Viktig information till Borås Stads invånare

Tillsammans
när krisen kommer

Till Borås stads Invånare
Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av samhällskriser som gör att
samhället inte fungerar som vanligt.
Statliga myndigheter, regioner, kommuner, företag och andra organisationer har ett
stort ansvar för att vi ska kunna leva tryggt och för att samhället ska fungera även
under svåra förhållanden. Grunden för samhällets krisberedskap finns i kommunerna. Borås Stad driver många verksamheter som måste fungera även under
samhällskriser. Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och
vattenförsörjning.
Men vi har alla ett ansvar för, och är en del av, Sveriges samlade beredskap. Alla
behövs – och alla behöver bidra. Och när det behövs som mest, hjälps vi åt som
bäst. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att
Borås och Sverige tar sig genom krisen.
Den här broschyren skickas ut till alla hushåll i Borås.
Stadsledningskansliet på Borås Stad ansvarar för innehållet. Syftet är att tipsa dig om hur du själv kan förbereda
dig och att informera dig om hur du kan få stöd under en
större samhällskris.

spara
broschyren

Tillsammans bidrar vi till krishanteringen och bygger
motståndskraft inför framtiden.
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Broschyren finns även på lättläst svenska på boras.se/säkerhetochkris

Vad kan hända i vår kommun?
Utvecklingen i vårt samhälle ger möjligheter till en ökad trygghet och säkerhet, samtidigt som vi ser trender med nya risker och sårbarheter. I vårt komplexa samhälle kan
det vara svårt att få en bild av de hot, risker och sårbarheter som finns runt omkring oss.
Så vad kan hända i Borås? Och vad blir konsekvenserna? Vad händer vid brist på
livsmedel eller dricksvatten? Vid översvämningar eller skogsbränder? Störningar i IT
systemen eller stora elavbrott?
Sveriges kommuner ska enligt lag genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Det gör
man för att minska risker och sårbarheter i samhället och för att bli bättre på att
hantera samhällskriser.
Borås Stad analyserar flera typer av händelser i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Det är risker inom olika områden som:
• Natur- och väderrelaterade händelser
• Andra stora olyckor
• Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
• Antagonistiska hot och social oro
• Sjukdomar
I Borås behöver särskilt fokus dessutom riktas mot bland
annat klimatrelaterade risker såsom översvämningsrisker.
Vi behöver också förbereda samhället för höjd beredskap
läs mer
genom att bygga upp det civila försvaret.
på boras.se/
Nya risker måste alltid bevakas. Borås Stad arbetar
säkerhetmed omvärldsanalyser och samverkar med andra vikochkris
tiga aktörer i samhället för att kunna förebygga samhällskriser, och ha en god förmåga att hantera dem när
de inträffar.

Om det händer?
Borås Stad är väl förberedd och vi har en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå,
hantera och återhämta oss från samhällskriser samt lära av erfarenheter.
Borås Stad har en förberedd plan för hur vi ska hantera samhällskriser, och en plan för
kriskommunikation. Vi har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) samt andra viktiga krisberedskapsresurser. Dessutom samverkar vi med andra samhällsviktiga verksamheter.
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Det behövs kontinuerliga insatser för att skapa en trygghet i arbetet med krisberedskap.
Borås Stads arbete med krisberedskap, systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsskydd
utgår från Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).

Information om en samhällskris

Håll dig informerad genom Sveriges Radio Sjuhärad (P4), text-tv
samt boras.se. Vid en samhällskris finns risker för att falska
uppgifter sprids, så se till att du tar till dig information från
källor som du kan lita på.
På vår webb, boras.se, kommer det vid behov att finnas information om de trygghets- och informationspunkter som finns
tillgängliga i Borås. Vid behov kommer Borås Stad även att öppna
en upplysningscentral dit allmänheten kan ringa.

var
vaksam på
falsk information som kan
spridas vid en
samhällskris!

