Hur har kommunerna
agerat under covid-19?

Stora skillnader i kommunernas
krishantering
EY har kartlagt ett sextiotal kommuners åtgärder och arbete
inom äldreomsorg, skola, individ- och familjeomsorg, näringsliv,
föreningsliv, krisberedskap, kommunikation och samverkan.
Vår kartläggning visar att det finns både likheter och skillnader i
hur kommunerna hanterar nuvarande pandemi. Detta synliggörs
exempelvis i hur kommunerna fattar beslut, organiserar sin
verksamhet samt kommunicerar med såväl invånare som
medarbetare.
Kartläggningen och den tillhörande analysen är en del av EY:s
arbete i att bidra till a better working world. I det ingår att
fortsatt stötta såväl tjänstepersoner som förtroendevalda inom
kommuner, regioner och statliga myndigheter i att ta tillvara på
lärdomar från hanteringen av covid-19.

“

Sveriges kommuner har hanterat
pandemin på olika sätt. Det ger möjlighet
till lärande och utveckling!
Maria Carlsrud Felander
Seniorkonsult

Ingripande åtgärder inom
äldreomsorgen
Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av covid-19 och pandemin
har påverkat såväl äldre, anhöriga som anställda. I den nationella
debatten lyfts frågor om kommunernas ansvar, äldreomsorgens
organisering, anställningsformer, personalens kompetens,
ekonomiska förutsättningar samt styrning.

40 %
införde besöksförbud
innan nationellt beslut

Flera kommuner har
stängt verksamhet som
inte är lagstadgad

Flera kommuner
bryter mot SoL
och nekar hemtjänst till
enskilda som tillfälligt
vistas i kommunen

Inflyttningsstopp på
särskilda boenden

Stor påverkan men mindre
ingripande åtgärder inom
utbildningsväsendet
Sveriges skolverksamhet har mött stora utmaningar under
pandemin. Frågan om frånvaro och distansundervisning har varit
i fokus. Kommuner har vidtagit åtgärder för att minska risken för
smittspridning och förbereda för distansundervisning.

Flera kommuner har
begränsat möjligheten
för rätt till allmän
förskola

Enstaka skolor har
stängts

40 %
har förberett för
distansundervisning
inom grundskolan
Många kommuner har
nyttjat undantag för
distansundervisning
inom gymnasieskolan

Krisberedskapen varierar
Pandemin har ställt höga krav på kommunernas beredskap.
Kartläggningen visar att merparten av kommunerna har de
styrdokument på plats som krävs enligt lagstiftning. Samtidigt är
det i flera kommuner otydligt vilka beslut krisledningsnämnderna
har fattat. Kommunerna har ökat sin samverkan med
civilsamhället.

20 %
har aktiverat
krisledningsnämnd

Frivillig resursgrupp
(FRG) har nyttjats i
flera kommuner

Otydligt vilka beslut
som fattats inom
krisledningsnämnden

25 % nämner
pandemier i sin riskoch sårbarhetsanalys

Framtiden leder oss inte tillbaka
Vår analys visar att de kartlagda kommunerna har vidtagit åtgärder
inom en rad områden för att hantera pandemin. Flera kommuner har
fattat omfattande beslut som direkt berör både kommuninvånare och
anställda. Flera kommuner har också tagit beslut som påverkar den
politiska styrningen vilket i förlängningen kan påverka demokrati och
ansvarsutkrävande.
Vi ser även att kommuner under pandemin har förenklat hanteringen
av flera frågor och inrättat nya samarbeten som sannolikt tagit
verksamheten flera steg framåt.
Vill du veta mer om vår analys, om hur vi kan hjälpa er eller hur din
organisation har agerat i jämförelse med andra?
Kontakta oss för diskussion om hur vi kan bistå med analyser,
utvärderingar eller granskningar. Vi har goda erfarenheter av att i
nära dialog med uppdragsgivare finna nya vägar framåt, inte minst
med hjälp av ny teknik.
Vi ser fram emot att fortsatt vara ett stöd i ert arbete.

Vill du veta mer, kontakta:
Maria Carlsrud Felander - Göteborg
0725-53 77 89
maria.carlsrudfelander@se.ey.com
Sofia Holmberg - Malmö
0738-50 77 37
sofia.holmberg@se.ey.com

Sara Shamekhi - Malmö
0730-91 49 22
sara.shamekhi@se.ey.com

