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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokoll 2021-03-02 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 70  

Utvärdering av Uppsala kommuns hantering 
av coronapandemin gällande 
kriskommunikation och samverkan med 
civilsamhälle och näringsliv, perioden mars-
november 2020 

KSN-2020-01607 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att lägga Utvärdering av Uppsala kommuns hantering av coronapandemin 
gällande kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och näringsliv 
bilaga 1 till handlingarna, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra föreslagna åtgärder 
utifrån utvärderingens rekommendationer enligt föredragning. 

Sammanfattning 

Coronapandemin innebär långtgående konsekvenser och påfrestningar för 
samhällsviktiga verksamheter, näringslivet och enskilda individer. Uppsala kommuns 

hantering av pandemin är en av de mer omfattande påfrestningar som drabbat 

kommunens samlade verksamhet och har inneburit stora prövningar för allmänhet 

och näringsliv. 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av pågående 

krishantering, extern kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och 
näringsliv. Utvärderingen av kommunens krishantering redovisas i ett eget ärende. 

Då krisen fortfarande pågår uppskattar kommunledningskontoret möjligheten till en 
utvärdering av förvaltningens arbete där slutsatser och rekommendationer kan 

utveckla arbetet framåt kring samverkan och kommunikation. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2021 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokoll 2021-03-02 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

• Bilaga Utvärdering av Uppsala kommuns hantering av coronapandemin 
gällande kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och näringsliv. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Utvärdering av Uppsala kommuns hantering 
av coronapandemin gällande 
kriskommunikation och samverkan med 
civilsamhälle och näringsliv, perioden mars-
november 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga Utvärdering av Uppsala kommuns hantering av coronapandemin 
gällande kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och näringsliv 
bilaga 1 till handlingarna, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra föreslagna åtgärder 
utifrån utvärderingens rekommendationer enligt föredragning. 

Ärendet 

Coronapandemin innebär långtgående konsekvenser och påfrestningar för 

samhällsviktiga verksamheter, näringslivet och enskilda individer. Uppsala kommuns 
hantering av pandemin är en av de mer omfattande påfrestningar som drabbat 
kommunens samlade verksamhet och har inneburit stora prövningar för allmänhet 

och näringsliv. 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av pågående 

krishantering, extern kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och 

näringsliv. Utvärderingen av kommunens krishantering redovisas i ett eget ärende. 

Då krisen fortfarande pågår uppskattar kommunledningskontoret möjligheten till en 

utvärdering av förvaltningens arbete där slutsatser och rekommendationer kan 

utveckla arbetet framåt kring samverkan och kommunikation. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2021-02-22 KSN-2020-01607 

  
Handläggare:  

Maria Ahrgren 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (6) 

 

Beredning 

Upphandling av utvärderingen skedde juni till augusti 2020 och upphandlad konsult 

genomförde sedan utvärderingen under september till november. Slutrapport 
levererades i januari 2021.  

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs-, barn- och 

jämställdhetsperspektiven har beaktats som framgår av bilaga 1. 

Föredragning 

En omfattande viruspandemi har pågått över hela världen sedan januari 2020 och en 

rad olika åtgärder har vidtagits av ansvariga myndigheter för att begränsa 

smittspridningen. Uppsala kommun har påverkats bland annat genom att brukare 
inom äldreomsorgen har insjuknat, att främst gymnasieskolan, men även till viss del 
högstadieskolan, bedrivit undervisning på distans, kommunala verksamheter har 
stängts ner och arbete i möjligaste mån har skett från hemmet. Sedan slutet av februari 

har Uppsala kommun aktiverat sin ledningsplan och arbetat i den särskilda inriktnings- 

och samordningsstruktur (ISF) som läggs fast i planen. 

Utvärderingens syfte 

För att kunna dra slutsatser från genomförd krishantering som bidrar till utveckling för 

både det fortsatta arbetet inom ramen för pågående läge, och för framtida 

krissituationer, sattes en kriskontext innefattande coronapandemin utdragenhet i 
både tid och rum, den digitala hanteringen som samhället i stort har blivit forcerade in i 
och som har krävt en stor omställning på både organisatorisk nivå och individnivå, 

samt att oron och risken att smittas och insjukna har varit närvarande hela tiden för 

medborgare, näringsidkare och medarbetare. Detta har sannolikt påverkat alla genom 

ökad stress, svårighet att under arbetet kunna släppa oron för anhöriga som drabbats 
eller som befinner sig i riskgrupp men det kan även finnas viss tveksamhet att själv 

exponera sig för risker. Utvärderingen lyfter särskilt att de slutsatser som dras från 
denna krishantering måste ses i detta sammanhang.  

