
Sida 15(29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 196

Utvärdering av krishanteringen i samband
med coronapandemin

KSN-2020-01607

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna genomförande av utvärdering av krishanteringen i samband
med coronapandemin enligt föredragningen, samt

2. att resultat av utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsensenast i
december 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Enligt kommunens ledningsplan för allvarliga störningar ska en utvärdering göras när
samordningsfunktionen varit aktiverad. Detsamma gäller när krisledningsnämnden
aktiverats. Säkerhetschefen ansvarar för att så sker. Syftet med utvärdering är lärande
och är en del i ett systematiskt krisberedskapsarbete.

Kommunstyrelsen uppdrar åt säkerhetschefen att säkerställa att utvärdering sker i den
omfattning och inriktning som anges i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020
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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. 

Utvärdering av krishanteringen i samband 
med coronapandemin  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna genomförande av utvärdering av krishanteringen i samband 

med coronapandemin enligt föredragningen, samt 
2. att resultat av utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i 

december 2020.  

Ärendet 

Enligt kommunens ledningsplan för allvarliga störningar ska en utvärdering göras när 
samordningsfunktionen varit aktiverad. Detsamma gäller när krisledningsnämnden 

aktiverats. Säkerhetschefen ansvarar för att så sker. Syftet med utvärdering är lärande 

och är en del i ett systematiskt krisberedskapsarbete.  

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt säkerhetschefen att säkerställa att utvärdering sker i den 
omfattning och inriktning som anges i ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Det föreliggande ärendet har inga 
konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

En omfattande viruspandemi har pågått över hela världen sedan januari i år och en rad 

olika åtgärder har vidtagits av ansvariga myndigheter för att begränsa 
smittspridningen. Kommunen har påverkats bland annat genom att brukare inom 

äldreomsorgen har insjuknat och i några fall avlidit, att gymnasieskolan bedrivit 

undervisning på distans och arbete i möjligaste mån har skett från hemmet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-05-20 KSN-2020-01607 

  
Handläggare:  

Anders Fridborg 
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Sedan slutet av februari har Uppsala kommun aktiverat sin ledningsplan och arbetat i 
den särskilda inriktnings- och samordningsstruktur (ISF) som läggs fast i planen. En 
stor andel av förvaltningarna och bolagen har också aktiverat krisledningsplaner och 

särskilda organisationer.  

I Ledningsplan inför och vid allvarlig störning som antogs av kommunfullmäktige den 7 

november 2017 §254 konstateras att en utvärdering alltid ska ske när 

samordningsfunktionen har varit aktiverad och hanterat en händelse. Samma gäller 
när krisledningsnämnden varit aktiverad vid hanteringen en extraordinär händelse. 
Resultatet av utvärderingen ska tas om hand som en del av det systematiska 

krisberedskapsarbetet och leda till utvecklingsinsatser.  Säkerhetschefen ansvarar 
enligt samma plan för utvärdering av samordningsfunktionen. 

Utvärderingar kan genomföras som en intern process eller ta stöd av extern part. Då 

hanteringen av coronapandemin direkt eller indirekt berört så stora delar av 
kommunen är det lämpligt att engagera extern part i arbetet, för att säkerställa en 
analys opåverkad av egen medverkan i hanteringen. Uppdraget ryms inom ramavtal 

med sedan tidigare upphandlad part.  

Utvärderingen kommer att behöva begränsas till krisledningsnämndens och den 

kommungemensamma ISF-funktionens påverkan på krishanteringen. Ett urval av de 

mest berörda nämndernas och bolagens hantering kommer också att ingå i 
utvärderingen, i tillämpliga delar. Andra nämnders och bolags interna krishantering 
bör lämpligen också utvärderas, vilket är varje nämnds och styrelses egna ansvar.  

Hanteringen av coronapandemin pågår fortfarande och beräknas inte vara helt 
avslutad förrän tidigast under 2021. Denna utvärdering ska därför inte ses som den 

slutliga. Det är dock viktigt att påbörja lärandeprocessen och faktainhämtning medan 
händelserna finns i relativt färskt minne.  

 

De frågeställningar som bland annat bör besvaras av utvärderingen är:  

• Vilken effekt har den kommungemensamma samordningen haft på 
kommunens hantering av pandemin? 

• Vad har samordningen åstadkommit i kommunens olika verksamheter samt 
om möjligt hos allmänheten?  

• Hur ser de som deltagit i hantering på roller och ansvar samt ISF som helhet? 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för utvärderingen belastar kommunstyrelsen inom befintlig budgetram 

under 2020 och bedöms ej överstiga 500 000 kronor. Statliga anslag för krisberedskap 
kan användas för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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