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§ 6 Dnr ALN 2021-00119 1.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

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 deltagande 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. Stadsrevisionens sammantagna 
bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten att Borås Stads arbete i 
dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenligt.  

Beslutsunderlag 

1. Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin. 

2. Decentraliserad krisorganisering – En studie av Borås Stads hantering av 
pandemin.  

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Mencevski 
Handläggare 
033-35 34 17 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-01-25 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00119 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 

Coronapandemin  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 

Coronapandemin och lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning 

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 deltagande 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. Stadsrevisionens sammantagna 

bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten att Borås Stads arbete i 

dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenligt.               

Ärendet i sin helhet 

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 särskilt betona 

detta i förhållande till lagstiftningens krav om att hålla krisberedskaps- och 

krisledningsfrågorna levande även när krisrelaterade händelser inte pågår. 

Utvärderingsrapporten avslutas med några rekommendationer som enligt 

Stadsrevisionens bedömning kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 
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Beslutsunderlag 

1. Granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin 

2. Decentraliserad krisorganisering – En studie av Borås Stads hantering av 

pandemin                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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