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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker revisionsrapport om Borås Stads hantering 
av Coronapandemin. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av den revisionsrapport som 
Kommunforskning i VästSverige (KFi) har genomfört på uppdrag av Stadsrevisionen 
i Borås Stad. Syftet med granskningen har varit att beskriva och klargöra hur olika 
delar av den kommunala organisationen och verksamheten klarat att hantera 
pandemin. Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens positiva 
bedömning att krisledningsarbetet har fungerat till största delen väl både centralt och 
lokalt i organisationen. 

Ärendebeskrivning 
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 omfattande 
utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo).  
 
Syftet med granskningen har varit att beskriva och klargöra hur olika delar av den 
kommunala organisationen och verksamheten klarat att hantera pandemin ur ett 
organiserings-, lednings- och styrningsperspektiv. Ambitionen har varit att skapa ett 
underlag för ett brett lärande kring hanteringen av pandemin – både inför framtida 
kriser och inför en kommande vardag utan pandemi. 
 
Utvärderingen har genomförts genom att ett omfattande material har samlats in enligt 
en beprövad utvärderingsmodell. En central del av det empiriska materialet utgörs av 
självvärderingar som ett urval av sju förvaltningar sammanställt. Varje förvaltning 
som tagit fram en självvärdering genomförde också en hearing. Utöver det 
genomfördes även intervjuer med tjänstepersoner i andra förvaltningar. De sju 
förvaltningar som deltagit är Stadsledningskansliet, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Sociala omsorgsnämnden samt 
Individ och familjeomsorgsnämnden. 
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Miljöförvaltningens bedömning 

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

Miljö- och konsumentnämnden håller även med om att ett omfattande och brett 
lärande har skett och många erfarenheter gjorts, och att det är viktigt att dessa 
förvaltas på ett medvetet och aktivt sätt framöver. 
  
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef
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