Utvärderingen syftar till att utveckla det systematiska krisarbetet gällande 

kriskommunikation och samverkan med civilsamhället och näringslivet och därmed 
också bidra till att synliggöra lärdomar inför framtiden. 

Utvärderingens metod och frågeställningar 

Utvärderingen bygger på dokumentstudier och en kvalitativ intervjustudie med 59 

personer utifrån övergripande frågeställningar: Hur har kommuninvånare uppfattat 
Uppsala kommuns agerande? Har Uppsala kommun möjliggjort för civilsamhället att 

bidra med kompetenser och resurser i krissituationen och hur uppfattas kommunen 
som samverkanspart? Hur väl har Uppsala kommuns stöd till det lokala näringslivet 
fungerat och har kommunen haft förmåga att ta emot erbjudanden om hjälp och idéer 

från näringslivet? Hur kan Uppsala kommun utveckla kriskommunikationen och 
samverkan? 

Med anledning av att utvärderingen bygger på kvalitativa datainsamlingsmetoder har 
vissa frågeställningar formulerade i förfrågningsunderlaget inte kunnat besvaras. Den 
kvalitativa metoden hade behövt kompletteras med en kvantitativ undersökning 
gällande extern kommunikation för att få ett bredare underlag. 
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Kommunikationsstaben började tidigt under våren logga kommunikationsaktiviteter 
och detta material är ett i sig ett bra komplement till utvärderingen, men olika kanalers 
effektivitet och kommuninvånares upplevelse av kommunikationsaktiviteterna bör 

undersökas kvantitativt genom exempelvis en enkätundersökning för att några tydliga 
slutsatser ska kunna dras. 

Slutsatser och rekommendationer för kommunikation 

Förutom att utvärderingen visar att det inte är möjligt på ett tillfredsställande sätt att 

besvara flera av frågeställningarna formulerade i förfrågningsunderlaget med 
intervjuer, utan att de behöver undersökas vidare kvantitativt bedöms kommunens 

ambitioner med kriskommunikationen delvis uppnådda utifrån ambitionerna i 
kommunens Riktlinje för kriskommunikation. Kommunen kommunicerade relativt 
snabbt och aktiviteterna har inte haft motstridiga budskap. Utvärderingen visar att 

kommunen kommunicerade i kanaler med bred räckvidd men missade delvis utsatta 

grupper och lyckades inte helt anpassa kommunikationen till dem. Kommunala 
verksamheter som kanal har dock varit relevant även om kommuninvånare inte ser 
kommunen som sin primära informationskälla. 

De rekommendationer som utvärderingen främst lyfter är: 

• Skapa förutsättningar för systematisk uppföljning av kommunens 
kommunikationsaktiviteter genom att sätta upp rutiner och tydliggöra ansvar 

för uppföljning av kommunikationsaktiviteter. 

• Vidareutveckla strategier och taktiska planer för kriskommunikationen genom 
att löpande göra målgruppsanalyser och särskilt beakta de grupper som kan 

ha svårt att tillgodogöra sig informationen, exempelvis på grund av 
språkkunskaper eller funktionsnedsättningar.  

• Fortsätta arbetet med budskapssamordning och identifiera kritiska beroenden 
och/eller scenarion. 

• Stärka arbetet med och kompetensutveckla inom digitala verktyg och 
flerspråkighet. 

Förslag på åtgärder utifrån rekommendationer 

Kommunledningskontoret instämmer i utvärderingens föreslagna rekommendationer 

och det pågår redan utvecklingsarbeten inom samtliga dessa områden. Utveckling av 
både kvantitativa och kvalitativa metoder för uppföljning av kommunikationsinsatser 

är högt prioriterat under 2021. Framåt är behovet av digitaliseringsstöd, för såväl 

metoder för kommunikation som för kompetensutveckling av stabens medarbetare, 
stort. Automatiserade och digitala metoder för uppföljning skulle öka möjligheterna att 

snabbare justera och rikta kommunikationsinsatserna. 

Även målgruppsanalys är ett pågående löpande arbete. Arbetet kommer att stärkas 
genom ökad samordning inom kommunledningskontoret och med andra 
förvaltningar, där kompetenser inom olika områden kan mötas och diskutera 

utmaningar och lösningar på strategisk nivå. Målgrupper med annat modersmål än 
svenska är en del i målgruppsarbetet för att utveckla kommunens flerspråkiga 

kommunikation. 

Gällande integrerad kommunikation och budskapssamordning så handlar det främst 

om samordnade kommunikationsinsatser i flera kanaler och samordning av Uppsala 
kommuns budskap på helheten. Utmaningen ligger till stor del i alla nämnders och 
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bolags behov av att få ut just sina budskap. Utveckling inom området bör fokusera på 
hur vi kan skapa förståelse kring prioriteringar av budskap både hos verksamheterna 
och på politisk nivå. 

