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Svar på revisionsrapport - Övergripande Krisberedskap 

i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka upprättat svar på granskningen av 

Borås Stads övergripande krisberedskap till Revisionskontoret.  

Protokollsanteckning 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 

protokollet, se bilaga.       

 

Sammanfattning 

Borås Stads omorganisation 1 januari 2017 från stadsdelsförvaltningar och 

stadsdelsnämnder till facknämnder innebar en stor förändring av 

krisberedskapsarbetet främst genom att det geografiska ansvarsområdet för 

både tjänstemän och politik förändrades. I organisationsförändringens 

förberedande arbete omhändertogs inte de nya förutsättningarna och 

utmaningarna för Borås stads krisberedskap vilket innebar att nya strukturer 

och arbetsmetoder fick utarbetas samtidigt som det övergripande ansvaret för 

krisberedskapen organiserades i Stadsledningskansliets nya avdelning Centrum 

för kunskap och säkerhet (CKS). Detta har hämmat den strukturerade 

utvecklingen av krisberedskapen men inte påverkat den ”operativa förmågan” 

vid kriser och allvarliga händelser.  

Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under de 

senaste åren genomfört förändringar och ökade krav i överenskommelsen 

mellan kommunerna och MSB vad gäller krisberedskapen, beslut och rutiner 

som på ett påtagligt sätt påverkat utvecklingen av krisberedskapen. 

Överenskommelsen blev beslutad i oktober 2018 och är under implementering. 

Därtill har statsmakten genomfört en större satsning på civilt försvar, som är 

den del i krisberedskapen, vilket har påverkat det strukturerade 

utvecklingsarbetet av krisberedskapen i Borås Stad.  

Efter att CKS fått ett övergripande ansvar för krisberedskapen i Borås Stad och 

när nationella överenskommelser och styrdokument etablerats finns nu en 

tydlig strategisk och strukturell överblick över krisberedskapen i Borås Stad 

både vad gäller förmågor och brister. Relevanta styrdokument för 

krisberedskapen har upprättats och beslutats samt utbildnings- och övningsplan 

för kommande treårsperiod fastställts.  



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Rådande Coronakris prövar Borås Stads krisberedskap här och nu i en 

omfattning som inte skett tidigare. Mot bakgrund av detta behöver krisarbetet 

utvärderas när den pågående krisen är över. 

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande 

krisberedskap. Syftet med granskningen var att granska om Borås Stads 

övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande 

krisberedskap präglas av brister inom Krisledningsnämndens och 

Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås Stad genom 

Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom 

området är bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning 

så omfattande att den ändå inte kan ses som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under 

mycket lång tid. Detta innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från 

nämndens reglementen, lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Borås Stads Plan 

för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Förhållandena 

innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en 

längre tid haft en påtagligt passiv hållning till den uppgift man tilldelats av 

Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande reglemente vilket 

innebär avsteg från kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att 

Kommunstyrelsens beredning av Krisledningsnämndens reglemente har varit 

otillräckligt. Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 

uppsikt över Krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, 

tillämplig lagstiftning och de mål från Kommunfullmäktige som gäller för 

nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att Kommunfullmäktige kan fatta 

beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa en 

tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening 

genomföras skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på 

övergripande nivå i Borås Stad. 

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit 

förhållandevis små. Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis 

kunna kompensera för bristerna vid en faktisk händelse. Skulle det inträffa en 

allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens arbete att 

allvarligt försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och 

genom att nämnden inte är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina 

uppgifter. 
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Rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och 

Krisledningsnämnden. Svar från nämnderna med planerade åtgärder emotses 

senast 2020-03-31. 

Vidtagna och pågående åtgärder: 

 Nytt reglemente för krisledningsnämnden är antagen av 
kommunfullmäktige, samt utbildning och övning av ledamöter och dess 
ersättare är planerad för genomförande under första kvartalet 2020.  
 

 Plan för kontinuerlig uppföljning för att säkerställa följsamhet mot 
reglementet, tillämplig lagstiftning och de mål från Kommunfullmäktige 
som gäller för nämnden framtagen.  

 

 Kommunövergripande utbildnings- och övningsplan för 
mandatperioden med planerade aktiviteter inom ramen för 
krisberedskap, framtagen och beslutad i enlighet med Borås Stads 
gällande styrdokument och nationella direktiv. 
 

 En kommunövergripande satsning vad gäller utbildning av 
stabsfunktioner inplanerad för genomförande under första halvåret 
2020.  
 

 Rådande Coronakris prövar Borås Stads krisberedskap här och nu i en 

omfattning som inte skett tidigare. Mot bakgrund av detta behöver 

krisarbetet utvärderas när den pågående krisen är över. 

 
 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Övergripande Krisberedskap i Borås 

Stad 

   

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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