ska utföra akut restvärdesräddning efter insats, så att samhällets    
    skadekostnader för egendom och miljö kan minimeras. 
 
7. Räddningstjänsten skall genomföra minst en övning per år på Swedish Tissue AB. 
    Inriktning för övningen ska vara gasolinstallationen (Seveso-anläggning). 
 
8. Räddningstjänsten ska kunna hålla de insatstider i kommunen i enlighet med kartor i bil. 1. 
 
9. Räddningstjänsten ska informera om enskildas skyldigheter enligt LSO 2 kap. vid de interna och 
externa utbildningar som genomförs men även delta i eller genomföra informationsinsatser som stärker 
kommuninnevånarnas möjligheter att följa lagens intentioner. 
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8.3 Organisation 
 
Räddningstjänstens organisation och ledningsförhållande vid räddningsinsats redovisas i detta avsnitt 
med hjälp av en översiktlig organisationstablå. 
 

 
 
8.4 Organisation under höjd beredskap 
 
I syfte att rädda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar ska vi under höjd beredskap, 
förutom fredstida uppgifter, även ansvara för: 

• upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel 
• kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullföljas. 

 
Regeringen kan besluta om höjd beredskap om landet är hotat. Regeringen har föreslagit att det under 
kommande mandatperiod ska inledas en planering för ett utökat och förbättrat civilt försvar. Vi ska 
därför planera för de uppgifter och det åtagande som faller på oss under höjd beredskap.  
 
Först efter beslut av regeringen kommer organisationen i sin helhet att övas och kunna verka. 
Organisationen skall ledas av en räddningsstab i samverkan med kommunens ledningsgrupp. 
Räddningsledningen skall samverka med statliga myndigheter, landsting, länsstyrelse m fl. i frågor som 
berör räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap. 
 
 
8.5 Räddningsledning 
 
Räddningsledningen består av operativ ledning. Varje räddningsinsats skall ledas av en räddningsledare. 
Personal med minst räddningsledare B-utbildning ska genom beredskap finnas tillgänglig, samverkan om 

Kommunalt krisledningsutskott 
Krisledningsnämnd 

Räddningschef 
Förebyggande verksamhet 

 

Stf. Räddningschef 
 

Räddningschef i beredskap 
Räddningsledning 

Brandmästare 
Utbildning, service & underhåll 

Räddningsstyrka 
Kisa 1+5 

Räddningsstyrka 
Horn 1+2 

Räddningsstyrka 
Rimforsa 1+3 

Räddningsvärn 
Björkfors 

Räddsam-E 
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stabs- och ledningsresurser ska vid behov ömsesidigt ske med närliggande kommuner. Inom Räddsam-E 
finns tillgång till brandingenjörskompetens. 
 
 
8.6 Räddningsledning under höjd beredskap 
 
Räddningsledning skall under höjd beredskap förstärkas, men i övrigt vara organiserad på samma sätt 
som i fredstid. Räddningsledningen skall dimensioneras för arbete i två skift. 
 
 
8.7 Beskrivning av räddningsstyrkor 
 
För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, skall räddningsstyrkor ständigt 
finnas på de platser som framgår nedan med den numerär och anspänningstid som anges nedan. 
 
Räddningsstyrka: Beredskapsform: Numerär Anspänningstid: 
 
Räddn.chef i beredskap Hel- eller deltid 1 90 sekunder* 
Kisa  Deltid  6 5 minuter 
Horn  Deltid  3 5 minuter 
Rimforsa  Deltid  4 5 minuter 
Björkfors  Värn  10 ------------- 
 
* Räddningschef i beredskap skall finnas i kommunen och vara anträffbar på telefon/Rakel inom 90 
sekunder samt kunna upprätta ledningsplats inom 30 minuter. 
 
 
8.8 Personal/kompetens 
 
Varje räddningsstyrka ska sammantaget ha den kompetens som krävs för att genomföra de uppgifter 
som beskrivs i ”Förmåga”. Personalen i räddningsstyrka skall minst ha gått 80 timmars 
introduktionsutbildning. Tillräckligt antal räddningsledare skall finnas. Räddningsstyrkornas samlade 
kompetens ska ge möjlighet att utföra säkra och effektiva räddningsinsatser. 
 
 
8.9 Övning 
 
Personal som ingår i räddningsstyrka skall övas utifrån de uppgifter som de skall kunna genomföra. Ett 
anpassat övningsschema upprättas årligen för varje station i kommunen, detta grundas på både 
speciella kompetenser och behov. En övergripande övningsplanering skall finnas som beskriver 
omfattningen och inriktningen av långsiktig övningsverksamhet. Planen fastställs av räddningschefen. 
 
