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§ 133 Dnr TEN 2021-00719 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
coronapandemin  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens 
åtgärder för hantering av krisen.        

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har mottagit en rapport från Stadsrevisionen som har 
granskat Borås stads hantering av Coronapandemin. Granskning har 
genomförts av Kommunforskning i Västsverige (KFi).  

Coronapandemin har inneburit en tragedi för många medborgare och 
utmaningar för hela Borås stad. För att kunna hantera pandemin har staden 
varit tvungen att göra stora omställningar som har varit ansträngande för flera 
verksamheter. KFi menar att krisledningsarbetet har fungerat till största del väl 
både vad gäller centralt och decentraliserat i organisationen. I rapporten nämns 
också ett antal rekommendationer som Borås stad kan ta fasta på i ett fortsatt 
utvecklingsarbete.  

Stadsrevision önskar ett svar om rapporten från Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder senaste den 31 januari 2022. 

Tekniska nämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens 
åtgärder för hantering av krisen.        

               

Beslutsunderlag 
1. Decentraliserad krisorganisering, En studie av Borås Stads hantering av 
pandemin 2021-11-04 

2. Missiv- 2021-11-04 

3. Rapportsammandrag- Granskning av Borås Stads hantering av 
coronapandemin                  
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Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av 
coronapandemin  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens 
åtgärder för hantering av krisen.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har mottagit en rapport från Stadsrevisionen som har 
granskat Borås stads hantering av Coronapandemin. Granskning har 
genomförts av Kommunforskning i Västsverige (KFi).  

Coronapandemin har inneburit en tragedi för många medborgare och 
utmaningar för hela Borås stad. För att kunna hantera pandemin har staden 
varit tvungen göra stor omställningar som har varit ansträngande för flera 
verksamheter. KFi menar att krisledningsarbetet har fungerat till största del väl 
både vad gäller centralt och decentraliserat i organisationen. I rapporten nämns 
också ett antal rekommendationer som Borås stad kan ta fasta på i ett fortsatt 
utvecklingsarbete.  

Stadsrevision önskar ett svar om rapporten från Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder senaste den 31 januari 2022. 

Tekniska nämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens 
åtgärder för hantering av krisen.        

               

Beslutsunderlag 
1. Decentraliserad krisorganisering, En studie av Borås Stads hantering av 
pandemin 2021-11-04 
2. Missiv- 2021-11-04 
3. Rapportsammandrag- Granskning av Borås Stads hantering av 
coronapandemin                                

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se  
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