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Sammanfattning 

När pandemin kom till Sverige under vårvintern 2020 var det ingen som kunde förutse 

konsekvenserna eller fullt ut förstå innebörden av att drabbas av samhällsspridning av ett virus 

vilket det saknades verksamma vaccin emot. När kunskapsläget förändras hela tiden ställer det 

särskilda krav på ledarskapet av våra organisationer. 

 

Hur vet exempelvis beslutsfattare och medarbetare vilka beslut som är rätt och vilka insatser 

som är relevanta när det saknas erfarenhet och kompetens om att hantera en pandemi som 

berör på en mängd olika sätt? Och hur lär vi oss, utan att döma, trots att vi som samhälle måste 

har rätt att utkräva ansvar?  

 

Public Partner har fått i uppdrag av Växjö kommun att beskriva delar av de behov, beslut och 

förväntade effekter som fattades av Växjö kommun under perioden mars till september 2020. 

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att Växjö kommun i grunden är en välskött kommun. Det 

är ordning och reda kring ekonomiska frågor. Kommunen styrs enligt en modell som tar tydlig 

ansats ur kommunfullmäktiges mål som riktning, med koncernen som helhet i fokus och i ett 

fundament där tillit mellan politik och tjänstepersoner förväntas råda. Detta har skapat bra 

förutsättningar för att kunna hantera pandemin och säkerställa rätt insatser. 

 

Det är däremot väldigt svårt att spåra effekterna av de beslut och de insatser som genomfördes 

under perioden. Vi kan konstatera att smittspridningen varken var större eller mindre i Växjö trots 

massiva insatser för att begränsa smittan. Vi kan konstatera att Växjö kommun fortsatt leverera 

välfärdsservice till medborgarna enligt strategin prioritera, ställa in och ställa om. Växjö kommun 

har genom en tydlig strategi för centralt beslutsfattande och information minskat trycket på 

enskilda chefer. Ett fokus har funnits på kommunens ekonomi i sin helhet. Om vi ställer den 

kontrafaktiska frågan till vårt material: ”Hur hade det blivit om beslut om åtgärder och insatser 

inte tagits och effektuerats?”, visar det hur svårt det är bedöma effekterna. Det är helt enkelt 

omöjligt att säga vad som hade hänt om inte insatserna satts in.  

 

Att möta oro inte minst genom information har sett som en central men svår uppgift under 

pandemin. Kommunkoncernen har skapat former för en ensad kommunikation i en kontext av en 

mängd avsändare av information och budskap. Detta har varit ett stort stöd i styrning och ledning 

internt. Vi ser däremot en kommunikativ utmaning för Växjö kommun att nå ut med sina budskap 

externt, utifrån att kommunen är en mindre viktig informationskälla vid en samhällsstörning. 

Medborgarundersökningen visar hur den mediala debatten påverkar kommuninvånarnas 

bedömning av äldreomsorgen.  

 

Många farhågor om långsiktiga ännu icke förutsägbara effekter av pandemin beskrivs. Allt ifrån 

oro kring det demokratiska samtalet till och hur föreningslivet kommer att överleva när allt ska bli 

som vanligt igen. Vi ser att det är av vikt att söka former för att lära av den snabba 

digitaliseringen. I detta behöver man ta lärdom av de risker som finns när det går snabbt, men 

samtidigt säkra att man inte tappar innovation och utvecklingskraft. 

 

Patrik Lidström och Tove Strömberg 

Public Partner
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1 Inledning 

Sverige och Växjö kommun har nu levt i pandemin i ett år och det lätt är att glömma hur det 

var initialt. Många kritiska röster har under den senaste tiden höjts om:  

- vad som borde ha gjorts, 

- att förberedelserna att möta pandemins konsekvenser var allt för låg, och  

- att beslutsfattandet skedde i allt för långsam takt.  

 

Samtidigt som vi nu utvärderar samhällets strategi och insatser ser vi som författat denna 

rapport ett starkt behov av att påminna om i vilket kontext politisk ledning, chefer och 

medarbetare befann sig i då. När pandemin kom till Sverige under vårvintern 2020 var det 

ingen som kunde förutse konsekvenserna eller fullt ut förstå innebörden av att drabbas av 

samhällsspridning av ett virus vilket det saknades verksamma vaccin emot.  