 
8.10 Insatsplanering 
 
Inom kommunen skall insatsplaner finnas för komplicerade objekt och objekt med särskilda risker. En 
insatsplan visar allmänt vilka åtgärder en räddningsstyrka skall utföra i samband med t.ex. brand i en viss 
anläggning och vilka lokala förhållande som påverkar genomförandet av insatsen. 
Särskild övning genomförs på Swedish Tissue AB vars gasolinstallation är klassad som Seveso-anläggning. 
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8.11 Förmåga 
 
Enhet: Bemanning: Kompetens och utrustning för att genomföra insatser vid: 
Kisa 6 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) 
  Livräddning/släckning inne i byggnad upp till 6 vån., vinds- och takbränder. 
  Trafikolyckor 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Kemikalieolyckor (nivå 1-styrka) 
  Större insatser med skum  
  Transport i väglös terräng 
  IVPA. 
 
Horn 3 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) 
  Trafikolyckor 
  Yttre släckning tills förstärkning anländer 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Kemikalieolyckor (nivå 1-styrka) 
  IVPA 
 
Rimforsa 4 Vanliga olyckor (olika typer av bränder) 
  Trafikolyckor 
  Yttre släckning tills förstärkning anländer 
  Kemikalieolyckor (nivå 1-styrka) 
  Ytlivräddning i sjöar och vattendrag 
  Insats i grottsystem 
  Rappelering  
  IVPA 
 
Björkfors 0 – 10 Yttre släckning 
  Brand i skog och mark 
 
 
8.12 Resurser/Enheter 
 
En strategisk och långsiktig resursplan skall finnas upprättad. En utbytesplan för de närmaste fem åren 
finns för räddningsfordon och annan kostnadskrävande utrustning. Resursplanen fastställs av MBR-
nämnden. 
 
 
8.13 Samverkan 
 
Kommunen skall samverka för att effektivisera räddningstjänsten. Nedan ges exempel på samverkan 
som finns avseende räddningsinsats. 
 

• Samverkan vid farligt godsolyckor 
• Stabs- och ledningsresurser 
• Brandingenjör i beredskap 
• Avtal om att närmaste räddningsstyrka skall rycka ut oavsett kommun eller länsgräns 
• Skogsbrandbekämpning med helikopterburen vattentank 
• Resurser enligt princip för typskador 
• Räddsam-E 

 
Samverkan skall även finnas för följande områden: 
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• Plan för psykiskt och social omhändertagande efter olyckor 
• Samverkansplan med kommunens miljökontor vid miljöolyckor 
• Samverkansplan med kommunens tekniska verksamheter vid olyckor 

 
Samverkan är alltså etablerad med flera parter men framförallt genom ett samverkansavtal i länet som 
heter Räddsam-E. 
 
 
8.14 Brandvattenförsörjning 
 
Brandpostnät med fastställd reservoarvolym, tryck och flöde skall finnas i tätbebyggda områden. Plan 
för brandvattenförsörjning inklusive underhåll skall tas fram i samverkan med tekniska avdelningen. 
 
8.15 Uppdrag utöver räddningstjänst 
 
Via avtal och överenskommelser bedrivs flertalet andra uppdrag. 
Räddningstjänsten: 
 

• larmas vid sjukvårdsfall där vi påbörjar och hjälper ambulansen med hjärt- och lungräddning. 
Det medför en snabbare respons för den drabbade. 

• utför akut omhändertagande av självmordsbenägen person. Vi söker efter personen och 
försöker tala denne tillrätta tillsammans med polis och ambulans. 

• assisterar ambulans till farbar väg. 
• sanerar vägbanan vid olyckor på väg och järnväg samt tåg och tåganläggning. 
• åker på automatiska brandlarm som en servicetjänst där vi kontrollerar orsaken till larmet. 
• hjälper till på kommunens automatiska brandlarmanläggningar där det ej finns förutsättning att 

ha jourpersonal och då kan räddningsledare ha den uppgiften. 
• utför akut restvärde efter en brand eller olycka. Det innebär att vi gör åtgärder för en torr och 

rökfri miljö på och i sannolikt försäkrade byggnader. 
• bistår kommunens hemtjänst med lyfthjälp. 
• kan larmas till kommunala verksamheter där det behövs överfallslarm. 
• vattentransport när inte annan transport kan ordnas.  
 
 

8.16 Insatstider 
 
Insatstider för första räddningsstyrka inom kommunen skall redovisas. 
Se bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
8.17 Definitioner 
 
Insatstid: 
Tiden från alarmering av räddningsstyrka till dess att räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av 
anspänningstid, körtid och angreppstid. 
 