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna för att något
allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och tv, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.
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Du kan hitta mer information på msb.se.
Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Borås finns skyddsrummen
spridda i olika typer av byggnader. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum
är märkta med en skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som
finns närmast. På msb.se kan du hitta en karta som visar var du hittar ditt närmaste
skyddsrum.
Krisledningsorganisation

Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd, krisledningsstab
och stödfunktioner. Den centrala krisledningsstaben har en samordnande roll i arbetet
med att hantera en samhällskris mellan förvaltningar, bolag och andra viktiga aktörer
som polis och räddningstjänst. Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det
centrala krisledningsarbetet; från grundberedskap (grön nivå), till störning (gul nivå),
stabsläge (orange nivå) och förstärkt stabsläge (röd nivå).
Krisstöd

Krisstöd är psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.
Borås Stad har en central krisstödsgrupp och lokala stödgrupper. Det finns också
möjlighet till stöd från olika specialister.

Vad kan jag göra?
Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands
och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara
förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som
kan uppstå. Men våra förutsättningar och behov ser olika ut. Tänk på att en av våra
viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra.
Att kunna klara sig en tid utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta
av oss kan hantera det om vi tänker efter före. Om vi klarar de första akuta dygnen
underlättar vi för de mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att
hjälpa utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.
Här får du allmänna tips för din hemberedskap. Använd det som passar just dig och
dina nära. Denna checklista och annan viktig information om risker och säkerhet för
dig hittar du på dinsakerhet.se.
Krislåda

Vatten och mat
Vattendunkar
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus
Alternativ värmekälla, exempel gasol
Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus
Tändstickor, tändare
Varma kläder och filtar

Information
Radio som drivs med batteri, solceller eller vev
Telefonlista på papper med viktiga nummer
Extrabatteri/power bank till bland annat mobiltelefon

Övrigt
Husapotek med det viktigaste för dig
Hygienartiklar
Kontanter
Drivmedel i tanken

du behövs
och det gör
skillnad om du
hjälper till

Bra att ha i matförrådet
Ris

Frystorkad mat

Kex

Pasta

Pulversoppa

Konserver (frukt, kött, grönsaker)

Mjöl

Godis

Saft/läsk

Havregryn

Choklad

Snabbkaffe

Bönor/Linser

Socker

Te

Matolja

Hårt bröd

Margarin

Skorpor

Utbilda dig!

Om du själv har rätt kunskap kan du rädda liv och vara förberedd om något allvarligt
händer.
Var med i en förening för beredskap och säkerhet!

I kriser är personliga resurser en viktig tillgång. Vid en olycka, brand, översvämning eller om vattnet blir förorenat kan behovet av extra personliga resurser uppstå.
Är du en av dem? Då kanske du skulle passa i FRG – en frivillig resursgrupp. Frivilliga
resursgruppen i Borås består av personer med olika bakgrund och kunskaper.

Mer information om Frivilliga resursgruppen
i Borås hittar du på boras.se/säkerhetochkris

Egna anteckningar

Nationella kontakter
112
När något allvarligt har hänt och ambulans,
räddningstjänst eller polis behövs genast.

113 13
Om du behöver lämna eller få information om en allvarlig
händelse, till exempel en stor olycka eller ett terrorattentat.

114 14
Till polisen om det inte är lika bråttom.

1177
Sjukvårdsrådgivning.

dinsäkerhet.se
Fördjupad information om krisberedskap i den
här broschyren.

krisinformation.se

Kontakter till Borås Stad
Journummer vid störningar
utanför kontorstid:
Vatten och avlopp: 020-97 13 00
Fjärrvärme, fjärrkyla och biogas: 020-97 13 00
Elförsörjning, elavbrott: 033-13 07 15
Gator, vägar och gatubelysning: 033-35 75 00
Sociala jouren nås via 112

Tfn 033-35 70 00 (växel)
Webbplats boras.se/säkerhetochkris
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Här får du information från Sveriges myndigheter om
kriser eller om det blivit någon akut kris.