 

Exempelvis sa statsepidemiolog Anders Tegnell så sent som den 7 mars 2020, apropå ett 

tidigare uttalande om att viruset troligen inte skulle få någon spridning utanför Kina: ”Men 

min bedömning var inte helt rätt”. Vidare stod han fast vid sin bedömning om att människor 

som varit i norra Italien eller Iran, om de var symptomfria, kunde gå till sina arbeten. ”Det är 

nämligen enklare att smittspåra när människor lever sina vanliga liv, säger Tegnell”.1 

 

Att säga något annat än att utvecklingen av pandemin var dramatisk under våren 2020 

skulle vara en rejäl underdrift. Vardagen blev för många att följa utvecklingen via dagliga 

presskonferenser. Det som påverkade, inte minst beslutsfattandet på kommunal nivå var att 

budskap som förmedlades på presskonferenser i Stockholm fick direkt påverkan in i den 

kommunala självstyrelsen. Uttrycket ”presskonferensstyrning”, kan väl sammanfatta läget 

då.  

 

Exempel på detta är när regeringen den 17 mars meddelade att all utbildning för elever från 

och med gymnasiet redan den 18 mars skulle studera på distans: ”Det innebär att alla 

elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, men studera hemma”.2 Givetvis var 

det många kommuner som hade uppfattat signaler om att det var på gång, så 

förberedelsearbetet hade kanske kommit en bit på väg. Men även den mest förutseende 

utbildningsnämnd i Sverige behövde ändå fatta snabba och osäkra beslut. En omställning 

då den byråkratiska traditionen i stor utsträckning bygger på förutsägbarhet, transparens 

och långsiktighet. 

 

Rapportens disposition:  

Kapitel 1 Beskrivning av uppdraget och metodologiska angreppssätt.  

Kapitel 2 Innehåller en redogörelse över de behov som uppstod initialt i pandemin 

Kapitel 3 Innehåller redogörelse om vilka insatser som gjorts för att möta upp behov som 

uppstått under pandemin 

Kapitel 4 Innehåller ett försök att lyfta effekter av tagna beslut och genomförda insatser 

Kapitel 5 Konsulternas analys, slutsatser och lärdomar som fångats under utvärderingen  

 
1 https://www.svd.se/min-bedomning-om-kina-visade-sig-inte-vara-ratt (2020-03-07) 
2 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gymnasieskolor-och-hogskolor-rekommenderas-distansundervisning 

https://www.svd.se/min-bedomning-om-kina-visade-sig-inte-vara-ratt
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1.1 Uppdraget 

Växjö kommun bestämde sig under juni månad 2020 att genomföra en utvärdering med 

fokus på uppkomna behov, fattade beslut och huruvida effekter av insatser kunde 

uppmätas. Uppdraget gavs till Public Partner att tillsammans med Växjö kommun samla in 

information och data i tillräcklig mängd för att möjliggöra värdering av uppdragets 

huvudfråga:  

 

I vilken utsträckning gav de samlade insatser som kommunen genomförde 

under perioden mars-september 2020 de önskvärda/avsedda effekterna, och 

vilka lärdomar kan organisationen dra av de upptäckterna utvärderarna gör? 

 

Syftet med uppdraget var att skapa lärande och bedömningar kring effekter och relevans av 

beslutade/verkställda insatser för att hantera pågående kris och att i förlängningen skapa 

bättre beredskap om likartade kriser uppstår igen. 

1.2 Metod 

Denna utvärdering har i första hand genomförts med en kvalitativ ansats. För att kunna 

skapa en bild över de samlade insatserna som genomförts utifrån perioden har vi i 

huvudsak använt två datainsamlingsmetoder. Intervjuer i olika format och analys av en 

beslutslogg som Växjö kommun inrättade under våren 2020.  

 

Konsulterna har under december 2020 och januari 2021 intervjuat samtliga 

förvaltningschefer och deras närmaste medarbete i arbetet med pandemin samt VD för 

kommunens bolag. Intervjuer har även genomförts med Värends räddningstjänst, ett par 

ideella organisationer, samt representanter för elevorganisationer, pensionärsföreningar, 

näringslivsverksamheten och facklig verksamhet.3 Samtliga inbjudna erbjöds att skicka in 

sina svar skriftligt, vilket ett antal personer gjorde. 

