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Svar på revisionsrapporten - Borås Stads hantering av 
Coronapandemin  

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen i 
Borås Stad.  

Vidare beslutar Grundskolenämnden att avstyrka tilläggsförslaget från 
Vänsterpartiet.              

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har tagit del av revisionsrapporten Granskning av Borås 
Stads hantering av coronapandemin. 

Grundskolenämnden håller med om att det är viktigt att hålla igång frågorna 
kring krisberedskap och krisledning även när de inte är direkt aktuella. 
Grundskoleförvaltningen avser att göra en utvärdering av krisarbetet under 
pandemin under våren 2022. Erfarenheter från krisarbetet under pandemin ska 
tas till vara i ordinarie krisplan och inför kommande krissituationer. 

Vidare håller Grundskolenämnden även med om att ledning och organisering 
vid kriser ska utgå ifrån ordinarie befintliga former, vilket också skett inom 
nämndens ansvarsområde under pandemin. De ordinarie formerna behöver 
dock kompletteras vid en kris för att anpassat kunna hantera specifika behov 
vid en sådan situation. Grunden för detta finns beskriven i organisationens 
ordinarie krisplan. Grundskoleförvaltningen skapade en anpassad 
krisorganisation i inledningen av pandemin, som visade sig vara hållbar över tid. 
En generell lärdom är alltså att göra en analys av den specifika krissituationen 
och anpassa organisationen utifrån de unika behov som finns. 

Avslutningsvis vill Grundskolenämnden framhålla det ändamålsenliga 
samarbetet med Smittskydd kring smitta samt med vården kring vaccinationer i 
skolan och testning av elever och personal.               

Beslutsunderlag 
1. Stadsrevisionen i Borås Stad: Granskning av Borås Stads hantering av 
Coronapandemin.                                

Samverkan 
FSG. 
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Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen i Borås Stad: Granskning av Borås Stads hantering av 
Coronapandemin. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande.  
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