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Samtliga nämnder i Borås Stad

Granskning av Borås Stads hantering  
av Coronapandemin

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en 
granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Granskningen har genomförts genom del-
tagande i KFi:s utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo). Syftet med granskningen 
var att beskriva och klargöra hur olika delar av den kommunala organisationen och verksamheten 
klarat att hantera pandemin ur ett organiserings-, lednings- och styrningsperspektiv. Syftet har även 
varit att skapa ett underlag för ett brett lärande kring hanteringen av pandemin. 

KFi konstaterar i rapporten att de som vidtalats i utvärderingen samstämmigt ger ett gott betyg åt 
kommunens organisering, styrning och ledning under pandemin. Krisledningsarbetet i pandemin 
uppges ha fungerat till största delen väl både centralt och lokalt i organisationen. En decentraliserad 
strategi med en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner tillsammans med  
robusta förvaltningsorganisationer identifieras i utvärderingen som framgångsfaktorer. Stads-
revisionens sammantagna bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten att Borås Stads 
arbete i dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenligt.

Coronapandemin har inneburit både en tragedi för enskilda och stora utmaningar för hela  samhället. 
Så även för Borås Stad. Genomförd utvärdering visar att hanteringen av pandemin har inneburit 
stora omställningar och ansträngningar i många av Borås Stads verksamheter. Förhållandena har 
bl.a. medfört ett omfattande brett lärande efter hand och att många erfarenheter gjorts. Det är i 
Stadsrevisionens mening av stor vikt att den kunskap och erfarenhet i organisationen som pandemin 
medfört förvaltas på ett medvetet och aktivt sätt framöver. Stadsrevisionen vill i sammanhanget sär-
skilt betona detta i förhållande till lagstiftningens krav om att hålla krisberedskaps- och krislednings-
frågorna levande även när krisrelaterade händelser inte pågår.

Utvärderingsrapporten avslutas med några rekommendationer som enligt Stadsrevisionens bedöm-
ning kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2022-01-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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