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Övergripande krisberedskap i Borås Stad

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 otillräcklig. 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. 

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och 
Krisledningsnämnden. Svar från nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-03-31. 
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