Slutsatser och rekommendationer för samverkan med civilsamhälle 

Utvärderingen visar att Uppsala kommun möjliggjorde för vissa delar av civilsamhället 
att bidra med kompetenser och resurser i krissituationen. Genom samverkansgruppen 

och den överenskommelse som slöts mellan Röda Korset och kommunen 

organiserades en struktur för att samordna frivilligas insatser. Kommunen tog också 
tidigt beslut om bibehållet föreningsbidrag trots inställda aktiviteter. Genom bibehållet 

stöd kunde många föreningar kontakta och informera sina medlemmar.  

Utvärderingen visar på att Uppsala kommun inte fullt ut tog tillvara på civilsamhällets 

kunskap och möjligheter att nå risk- och målgrupper. Exempelvis så skulle 
samverkansgruppen fungera som en kanal mot civilsamhället men detta har inte riktigt 

fungerat som avsett i alla delar. Tanken var att många föreningar skulle nås, men flera 
föreningar uppfattar att de inte nåtts av kommunens information. Utöver dessa 
föreningar är det förhållandevis få föreningar som nås genom den lokala 

överenskommelsen. Samverkansgruppen hade kunnat användas för att nå vissa av de 

målgrupper som kommunen har svårare att nå. Utöver den centrala samverkan 

behövde således många föreningar på egen hand fortsätta arbeta mot sina 

målgrupper. Utvärderingen visar därför att kommunens förmåga att ta vara på 

civilsamhällets resurser och kompetenser påverkades av att strukturer, former och 

förväntningar för samverkan inte helt fanns på plats när krisen började. 

Krishanteringen tappade därför fart när formerna för samverkan inte var etablerad 

eftersom det generellt är svårt att skapa nya samverkansformer under en kris. 

De rekommendationer som utvärderingen främst lyfter är: 

• Skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete med civilsamhället genom 

att till exempel skapa en organisation i kommunen för civilsamhällesfrågor, 
bjuda in till dialog om hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället 

kan utvecklas och hur realistiska förväntningar kan tydliggöras mellan 
parterna och utveckla överenskommelsen med föreningslivet samt vid behov 

skapa andra samverkansformer där föreningar kan ha en samlad kontakt 
gentemot kommunen.  

• Utveckla samverkansgruppen utifrån civilsamhällets och kommunens behov. 
Utifrån de olika behoven, bygg en struktur, tydliggör syfte och förväntningar på 

gruppen. 

• Arbeta tillsammans för att höja krisberedskapen och involvera civilsamhället i 
planeringen innan krisen samt tydliggör generiska förväntningar och 

förutsättningar. 

• Etablera en frivillig resursgrupp (FRG) som kan organisera frivilliga och 

frivilligorganisationer eftersom strukturen för att ingå i en FRG passar inte alla 

delar av civilsamhället eftersom det handlar om avtal mellan kommunen och 

enskilda frivilliga med en ersättning. 

• I samverkan med civilsamhället lägg ett ökat fokus på lägesbilder (exempelvis 
läget i kommunen och i staden, vad som görs och vad som kommer att göras 

av kommunens olika förvaltningar, verksamheter och bolag). Detta bör 
kompletteras med en portal eller liknande där olika aktörer kärnfullt (enligt ett 
standardformat) beskriver vad de gör och kommer att göra. Om kommunen 
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skulle få till detta så skulle civilsamhället kunna bli mycket mer proaktiva och 
avlasta kommunen. 

• Erbjud civilsamhället annat stöd än bara ekonomiskt stöd. Kommunen kan 

erbjuda sina interna policydokument till civilsamhället för att underlätta så 

som till exempel riktlinjer för hemarbete. Sådant genomarbetas av kommunen 
ur flera perspektiv men för en förening eller mindre organisation finns inte 
samma möjligheter. Att erbjuda civilsamhället den typen av stöd skulle 

underlätta och kommunen skulle kunna uppfattas som en stark partner. 

Förslag på åtgärder utifrån rekommendationer 

Kommunledningskontoret instämmer i stort i utvärderingens föreslagna 
rekommendationer och kommer att fortsätta utveckla en strukturerad dialog och 
kommunikation med civilsamhället. Ökat fokus kommer utifrån utvärderingen att 

läggas på av en väg in för föreningar och utveckling av den överenskommelsen med 
föreningslivet (ÖK). Arbete pågår även med att ta fram ett avtal och utbildning för 
Uppsala FRG för implementering under 2021. Tidig krissamverkan med civilsamhället 
kommer att säkras i samband med revidering av kommunens övergripande 
krisledningsplan. 

