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§ 12 Dnr KUN 2021-00160 2.8.1.0 

Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden har tagit del av revisionsrapport om Borås Stads hantering av 
Coronapandemin.    

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden har tagit del av den revisionsrapport som Kommunforskning i 
VästSverige (KFi) har genomför på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad. 
KFi konstaterar i rapporten ett gott betyg till kommunens organisering, styrning 
och ledning under pandemin. Kulturnämnden delar Stadsrevisionens positiva 
bedömning att krisledningsarbetet har fungerat till största delen väl både 
centralt och lokalt i organisationen. 

Kulturnämnden delar också rapportens rekommendationer, i synnerhet den 
sista (på sid 3) som lyfter att ett omfattande och brett lärande har skett och 
många erfarenheter gjorts som är viktiga att aktivt förvalta. Rapporten nämner 
”kunskapsvinster”, och att erfarenheter av kris- och beredskapsarbete som 
gjorts, både kan rusta kommunen för kommande utmaningar och göras till 
vinnande innovationer. Kulturnämnden delar bilden att hanteringen av 
pandemin har utvecklat nya innovativa vägar till kulturupplevelser och kulturellt 
deltagande. 

Kulturnämnden vill gärna lägga till en rekommendation att Borås Stad fortsätter 
att utvärdera frågan, i syfte att utveckla stadens framtida organisering, styrning 
och ledning, utifrån perspektivet vilka konsekvenser pandemin fått för 
kommunens invånare, föreningsliv och civilsamhälle. Kulturnämnden har, i 
andra sammanhang, tagit del av olika myndigheters- och intresseorganisationers 
rapporter som beskriver möjliga framtida negativa konsekvenser som följd av 
de olika begräsningar och restriktioner som Kulturnämndens verksamheter 
varit tvungna att göra under pandemin. Till exempel uttrycks risk för att barn 
och ungas deltagande i kulturaktiviteter minskar, att det digitala utanförskapet 
ökar, att återväxten av engagerade i det fria kulturlivet och arrangörsföreningar 
minskar mm. Kulturnämnden kan behöva omhänderta och stödja insatser för 
att mildra pandemins konsekvenser i den här typen av frågor i många år 
framöver.               

Beslutsunderlag 
1. Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin          
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Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden har tagit del av revisionsrapport om Borås Stads hantering av 
Coronapandemin.    

 

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden har tagit del av den revisionsrapport som Kommunforskning i 
VästSverige (KFi) har genomför på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad.  

KFi konstaterar i rapporten ett gott betyg till kommunens organisering, styrning 
och ledning under pandemin. Kulturnämnden delar Stadsrevisionens positiva 
bedömning att krisledningsarbetet har fungerat till största delen väl både 
centralt och lokalt i organisationen. 

Kulturnämnden delar också rapportens rekommendationer, i synnerhet den 
sista (på sid 3) som lyfter att ett omfattande och brett lärande har skett och 
många erfarenheter gjorts som är viktiga att aktivt förvalta. Rapporten nämner 
”kunskapsvinster”, och att erfarenheter av kris- och beredskapsarbete som 
gjorts, både kan rusta kommunen för kommande utmaningar och göras till 
vinnande innovationer. Kulturnämnden delar bilden att hanteringen av 
pandemin har utvecklat nya innovativa vägar till kulturupplevelser och kulturellt 
deltagande. 

Kulturnämnden vill gärna lägga till en rekommendation att Borås Stad fortsätter 
att utvärdera frågan, i syfte att utveckla stadens framtida organisering, styrning 
och ledning, utifrån perspektivet vilka konsekvenser pandemin fått för 
kommunens invånare, föreningsliv och civilsamhälle. Kulturnämnden har, i 
andra sammanhang, tagit del av olika myndigheters- och intresseorganisationers 
rapporter som beskriver möjliga framtida negativa konsekvenser som följd av 
de olika begräsningar och restriktioner som Kulturnämndens verksamheter 
varit tvungna att göra under pandemin. Till exempel uttrycks risk för att barn- 
och ungas deltagande i kulturaktiviteter minskar, att det digitala utanförskapet 
ökar, att återväxten av engagerade i det fria kulturlivet och arrangörsföreningar 
minskar mm. Kulturnämnden kan behöva omhänderta och stödja insatser för 
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att mildra pandemins konsekvenser i den här typen av frågor i många år 
framöver.  
 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin                                

Samverkan 
FSG 2022-01-18 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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