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Revisionsrapport: Borås Stads hantering av 

Coronapandemin 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 

yttrande över rapporten om Borås stads hantering av Coronapandemin till 

Stadsrevisionen i Borås Stad.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i 
Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads hantering av 
coronapandemin. Individ- och familjeomsorgsnämnden har varit en av de 
nämnder som deltagit i den närmare granskningen och representanter för 
förvaltningen har varit med i självvärdering och hearing kring granskningen. 
Nämnden ges här möjlighet att ta del av rapporten och yttra sig över denna. 
 
I rapportens analys lyfts följande teman fram Ansvar och arbetsdelning centralt 
och lokalt, Koordinering, Kapacitet, Samordning och Lärande/ erfarenheter att 
ta med. Granskningen visar att Borås stad använt en decentraliserad modell för 
hanteringen av pandemin där mycket hanterats lokal i nämnder och 
förvaltningar och där central krisledning mest har haft en stöttande och 
samordnande roll.   Något som i rapporten framhålls som framgångsrikt i 
krishanteringen. Koordinering och samordning av skidutrustning, HR-frågor, 
testningar och vaccination har hanterats centralt och fungerat väl utifrån 
genomgången. Kommunens organisering, ledning och styrning får i 
granskningen ett gott betyg.  
 
 Utvärderingsrapporten avslutas med rekommendationer som enligt 
Stadsrevisionens bedömning kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 
Nämnden anser att dessa rekommendationer är kloka och att det är viktigt att 
såväl Borås stad som helhet som nämnden behöver ta fasta på dessa. Några av 
dessa nämns särskilt här. 
Nämnden ser det viktigt att det kommer att arrangeras återkommande övningar 
för enskilda nämnder/förvaltningar men även för nämnder och förvaltningar 
tillsammans som har angränsande utmaningar och uppdrag. Att få möjlighet att 
öva i ”kluster”- sammanhang ses som positivt och lärorikt för att ytterligare 
utveckla hanteringen av liknande kommande kriser såsom pandemin. 
Det krävs förberedelser och planer för hur omallokering av personal i särskilt 
utsatta grupper ska kunna genomföras i en eventuell krissituation. Det är 
utmanande att flytta prioritera och flytta personal , speciellt personal med 
specifik kompetens, både inom en nämnd och mellan nämnder. Här krävs 
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ytterligare dialoger och planer för att kunna verkställa prioriteringar och 
omallokering när och om detta krävs i framtida situationer. 
 
 
Rapporten pekar på att ett lärande har skett och många erfarenheter gjorts samt 
att det är viktigt att säkerställa att de ”kunskapsvinster” som gjorts inte går 
förlorade. Nämnden bekräftar att många erfarenheter har skett i nämndens 
verksamheter kring bl.a. distansarbete, digitalisering och krisarbete som är 
viktigt att ta vara på framåt. Flera av dessa lärdomar arbetar nämnden redan 
med att ta med sig men detta är viktigt att fortsätta med 
 

 

Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 20 januari 2022. 

Beslutet expedieras till 

Revisionskontoret Borås Stad 
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Revisionsrapport: Borås Stads hantering av 
Coronapandemin 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
yttrande över rapporten om Borås stads hantering av Coronapandemin till 
Stadsrevisionen i Borås Stad.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i 
Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads hantering av 
coronapandemin. Individ- och familjeomsorgsnämnden har varit en av de 
nämnder som deltagit i den närmare granskningen och representanter för 
förvaltningen har varit med i självvärdering och hearing kring granskningen. 
Nämnden ges här möjlighet att ta del av rapporten och yttra sig över denna. 
 
I rapportens analys lyfts följande teman fram Ansvar och arbetsdelning centralt 
och lokalt, Koordinering, Kapacitet, Samordning och Lärande/ erfarenheter att 
ta med. Granskningen visar att Borås stad använt en decentraliserad modell för 
hanteringen av pandemin där mycket hanterats lokal i nämnder och 
förvaltningar och där central krisledning mest har haft en stöttande och 
samordnande roll.   Något som i rapporten framhålls som framgångsrikt i 
krishanteringen. Koordinering och samordning av skidutrustning, HR-frågor, 
testningar och vaccination har hanterats centralt och fungerat väl utifrån 
genomgången. Kommunens organisering, ledning och styrning får i 
granskningen ett gott betyg.  
 
 Utvärderingsrapporten avslutas med rekommendationer som enligt 
Stadsrevisionens bedömning kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.  
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