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Bakgrund
Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att 
samhället inte fungerar som vanligt. 

Grunden för samhällets krisberedskap finns i 
kommunerna. Borås stad driver många verk-
samheter som måste fungera även under kriser. 
Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, 
äldreomsorg och vattenförsörjning. 

Borås stad har enligt lag till uppgift att genom-
föra en risk- och sårbarhetsanalys för att redu-
cera risker, minska sårbarheter i samhället och 
att förbättra förmågan att förebygga, motstå, och 
hantera kriser och extraordinära händelser. 

Detta dokument är en sammanfattning av Borås 
Stads risk- och sårbarhetsanalys för mandatpe-
rioden 2019-2022 (Dnr. 2019–00795 3.2.2.0)

Borås Stads krishanteringsarbete
Det traditionella krishanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat, som en följd 
av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. Frågorna som kommunens krisbered-
skapsfunktioner ska hantera växer i omfattning och blir alltmer komplexa. 

Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta sig 
från, samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är en väl förberedd krisorganisation 
som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa kon-
sekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och extraordinära händelser. (Borås 
Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och 
information, Borås Stad, 19 juni 2019)

En extraordinär händelse: 

• avviker från det normala 

• innebär en allvarlig störning eller 
en överhängande risk för en  
allvarlig störning i viktiga sam-
hällsfunktioner    

• kräver skyndsamma insatser av 
en kommun eller ett landsting

Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH) 1 kap. 4§



Risker i Borås Stad
Borås Stad har identifierat oönskade händelser ur ett brett perspektiv och har utgått från olika 
riskområden i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Händelser har identifierats inom 
följande områden:

• Natur och väderrelaterade händelser 

• Andra stora olyckor 

• Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

• Antagonistiska hot och social oro 

• Sjukdomar 

Händelserna har identifierats och värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Fyra händelser 
har valts ut för mandatperioden till fördjupade analyser kring sårbarhet och förmåga. Utvalda 
risker var:

Elbortfall

Dödligt våld

Störningar mot vattenförsörjningen

IT-störning

Fler riskområden
Därutöver behöver alltid nya riskområden kontinuerligt bevakas och beak-
tas. För Borås Stad behöver särskilt fokus riktas mot bland annat 
följande områden:

Översvämningsrisk
Borås är ett av 11 utpekade områden i Sverige som 
bedöms ha en betydande översvämningsrisk, enligt 
en översyn som Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har genomfört. 

Genom kunskap om dessa områden ges förutsätt-
ningar att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar, och på så sätt kunna värna om 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekono-
misk verksamhet. 



Särskilt utsatta områden
Polismyndighetens bedömning är att Borås har två av de 22 identifierade områden i Sverige 
som är att anse som särskilt utsatta. Ett särskilt utsatt område kännetecknas av flera oönskade 
händelser. Det kan vara en allmän ovilja att delta i rättsprocessen och systematiska hot och 
våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Det kan också vara organi-
serad brottslighet och kriminella nätverk. Detta är på många sätt systemhotande vad gäller 
rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter och det är därför angeläget att ur ett kris-
beredskapsperspektiv att särskilt följa utvecklingen och prioritera åtgärder och aktiviteter mot 
de oönskade händelserna i de båda områdena. 

Det är inte bara polisens ansvar att vända den negativa utvecklingen, och det pågår olika former 
av samverkan, både mellan myndigheter och inom kommunens förvaltningar och inom civil-
samhället för att vända utvecklingen. Det finns sedan länge en nära och kontinuerlig samverkan 
mellan polis, Borås Stad och bostadsbolagen i de särskilt utsatta områdena.

Civilt försvar 
Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret. Målet för det civila försvaret är att värna 
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det civila försvaret bygger på samhällets 
krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft.

Kommunerna har ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera 
både i kris och vid höjd beredskap. Det verksamhetsansvar som gäller under normala förhål-
landen och i krissituationer gäller också då regeringen beslutar om höjd beredskap, det vill 
säga den som har ett ansvar för en verksamhet i fred ska behålla det i krig om verksamheten 
ska upprätthållas då.

Utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grund-
läggande förmåga att hantera krigssituationer.

Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras. 

Kärnkraftsberedskapen
Nuvarande svenska beredskapszoner bedöms inte vara tillräckliga för att klara utsläpp av den 
storleksordning som skedde vid kärnkraftsolyckan i Japan 2011. Strålskyddsmyndigheten 
(SSM) har därför till regeringen föreslagit nya planeringsförutsättningar. 

Kring kärnkraftverken föreslår SSM att det ska finnas ett planeringsavstånd med en utsträck-
ning på 100 kilometer. Borås ligger inom detta planeringsavstånd.



Sammanfattande bedömning av 
Borås Stads krisberedskapsförmåga
Analysen från de fyra utvalda scenarierna 2019 ger ett underlag till fortsatt arbete för att minska 
sårbarheter och öka förmågan att hantera händelser. Sammantaget bedöms Borås Stad ha en 
god förmåga att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. Det finns en för-
beredd plan för hur kommunen ska hantera samhällsstör-ningar och extraordinära händelser 
samt ett planverk för kriskommunikation. Kommunen har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) 
samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen organisation. Därutöver 
finns samverkan med andra samhällsviktiga verksamheter i Borås Stad.

Fortsatt arbete
Borås Stads arbete med krisberedskap, systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsskydd utgår 
från Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). CKS arbetar 
aktivt med att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet- och trygghetsarbetet i Borås Stad.

Det behövs kontinuerliga insatser för att skapa en trygghet i arbetet med krisberedskaps. 
Övning och utbildning är en sådan åtgärd. Kommunen behöver också säkerställa att det finns 
alternativ i förhållande till sina kritiska beroenden såsom vatten och livsmedel samt kommu-
nikationsmedel. 

Därutöver har kommunen flera områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller 
bland annat insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och de särskilt utsatta områ-
dena i Borås, översvämningsrisken och klimatrelaterade risker, samt hur en eventuellt utvidgad 
zon för kärnkraftberedskapen skulle påverka Borås Stad.