 

Varje förvaltning, bolag och förbund har ombetts fylla i en beslutslogg av samtliga beslut 

som fattats med koppling till pandemin. Besluten som loggats är från början av mars till 

december 2020. Public Partners uppdrag omfattar dock endast perioden mars till 

september. Miljö- och hälsoskyddskontoret samt Stadsbyggnadskontorets beslut saknas i 

loggen men har ”fångats” i intervjuer. 

 

De insatser som finns i beslutsloggen har delats in enligt följande: 

1. Begränsa smittspridning. 

2. Mött behov som uppkommit till konsekvens av pandemin. 

3. Lindrat ekonomiska effekter av krisen 

4. Skapat informationsinsatser kopplat till ovanstående områden. 

 

Bedömning av i vilken kategori insatsen ska hamna har gjorts utifrån det som står i 

beslutsloggen och det som framkommit i intervjun.  

 

Antal insatser som genomförts per förvaltning/bolag/förbund är inte ett kvalitativt mått. Hur 

besluten formuleras, och vilken verksamhet som bedrivs påverkar mängden beslut som 

loggas. 

 
3 Se bilaga A intervjupersoner.  
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De beslut som finns i loggen fångar beslut direkt relaterade till pandemin. Utöver dessa 

beslut har ett antal ordinarie beslut fattats av nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. 

 

Utöver intervjuer och beslutslogg så har vi tagit del av mötesanteckningar och beslut som 

fattats under utvärderingsperioden. Analys har genomförts av 2020 års 

medborgarundersökning som Växjö kommun deltog i. Konsulterna har även läst ett utkast 

av en utvärdering utförd av konsultföretaget Combitech. Syftet med denna utvärdering var 

att utvärdera Växjö kommuns hantering av coronapandemin under tidsperioden januari-

augusti 2020 med utgångspunkt i agerandet hos den centrala krisledningen och att försöka 

ringa in viktiga lärdomar för att öka beredskapen inför framtida kriser.4 

 

Avstämning av inriktning och de resultat som denna utvärdering kommit fram till har 

regelbundet stämts av med styrgruppen för utvärderingen bestående av utvecklingschef, 

säkerhetschef och säkerhetsamordnare. Materialet har även bearbetats under en chefsdag, 

utökad koncernledningsgrupp. De medskick som kom från deltagarna har även de vävts in i 

utredningens iakttagelser och slutsatser.  

1.2.1 Metodologiska utmaningar 

Utvärderingen fokuserar på perioden mars till september 2020. Vi genomförde främst vår 

datainsamling i december 2020. En utmaning för utvärderarna har varit att bibehålla denna 

avgränsning, mot bakgrund av att pandemin fortfarande pågått under utvärderingsperioden.  

Trots att både vi och våra respondenter hjälpts åt att hålla fokus på den aktuella perioden, 

skulle det vara förmätet att tro att våra upplevelser av hösten inte påverkat vår bedömning 

av den avgränsade perioden. 

 

Uppdraget har inte explicit omfattat krisledningsarbetet, ej heller innefattar det en fördjupad 

analys av enskilda verksamhetsområden. 

 

En av våra huvudsakliga utvärderingsfrågor pekar på att spåra effekter av de beslut och de 

insatser som genomfördes under perioden. Vi kommer i rapporten att peka på att detta är 

en nästintill omöjlig uppgift, både nu och sannolikt på sikt. Detta mot bakgrund av att 

informationen om pandemin och dess utveckling förändrats hela tiden. Om vi ställer den 

kontrafaktiska frågan till vårt material ”hur hade det blivit om beslut om åtgärder och insatser 

inte tagits och effektuerats?” visar det hur svårt det är bedöma effekterna. Det är omöjligt att 

säga vad som hade hänt om inte insatserna satts in. 

 

Gemensamt för alla intervjuer är att oavsett vilken roll personen haft i hanteringen av 

pandemin så har alla ytterst varit människor som på olika sätt påverkats av pandemin. Detta 

präglar bedömningar av hur väl olika insatser fallit ut. 

 
4 ”Utvärdering av krisorganisationens hantering av konsekvenserna i samband med coronapandemin, Växjö 
kommun, perioden januari – september 2020.  
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2 Behov att möta initialt i pandemin 

Under pandemins initiala skede rådde stor osäkerhet kring vilka behov som skulle uppstå. 