Slutsatser och rekommendationer för samverkan med näringsliv 

Utvärderingen visar att kommunen mildrade konsekvenserna för det lokala 

näringslivet genom att genomföra flera olika åtgärder för att mildra konsekvenserna av 

pandemin. Åtgärderna har haft potential att nå ut brett bland olika branscher och 

företag. Vissa företag har dock haft förväntningar på stöd som inte kan uppfyllas inom 

kommunens mandat. 

Vidare visar utvärderingen att kommunens upparbetade nätverk och arbetssätt 
möjliggjort handlingskraftiga åtgärder som svarar mot näringslivets behov och att 

kontakten med näringslivet har kommunen haft ett proaktivt och lyhört arbetssätt som 

gjort att de har fått god förståelse för vilka företag som är mest drabbade, vilka 
utmaningar de möter och hur kommunen kan stötta dem. Inledningsvis i krisen fanns 

ett stort informationsbehov hos det lokala näringslivet, bland annat ökade besöken på 

näringslivsenhetens sociala medier. Kommunen agerade på dessa signaler. Kontakten 

har skett genom olika företagsnätverk, direkt med större företag och indirekt bland 

annat via mindre företags hyresvärdar. Dessa kommunikationsvägar är upparbetade 
sedan innan krisen 

Att nå småföretagare är en utmaning för kommunen och utvärderingen visar på en risk 

att kommunen missar många av de småföretagare som utgör en viktig del av Uppsalas 
lokala näringsliv eftersom denna typ av företag ofta saknar de upparbetade 
kommunikationsvägar med kommunen som större företag har. 

De rekommendationer som utvärderingen främst lyfter är: 

• Fortsätt att arbeta proaktivt, undersök behov och genomför varierade åtgärder 

genom att leta efter nya och kreativa lösningar som kan underlätta för 

företagen på olika sätt. 

• Befäst framgångsrika arbetssätt och utöka kontakten till att innefatta fler 
företag som idag inte ingår i etablerade nätverk. Kommunen har till exempel 
fått kontakt med mindre företag genom att kontakta deras hyresvärdar. Detta 
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arbeta skulle kunna utökas genom att identifiera andra större företag som är i 
direkt kontakt med mindre företag.  

Förslag på åtgärder utifrån rekommendationer 

Kommunledningskontoret instämmer i utvärderingens föreslagna rekommendationer 
och tänker i fortsatt arbete stärka lokalt samarbete i och med implementeringen av 
handlingsplan för näringsliv i Uppsala kommunkoncern. Dessutom kommer åtgärder 

vidtas för att minska risken av exkludering av de företag och näringsidkare som inte är 

med i etablerade nätverk. 

Den fullständiga rapporten Utvärdering av Uppsala kommuns hantering av 

coronapandemin gällande kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och 
näringsliv återfinns i bilaga 1. 

Uppföljning av genomförda åtgärder sker inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie 
uppföljningsplan samt vid uppföljning av handlingsplan näringsliv. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförandet av åtgärder utifrån utvärderingens rekommendationer kommer ske 

inom budgeterad ram. Genom ett ändamålsenligt och strukturerat 
kriskommunikationsarbete, samt en kvalitativ samverkan med civilsamhälle och 

näringsliv förväntas kommunen kunna utföra en mer effektiv och kvalitativ verksamhet 

genom att bland annat ta tillvara på civilsamhällets kompetenser och resurser samt 
rikta insatser till civilsamhälle och näringsliv utifrån identifierade behov och därmed 
även mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna i kris. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2021 

• Bilaga Utvärdering av Uppsala kommuns hantering av coronapandemin 
gällande kriskommunikation och samverkan med civilsamhälle och näringsliv. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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https://www.facebook.com/uppsalakommun/?__cft__%5b0%5d=AZVlIXF85WUZMr454VajR9uf_bW98ClQ2cL7HGGc3VMPdBDez_dZB-o4y6Dd1ucVjdcGCZYMVS7SIxpiOJk6XKEaoYdUASD7n3vkJRYHUUwF0ReQcbBU6H_9IojKTApkVqrUZske1gpoJDOLkNM01oLY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/uppsalakommun/?__cft__%5b0%5d=AZVlIXF85WUZMr454VajR9uf_bW98ClQ2cL7HGGc3VMPdBDez_dZB-o4y6Dd1ucVjdcGCZYMVS7SIxpiOJk6XKEaoYdUASD7n3vkJRYHUUwF0ReQcbBU6H_9IojKTApkVqrUZske1gpoJDOLkNM01oLY&__tn__=R%5d-R
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