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Om Handlingsprogram Säkerhet
Av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) framgår att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska beslutas i Kommunfullmäktige 
och ska ange en strategisk inriktning för arbetet. Styrdokumentet ska enligt överenskommelsen 
innehålla följande:

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 
ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att ta ett helhetsgrepp om 
säkerhetsarbetet och samordna olika typer av säkerhetsarbete. Borås Stad arbetar med 
säkerheten för kommuninvånarna samt Borås Stads verksamheter och personal ur flera olika 
perspektiv. Handlingsprogrammet för säkerhet som avser mandatperioden 2019–2022 möter 
det grundläggande kravet på styrdokument för krisberedskap, men det tar samtidigt även höjd 
för det bredare området Säkerhet utifrån Kommunstyrelsens uppdrag i Borås Stad. 

En utgångspunkt för Handlingsprogrammets strategiska inriktningar är de identifierade brister 
och behov av åtgärder som Risk- och sårbarhetsanalysen påvisat för innevarande mandatperiod 
(2019–2022). Åtgärderna från Risk- och sårbarhetsanalysen har även synergier med fler 
utvecklingsområden som identifierats inom Säkerhetsområdet. Samlat utgör detta underlag 
till de strategiska inriktningar som föreslås i Handlingsprogrammet. Detaljerade beskrivningar 
över hur inriktningarna ska genomföras kommer inte redovisas i detta handlingsprogram.

Handlingsprogrammet består av en övergripande del som omfattar det samlade området 
Säkerhet, samt två delprogram för Beredskap respektive Internt skydd. 

Handlingsprogrammet ska omfatta mandatperioden. Då programmet fastställs 2022 kommer 
inriktningarna i praktiken endast att avse år 2022. Handlingsprogrammet ska även utgöra 
grund för nästkommande mandatperiod, efter erforderliga revideringar.

Handlingsprogrammet kompletteras med ”Fördjupningsunderlag till Borås Stads handlingsprogram 
för säkerhet, 2019–2022 – Fördjupningsunderlag”. Dokumentet beskriver utgångspunkter 
för Kommunstyrelsens arbete och ger en mer utförlig beskrivning av förutsättningarna, samt 
sätter inriktningarna i Handlingsprogrammet i ett sammanhang. Fördjupningsunderlaget 
delegeras att fastställas av Stadsdirektör. 
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Centrala begrepp och Relaterade dokument
Nedan definieras särskilt centrala begrepp i Handlingsprogrammet. 

• Extraordinär händelse, avser en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 
Lag (2006:544) Om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.

• Samhällsstörning, saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära 
en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner, händelsen medför dels ett tillstånd som inte 
kan hanteras med normala resurser och organisation, händelsen är även utanför det 
vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer, samt 
medför ett ökat behov av samordning.

• Säkerhet, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens övergripande uppdrag 
inom området, och omfattar delområde Internt skydd och delområde Beredskap.

• Delområde Internt skydd, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens 
uppdrag inom

 ¡ Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

 ¡ Teknisk säkerhet

 ¡ Hot och våld

 ¡ Försäkringsfrågor

 ¡ Bevakningsrelaterade tjänster

• Delområde Beredskap, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens uppdrag 
inom:

 ¡ Krisberedskap

 ¡ Civilt försvar

 ¡ Säkerhetsskydd

 ¡ Evenemangssäkerhet

Relaterade dokument med särskild vikt för Handlingsprogrammet:

• ”Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022, Borås Stad”1, är en viktig grund 
till Handlingsprogrammet. Strategiskt viktiga åtgärder från analysen samlas i 
Handlingsprogrammets olika inriktningar för stadens arbete med säkerhet för 
mandatperioden. 

• ”Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – 
Ledning och information”2 beskriver kommunens organisation för ledning och 
kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

1 Risk- och sårbarhetsanalys, 2019-2022 Borås Stad, Diarienummer 2019–00795 3.2.2.0
2 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och information, fastställd 19 juni 2019

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet 

1.1 Utgångspunkter
Borås Stads arbete med säkerhet ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera 
oönskade störningar. Utgångspunkten i arbetet är samhällets skyddsvärden3 enligt följande:

• Människors liv och hälsa

• Samhällets funktionalitet

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

• Miljö och ekonomiska värden

• Nationell suveränitet

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal:

• Internt skydd

1.2 Säkerhet
Det finns ingen enhetlig definition kring vad som ingår i begreppet Säkerhet och är upp till 
varje kommun att utifrån sina förutsättningar bedöma vilka områden som bör samordnas.

