
A different Kinda life   

Lägesbild säkerhet, krisberedskap, 
civilt försvar och säkerhetsskydd. 

Säkerhet 

Säkerheten i kommunen bedöms som bra, allmänheten 
känner sig trygga.  

Genomförda nattvandringar har visat på lugna kvällar i 
tätorterna. 

Gällande orosmoment som till exempel klotter, sabotage, 
buskörning och den nyligen begångna knivattacken så sker 
en fortlöpande samverkan med polisen.  

Samverkan sker både i lokala KinBrå och genom andra 
direktkontakter med polisen. 
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Krisberedskap 

Kommunens krisberedskap har nu prövats under stor del av 
året. Organisationen har än så länge bestått provet på ett 
mycket bra sätt.  
Organisationen byggdes upp i omfattning och struktur efter 
behov vilket är precis den grundtanke beredskapen bygger 
på. Organisationen ska kunna anpassa sig efter det scenario 
krisen/händelsen har. 

Arbetet har genomsyrats av prestigelöshet och stor vilja att 
lösa problemen i samverkan. 

Givetvis kan man alltid bli bättre, till exempel så rådde viss 
förvirring under uppbyggnadfasen av krisorganisationen 
om vilket skede vi befann oss i.  Forts… 
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Krisberedskap forts. 

Frågor som: Är vi i krisläge? Extraordinärt läge? Vilka 
funktioner ska igång? Osv… 

Här behövs ett förtydligande så alla inblandade vet vad som 
gäller och vilka roller som finns. Detta kan till stor del 
förklaras att länet just nu är på väg in i en ny 
krisledningsstruktur och därmed ändringar i benämningar. 

Krisledning har dessutom alltid övats med en inledande 
stor händelse där hela organisationen behövts omgående, 
nu i gällande pandemi eskalerade händelsen under längre 
tid vilket till viss del suddande gränserna mellan 
vardagshändelse och kris. 
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Civilt försvar 

2020 skulle bli ett stort övningsår i landet, 
totalförsvarsövningen TFÖ2020 skulle genomföras med 
mycket förberedelser innan.  

Som känt har det mesta av denna ställts in på grund av 
pandemin. Kinda kommun hann dock att delta i den för 
kommunen viktigaste delen ,det vill säga, länsstyrelsen och 
säkerhetssamordnare övade utvalde delar av tjänstemän 
och förtroende valda på plats i kommunhuset. 

 

Arbetet med krigsplacering räknas komma igång under 
slutet av året och system för detta ska tas fram. 
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Säkerhetsskydd 
Kommunen har tidigare deltagit i länets pilotprojekt om ”Säkra 
kommunikationer” och nu implementeras arbetet på riktigt. 
Första delen av utbildningen är genomförd, andra delen ska ske 
på plats i kommunen och då måste vi först fylla de säkerhetskrav 
som ställs. Vi har godkänt utrymme i huset men det måste även 
till ett vidarekopplat inbrottslarm till det. 

SBN har fått uppdraget att jämföra pris på larm för ett rum med 
att vi ska larma hela kommunhuset. Detta bör noga övervägas då 
kommunens lokaler idag står helt utan larm. 

Säkerhetsprövning 

Rutin för säkerhetsprövning finns och ska utföras enligt vad 
påbörjad säkerhetsskyddsanalys visar. Dessa kommer återupptas 
när det är lämpligt ur smittskyddssynpunkt. 
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Kontinuitetshantering 

Arbetet har startat och pågår i fyra verksamheter, 
bedömningen ska egentligen vara helt scenariolös men har 
nu i huvudsak inriktats på pågående pandemi.  
Verksamheter som deltar är: 

• VA 

• Kostenheten 

• Skola 

• Vård och omsorg 

Planen från länsstyrelsen är att tankesättet i framtiden ska 
genomsyra all kommunal verksamhet för att uppnå en 
större robusthet i kommunens samhällsviktiga verksamhet. 