Anspänningstid: 
Tid från alarmering av personal till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå. 
 
Körtid: 
Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från brandstation till skadeplats. 
 
Angreppstid: 
Tiden från det att fordonen placerats vid skadeplats till dess att räddningsarbetet kan påbörjas 
Höjd beredskap: 
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd 
beredskap när: Sverige är i krig, Sverige är i krigsfara, det råder extraordinära förhållande som är 
föranledda av att: det är krig utomlands, Sverige har varit i krig eller Sverige har varit i krigsfara. 
 
Ledningsplats 
Platsen där Räddningsledaren finner lämpligt. Kan vara vid ledningsfordon eller vid skadeplats. 
 
Skadeplats: 
Plats där olyckan inträffar. Skadeplats kan ha olika utbredning och omfattning, uppdelade i sektorer. En 
större skadplats uppdelas ofta i sektorer. 
 
SMO: 
2-årig eftergymnasial utbildning i skydd mot olyckor. Grundutbildning - Skydd mot olyckor. 
 
Räddningsinsats Bmd: 
Utbildning för räddningspersonal för deltidsanställda brandmän. 
 
Räddningsledning A, B resp. C 
 
Kurs A för räddningsledare ska ge kompetens i rollen som kommunal räddningsledare vid 
räddningsinsats. 
 
Kurs B ger ytterligare kompetens för att kunna förbereda och leda arbetet vid komplexa 
räddningsinsatser. 
 
Kurs C ska ge fördjupad kompetens för att kunna leda komplexa räddningsinsatser som ställer stora krav 
på ledning och samverkan. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Insatstider 
 
Kommunen totalt 
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Insatstider station Kisa  
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Insatstider Horn 
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Insatstider Rimforsa 
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 Bil. 2 
 
Utdrag ur: SKL´s Öppna jämförelser 
 
 
Antal sjukhusvårdade (inskrivna minst ett dygn) till följd av olyckor/1000 invånare 
Medianvärde i Sverige: 11,7. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responstid dvs. från första 112-samtal till första resurs är på plats. Tid i minuter.  
Medianvärde i Sverige: 12,1. 
 
 

Östergötlands län   2015  
  

2014 
       

Boxholm  17,3  15,1        

Finspång  10,2  10,4        

Kinda  12,7  15,4        

Linköping  11,2  12,0        

Mjölby  11,2  9,9        

Motala  12,0  10,7        

Norrköping  11,8  11,4        

Söderköping  9,7  11,8        

Vadstena  11,9  12,8        

Valdemarsvik  19,8  22,1        

Ydre  15,0  22,3        

Åtvidaberg  12,6  14,8        

Ödeshög  12,7  12,6        

 
 
 
 

Östergötlands län 2015  2014  

Boxholm 11,6 11,7  

Finspång 10,8 12,0  

Kinda 11,7 12,1  

Linköping 9,5 9,6  

Mjölby 10,5 10,3  

Motala 10,4 10,7  

Norrköping 10,3 10,4  

Söderköping 9,6 9,6  

Vadstena 11,5 10,9  

Valdemarsvik 12,7 13,7  

Ydre 12,7 12,7  

Åtvidaberg 11,9 11,6  

Ödeshög 9,3 9,1  
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Bil. 3 
 
Del av Kinda kommuns ”Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2019”. 
Säkerhetsmålens och prestationsmålens koppling till värderade risker. 
  

Nr. Risk- källa Händelser som orsakas av 
risken 

Konsekvens 

1 Avbrott i elförsörjning Avbrott på regionnät, 

Transformatorstation 

Tekniskt fel 

Samhällsviktig verksamhet drabbas, datasystem stannar, avbrott i 
teletrafik, livsmedelsförsörjning, vatten och värmeförsörjning (särskilt 
inom vårdinrättningar), distribution av varor.  

2 Informationskris Utebliven hjälp till nödställda. 

Fler skadade/ förolyckade 

Personer som drabbas av en kris får ingen eller felaktig information 
om var hjälp kan nås. Detta kan leda till felaktiga och oönskade 
beteende av de drabbade. 

3 Drunkningsolycka Förolyckade personer Med ett rikt bad- och båtliv följer även stora risker. Detta drabbar 
enskilda eller flera familjer hårt. 

4 Hot och våld mot 
tjänsteman 

Otrygghet och skadad personal Leder till en svår arbetssituation och direkt fara för personal vid 
tjänsteutövning.  

Ohållbar arbetsmiljö  

5 Pandemi Massinsjuknande, 

stor belastning på sjukvården  

Resursbrist i samhällsviktig verksamhet, ökad dödlighet. Oro bland 
befolkningen 

6 IT-intrång Desinformation till personal och 
allmänhet. Hinder att utföra arbete. 

Oro och oönskat beteende hos personal och befolkning. 