1.2.1 Internt skydd 

Mandatperiodens gällande risk- och sårbarhetsanalys visar ett behov av att säkerställa att 
arbetet inom säkerhetsområdet får ett tydligt genomslag i hela verksamheten. Det är därför 
en viktig del i de åtgärder som behöver vara i fokus för resterande delen av mandatperioden. 

Arbetet med delområde Internt skydd omfattar:

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

• Teknisk säkerhet

• Hot och våld

• Försäkringsfrågor

• Bevakningsrelaterade tjänster

1.2.2 Beredskap

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar, som i Handlingsprogrammet omnämns inom 
området beredskap, handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
samhällskriser och krig. 

Arbetet med delområde Beredskap omfattar:

• Krisberedskap 

• Civilt försvar 

• Säkerhetsskydd 

• Evenemangssäkerhet

Utöver Handlingsprogrammets mer övergripande strategiska inriktningar fortsätter arbetet 
parallellt inom Kommunstyrelsens olika uppdrag med säkerhetsfrågor. Borås Stad bedöms generellt 
sätt ligga väl till i att uppfylla de åtaganden som regelverket ställer inom t.ex. krisberedskapen.

3 Värden formulerade av regering och riksdag som ska skyddas i arbetet med samhällsskydd och beredskap. (www.msb.se)
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2 Styrning av säkerhetsarbetet 
Borås Stad följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps framtagna principer vid 
hantering av samhällskriser och extraordinära händelser: 

• Ansvarsprincipen.

• Närhetsprincipen 

• Likhetsprincipen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna uppgifter inom säkerhetsområdet. 
Arbetet ska skapa strategiska och taktiska förutsättningar samt agera stödjande och lärande 
i syfte att säkerställa ett väl fungerande säkerhetsarbete. Ansvaret för att vidta de åtgärder 
som krävs i såväl det förberedande skedet, som under och efter en samhällsstörning, åligger 
Borås Stads verksamheter.

2.1 Roller och ansvar 
Roller och ansvar inom säkerhetsområdet i Borås Stad har sin grund i lagstiftning och annat 
regelverk, samt de dokument som kommunen själv har antagit och som styr arbetet. Följande 
beskrivningar utgår från Borås Stads reglementen, instruktioner och andra styrande dokument.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och 
beslutar således om inriktningarna i detta Handlingsprogram för Säkerhet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret i Borås Stad för att arbetet inom säkerhetsområdet 
drivs framåt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar arbetet. 

Stadsdirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisberedskap i kommunen. 
Stadsdirektören ska, i syfte att minska sårbarheten i verksamheten, tillse att det finns en 
organisation som har god förmåga att hantera krissituationer i fred samt därigenom uppnå 
en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Nämnderna förväntas tillse att förvaltningarna deltar i det samlade säkerhetsarbete som 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. 

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av 
en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för hanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente.

Kommunala bolag förväntas delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd 
som Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ska stödja Borås Stad i arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. 
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2.2 Styrning 
Borås Stad ska genom sin styrning säkerställa att arbetet med Säkerhet får genomslag i hela 
verksamheten. 

Mål: Arbetet med säkerhet får genomslag i Borås Stads verksamheter. 

Inriktning Genomfört

Kommunstyrelsen ska:

• etablera former för övergripande, kontinuerlig information inom säkerhets-
området till berörda mottagare inom Borås Stad.

• etablera en struktur för uppföljning och utveckling gällande säkerhetsfrågor. 

2022

2.3 Robust organisation
Mål: En robust organisation med säkerställd kapacitet att operativt stödja och försörja Borås 
Stads verksamheter med nödvändiga förmågor och resurser under en samhällsstörning och 
under höjd beredskap.

Inriktning Genomfört

Kommunstyrelsen ska:

• genomföra en översyn av hur Borås Stad kan bibehålla och utveckla kritiska 
förmågor och resurser som krävs för hantering av händelser vid en samhälls-
störning och under höjd beredskap.

2022



Borås Stad  |  Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022            9

3 Delprogram internt skydd
Kommunens arbete med internt skydd syftar till att:

• säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar  
och egendomsförluster som möjligt,

• arbeta för färre oönskade händelser, och minska konsekvenserna av sådana händelser,

• förebygga eller minimera skador på och störningar i kommunens verksamheter,

• bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, brukare och besökare,

• bedriva ett systematiskt arbete, utgå från tillämpliga lagar och regelverk samt från 
kommunens riskanalyser.

Följande strategiska inriktning gäller för åren 2021–2022. 