För att rusta förvaltningens förmåga och för att stärka beredningsprocessen relaterat 

hanteringen av pandemin uppdaterades pandemiplaner, covid-grupper formerades med 

uppdrag att omvärldsbevaka utveckling (fånga behov, rikta till HR/kommunikation och 

central krisledning). För att möjliggöra ”kontroll och uppföljning” upprättades central och 

förvaltnings-/bolagsspecifika beslutsloggar. Omfallsanalyser och scenarioplanering 

genomfördes för att skapa hypoteser kring hur behoven skulle gestalta sig. 

 

Grovt kategoriserat ser vi att kommunen hade att hantera följande behov: 

 

- Säkra kommunens leverans av kommunens kärnverksamhet 

- Säkra skatteintäkter och om möjligt bidra till att hålla igång ekonomi för intressenter 

i kommunen (företag, föreningar, kulturaktörer) 

- Hantera oro bland tjänstepersoner, politik och medborgare.  

 

Kunskapsläget kring behov av vilka insatser som krävdes förändrades från vecka till vecka. 

Detta gällde till exempel hur och vilka som skulle använda skyddsutrustning. De första 

budskapen som kommunicerades till Växjö kommun var att regionen skulle vårda alla som 

smittats av viruset. Av den anledningen skulle regionen prioriteras vid tilldelning av den 

skyddsutrustning som fanns att tillgå. 

 

Det visade sig dock snart att det fanns behov av att använda skyddsutrustning inom de 

förvaltningarna med ansvar för vård- och omsorgsverksamheter. Växjö kommun hade 

säkerställt tillgång genom en form av centrallager med skyddsutrustning. Det fanns tydliga 

riktlinjer för vilka verksamheter som skulle använd vilka typer av skyddsutrustning  

 

Ett annat exempel var att de tidiga skatteprognoserna som kom från SKR indikerade stora 

tapp av skatteintäkter. Scenarios om hur hela medarbetargrupper skulle insjukna och hur 

företag skulle tvingas till massuppsägningar skapade ett behov att minska de ekonomiska 

konsekvenserna av pandemin. För att ha koll utvecklades särskilda rutiner i 

ekonomiredovisningen.  

 

Under våren fattade staten beslut om full kompensation vid sjukskrivningar, generella 

statsbidrag för att täcka prognostiserade bortfall av skatteintäkter, möjlighet för kommunerna 

att återsöka medel för fördyrande omständigheter relaterat pandemin och möjligheter för 

företag att tillfälligt permittera anställda. Sammantaget innebar detta skatteintäkter i ungefär 

likartad omfattning som innan pandemin, och en begränsad nettokostnadsökning till följd av 

pandemin. I slutändan hade Växjö kommun ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 i likhet 

med många andra kommuner.  
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Det förhållningssätt som beskrivs ha anammats för att möta behov kring styrning och 

ledning har handlat om ”Fatta beslut som undanröjer hinder i arbetet, ta hellre ett beslut för 

mycket än för lite och så långt möjligt är – håll besluten så att de kan gälla för hela 

kommunkoncernen”. Exempel på detta är:  

 

- Koncernledningen gav vägledande principer för att bedöma när verksamhet stängs.  

- Förvaltningen fattade beslut att ”vid extremfall” göra tillfälliga undantag om begäran 

av utdrag ur belastningsregistret inför anställning för att snabbt kunna ta in vikarier. 

- Stödlinjer upprättades för chefer i verksamheterna var igenom de kunde vända sig 

till t. ex. medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), HR och krisledning. 

 

Ett antal behov uppkom utifrån arbetsgivaransvaret. Exempelvis:  

• Vägledning kring om medarbetare som varit på sportlovsresor vara i karantän innan 

de återgår i arbete,  

• Process för psykisk ohälsa relaterat en förväntan om att medarbetare i större 

utsträckning skulle behöva stöd.  

• Specifika processer för frånvarouppföljning och sjuklönehantering 

• Förberedelser inför eventuell korttidspermittering (bolagen) 

 

FHM lämnade 1: a april 2020 rekommendationen att arbetsgivare som har möjlighet ska låta 

anställda arbeta hemma och att undvika onödiga resor. Då fattades initiala beslut kring om 

vilka som skulle arbeta på distans och vilka som inte skulle göra det. För att säkerställa 

trygga arbetsplatser infördes olika system om arbetsrotation /kontorsbemanning.  