Svårt/omöjligt att utföra tjänster på till allmänheten. 

7 Transport av kemikalier Farligt gods-olyckor Orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Kan påverka 
dricksvattnet.  
Avbrott i persontrafiken   

8 Skolskjutsolyckor Olycka med många barn inblandade Personskador, stor påfrestning för räddningstjänst, POSOM och 
sjukvård. Stora ekonomiska konsekvenser 

9 Brand/olycka i skola Brand/olycka i miljö med många barn. Personskador mer än 10 personer, stor påfrestning för 
räddningstjänst, POSOM och sjukvård. Stora ekonomiska 
konsekvenser 

10 Våld i skolor Skjutning eller andra våldshandlingar. En eller flera skadade/omkomna. Kris för hela samhället angående 
trygghet och säkerhet. 

11 Bränder i publik miljö  Brand i miljö med många människor Personskador, stor påfrestning för räddningstjänst, POSOM och 
sjukvård. Kännbara ekonomiska konsekvenser 

12 Brand i vårdanläggning Brand i miljö med personer med 
funktionshinder 

Stor påfrestning för räddningstjänst, ekonomiska konsekvenser och 
personskador 

13 Naturhändelser 
storm/vatten 

Nedfallna träd, elavbrott, snö, 
värmebölja, nedisning, översvämning 
och andra skador 

Stora störningar i samhällsviktig verksamhet och infrastruktur. 
Problem med transporter och persontrafik. Hemtjänst och 
hemsjukvård försvåras. Sjuktransporter och räddningstjänstinsatser 
försvåras. Fara för personalen.  

Vattenskador, ekonomiska konsekvenser. 

14 Transport egen personal Olyckor vid resor i arbetet Personskador/omkomna vid olyckor.  

15 Kemiska ämnen Kemikalieutsläpp från anläggningar Personskador, miljö och egendom 

16 Omfattande skogsbrand Resurskrävande skogsbrand Stor påfrestning för räddningstjänst, ekonomiska konsekvenser och 
personskador i mindre omfattning 

17 Barn och ungdomars 
skolväg 

Olyckor på väg till/från skolan. Personskador på barn som vistas i trafikerad miljö. Ökade 
biltransporter kring skolorna. 

18 IT-avbrott Längre avbrott i fasta och mobila 
teleförbindelser samt datatrafik 

Drabbar alla samhällsviktiga verksamheter exempelvis 
betalningssystem, livsmedel, medier och transporter. 

Svårt att nå SOS Alarm, polis och räddningstjänst. Trygghetslarm 

19 Ökad segregation Motsättningar mellan olika 
grupperingar 

Ökad osäkerhet vid vistelse i utsatta områden. Gängbildning med våld 
och skadegörelse. 
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20 Ökad 
narkotikabrottslighet 

Större utanförskap i samhället. Fler personer med missbruk. Drabbar enskild, familjer och samhället i 
stort. 

21 Nätmobbning Osäkerhet, hot och våld. Ohälsa för utsatta. Ryktesspridning och minskat förtroende. 

22 Överbelastning av skola 
och sociala verksamhet 

Resursbrist och sämre kvalité i 
utförande. 

Kommunen klarar inte upprätthålla den service till innevånarna som 
kan förväntas.  
De personer som anländer till kommunen får inte det 
omhändertagande som behövs för att komma in i samhället. 

23 Varmare 
medeltemperatur 

Varma lokaler för äldrevård och sjuka. Vårdenheter får svårt att ta hand om känsliga personer på ett riktigt 
sätt. 

24 Varmare 
medeltemperatur 

Bakterier och algblomning i 
vattentäkter 

Försämrad kvalité på dricksvatten vilket kan leda till sjukdom och 
smittspridning. 

25 Ökad nederbörd Översvämning  Störningar i samhällsviktig verksamhet. Problem med logistik. 

26 Ökad risk för torka Vattenbrist och skogsbrand Svårt att tillgodose dricksvattenbehovet. 
Stora skogsbränder med stora skador. 

27 Ökad risk för skyfall Översvämning Risk för bräddning i avlopp och övrig översvämning. 

28 Varmare vintrar Mer skador i skogen, stormfällning och 
körskador. 

Mjukare mark bidrar till att träd enklare faller omkull och det blir mer 
körskador. 

29 Suicid Omkomna personer Drabbar många personer men framförallt närstående och familj. 

30 Sabotage Skadegörelse, störning i samhällsviktig 
verksamhet 

Materiella skador, personskador, ökad otrygghet och ekonomiska 
konsekvenser 

 
 