• Utbildning och övning, främst inom områdena Systematiskt brandskyddsarbete 
samt hot och våld

4 Delprogram beredskap 
Kommunens arbete med beredskap syftar bland annat till att:

• ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att 
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra 
effekterna av samhällsstörningar och extraordinär händelser,

• ha en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel krisorganisation. Den ska kunna 
hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter, 

• bedriva ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete som utgår från 
tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 
säkerhetsskyddsanalys etc.

Följande strategiska inriktningar gäller för åren 2021–2022:

• Särskilda förväntningar inom krisberedskap

• Samverkan kring höga flöden och översvämningar

• Utbildning och övning 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Geografiskt områdesansvar

• Befolkningsskydd

• Planeringsunderlag
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4.1 Utgångspunkter
Styrdokumentet ska enligt kraven innehålla vilken planering som kommunen ska ta fram eller 
uppdatera under mandatperioden. Med planering avses här processen att klargöra hur Borås 
Stad ska nå olika typer av mål som anges i regelverket. Planeringen kan sedan dokumenteras 
i till exempel en plan, riktlinje, rutin, och ska följa Borås Stads riktlinjer för Styrdokument. 

När Handlingsprogrammet antas har halva mandatperioden passerat. Arbetet med att ta fram 
planeringsunderlag pågår kontinuerligt och flertalet dokument är därför redan fastställda, 
medan andra är under framtagande. Följande är en beskrivning kring status på arbetet med 
att ta fram planeringsunderlagen 

Krav Dokumenttyp i  
Borås Stad Ansvarig instans Status

Styrdokument 
Krisberedskap

Handlingsprogram 
Säkerhet 2019-2022

Kommunfullmäktige

Reglemente för kris-
ledningsnämnd

Reglemente för kris-
ledningsnämnd 

Kommunfullmäktige Fastställd

Instruktion för 
Stadsdirektören avse-
ende krisberedskap

Instruktion för 
Stadsdirektören avse-
ende krisberedskap

Kommunstyrelsen Revideras

Risk- och  
sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhets-
analys

Stadsdirektör

(från och med  
mandatperioden 
2023–2026)

Fastställd 2019–2022

Verksamhetsvisa 
Risk- och sårbarhets-
analyser

Förvaltningar och 
bolag ansvarar för 
framtagna och  
aktuella analyser

Kontinuerlig process

Plan för hantering av 
extraordinära 
händelser

Borås Stads Plan 
för hantering av 
samhällsstörningar 
och extraordinära 
händelser

Bilagor till Borås 
Stads plan för 
hantering av sam-
hällsstörningar och 
extraordinära  
händelser

Stadsdirektör

(från och med  
mandatperioden 
2023-2026)

Fastställd 2019-2022

Utbildnings- och 
övningsplan

Utbildnings- och 
övningsplan

Stadsdirektör Revideras
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Krav Dokumenttyp i 
Borås Stad Ansvarig instans Status

Planering för  
personella och  
materiella  
resurser

Redovisningsverktyg 
– planeringsstöd för 
bortfall av personal, 
varor och tjänster

Stadsdirektör Fastställd

Planering för  
specifika  
funktioner

Samlingsplats och 
nödboende 

Stadsdirektör Fastställd

Psykosocialt stöd Stadsdirektör Fastställd

Nödvattenplan Stadsdirektör Revideras

Prioritetsklasser 
Styrel

Kommunstyrelsen Fastställd

Planeringsunderlag 
Styrel

Stadsdirektör Revideras

Planering för speci-
fika händelser

Vädervarningssystem Stadsdirektör Revideras

Handläggningsrutin 
eldningsförbud inkl. 
bilagor/mallar

Stadsdirektör Fastställd

Planeringsunderlag 
kärnkraftsberedska-
pen

Stadsdirektör Tas fram senast 2022

Kontinuitetsplaner 
för kommunens  
samhällsviktiga  
verksamheter

Verksamhetsvisa 
Kontinuitetsplaner

Förvaltningar och 
bolag ansvarar för 
att dokumenten är 
framtagna och hålls 
reviderade

Tas fram senast 2022

Förtydligande; 
Vad är en kontinuitetsplan; En kontinuitetsplan innehåller informa-
tion som hjälper personalen att veta vad den ska göra vid en störning 
i en kritisk resurs. 

Exempel; Ett äldreboende har i uppdrag att tillaga mat till de boende. 
Äldreboendet tillagar maten själva, det innebär att el är en kritisk 
resurs för att utföra uppdraget (d.v.s. tillaga mat), vid ett elbort-
fall behövs en ”Plan-B” för att fortsatt kunna tillgodose mat till de 
boende.

CKS i Borås Stad kommer att ge stöd till verksamheterna genom  
utbildande insatser och tydliga mallar. 
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