 

Med tiden fattades nya beslut utifrån nya identifierade behov. Exempelvis, hur säkerställer 

arbetsgivaren en god arbetsmiljö i hemmet? Får medarbetare och chefer ta med sig 

skrivbord och stolar med sig hem? Kamera på eller av vid digitala möten? Alltså en rad 

arbetsmiljöfrågor med fokus på den fysiska arbetsmiljön. Ytterligare behov utifrån den 

psykosociala arbetsmiljön har efter hand identifierats.  

 

För att skapa förutsättningar att möta behov, bearbeta information från stat och region 

(uttolka innebörden för Växjö kommun) och att nå ut med arbetsgivarens ståndpunkt i frågor 

sattes ett team med HR och kommunikation samman tidigt under pandemin. När 

enhetschefer behövde hjälp att fatta ett beslut rörande arbetsmiljöansvaret var gången att 

frågan initierades till teamet. Detta team var en del av central krisledning och hade tydlig 

ingång till koncernledning och politisk ledning. Uttolkning av FHM:s rekommendationer 

samlades och kommunicerades ut.  

 

I flera av våra intervjuer med representanter från Växjö kommun lyfts den centrala 

stödfunktionen HR och Kommunikation som helt avgörande för att skapa förmågor att möta 

de behov som uppstått.  
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3 Samlade insatser och beslut 

En rad beslut har fattats som åsyftat att möta behovet av att begränsa smittspridning, klara 

välfärdsleveransen och stilla oro.  

Det har varit talande att kännedomen om vilka beslut och vilka syften dessa haft varit väl 

etablerade i koncernledningen.  

 

Ett sätt att belysa de samlade insatserna och besluten som fattades under perioden mars-

september 2020 är att addera antalet beslut som gått att få fatt i via den beslutsmatris 

förvaltningen upprättat5:  

 

  

Figur 1: Total antal beslut relaterat pandemin. 

En relevant frågeställning när så många beslut fattats i så många olika delar av koncernen 

är huruvida given beslutsordning har hållits. Avseende frågeställningen kan vi konstatera att 

trots beslutsmängden så tycks de allra flesta vi möter vara nöjda med i vilken ordning de har 

fattats. Vi möter viss frustration hos delar av arbetstagarorganisationerna, riktat mot delar av 

koncernen. Den kritik som framförs riktas i första hand emot att arbetsgivarparten inte i 

tillräckligt stor utsträckning lyssnat in eller informerat arbetstagarorganisationernas 

synpunkter. 

 

Det beskrivs även att formerna för att landa en koncerngemensam kommunikationsstrategi 

och beslut i vissa frågor, i synnerhet initialt, skapat viss friktion mellan kommunen och de 

kommunalägda bolagen.  

 
5 För matrisen i sin helhet, se bilaga B ”Sammanfattande beslutslogg”. Ytterligare covidrelaterade beslut har 
fångats vid intervjuerna.   

104

99

18

41

Totalt antal beslut relaterat pandemin mars -
september 2020

Minska smittspridning

Möta behov utöver "kärnverksamhet" och reguljär styrning

Lindra ekonomiska effekter (för näringsliv, föreningsliv och kultur)

Information/kommunikation

262
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Exempelvis avseende vissa personalfrågor där parterna haft olika avtal att förhålla sig till. 

Samtidigt beskrivs att former för att lösa dessa ”skav” utvecklats allt efter att tiden gått. 

 

I bilaga C har vi samlat exempel på insatser som genomfördes för att minska 

smittspridningen, möta behov, lindra ekonomiska effekter och avseende information och 

kommunikation. 

3.1 Beslut med fokus på att minska smittspridning 

Till det numerära utgör antal beslut vars syfte direkt kopplat till att minska smittspridningen 

antingen mellan personal i kommunen, eller mellan personal och brukare en stor andel av 

de beslut som fattats. Det är inte särskilt förvånande att de flesta av dessa beslut riktats till 

omsorgsverksamheten och utbildningsområdet. Många insatser har även genomförts av de 

kommunala bostadsbolagen, vilket har handlat om att minska möjlighet för smittspridning 

mellan hyresgäster och boenden. Inom förvaltningen Arbete och välfärd finns också många 

brukarkontakter och ett antal insatser har vidtagits. 

 

Flera återkommer till att det inom ramen för beslut kring smittspridning blivit uppenbart att 

en pandemi väcker helt andra typer av ledarskapsutmaningar än andra. En del i detta har 

som tidigare beskrivits varit att FHM:s riktlinjer frekvent anpassats utifrån ny kunskap. ”Ena 

dagen räckte det med att sätta upp plexiglas, men dagen därpå skulle det även vara möjligt 

med två meters distans”. En annan del har varit att alla fått samma information samtidigt. I 

samma stund som de dagliga presskonferenserna med FHM, Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Socialstyrelsen varit slut, så förväntade sig 

media, tjänstepersoner i koncernen, föreningsliv, m. fl. omedelbart svar från 

kommunledningen trots att kommunledningen i många fall fått information samtidigt.  

 

Ett sådant exempel som flera av våra respondenter har återkommit till är att det blev ett 

ansträngt läge när statsministern efter inrådan från FHM sa att från och med i morgon ska 

de som kan jobba hemifrån. Växjö kommun hade gjort en bedömning att smittläget i Region 

Kronoberg var sådant att det egentligen inte fanns anledning att beordra organisationen till 

distansarbete. De såg flera mervärdesaspekter att ha verksamheter öppna och medarbetare 

på plats. Men tolkningen kring detta gick isär i koncernen. Vi har mött exempel på hur det 

uppstått konflikter mellan dem som fick jobba hemma och de som inte fick, starka 

ifrågasättanden om varför arbetsgivaren var så långsam med beslutet. 

3.2 Lindra ekonomiska effekter 

För att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin fattade kommunstyrelsen ett antal 

inriktningsbeslut, dessa har därefter konkretiserats i åtgärder framför allt inom tekniska 

förvaltningen, kommunala bostadsbolag och samt bolag som tar ut avgifter av näringsliv och 

föreningsliv. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har varit en dialogpartner till kultur- och idrottsföreningar när 

det gäller hantering av pandemin. Inga specifika bidrag har dock utgått till aktörer inom 

kulturlivet eller till idrottsföreningarna. Däremot har studieförbunden fått ett specifikt stöd för 

hantering av pandemin. Andra stöd till föreningslivet har handlat om amorteringsbefrielse för 

föreningsägda fastighetsbolag och kostnad för avbokning av bokad lokal togs bort. 
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De respondenter vi mötte hade en tämligen låg förväntan på kommunen när det gällde att 

lindra de ekonomiska effekterna av pandemin. Kulturorganisationerna tittade framförallt 

emot Kulturrådet, näringslivet mot Tillväxtverket och idrottsföreningarna mot 

riksidrottsförbundet. Några exempel där respondenterna tyckte kommunen kunde agera 

handlade om bygglovsprocessen, som borde vara allt igenom enkel och digital, att Växjö 

kommun likt Jönköpings kommun borde erbjudit någon form av stödpaket till föreningslivet 

och att det finns framtida möjligheter för kommunen att stötta kulturen på ett proaktivt sätt. 

Likväl hördes flera röster som med tydlig stämma förklarade att deras förväntan på 

kommunen var att säkerställa välfärden. En företagare vi intervjuade sa: ”Alltså, jag tänker 

att vi som företag måste ta hand om vår egen affär själv. En lågkonjunktur ställer krav på att 

vi effektiviserar, ser om våra hus helt enkelt. Om kommunen ska hjälpa mig att bli 

framgångsrik handlar det ytterst om att vi i Växjö kommun kan erbjuda barnomsorg, skola 

och äldrevård i världsklass – Då får jag lättare att rekrytera!” 

3.3 Beslut för att möta ”övriga” behov relaterat pandemin 

Paletten över behov som uppstått utifrån att säkra leveransen av välfärd, säkerställa 

skatteintäkter/lindra ekonomiska effekter och att trygga tjänstepersoner och medborgare i 

ljuset av pandemin är både bred och mångfacetterad. Vi hittar beslut som syftar till att stärka 

styrning och ledning av kommunkoncernen till beslut att erbjuda boende i de kommunala 

bolagens fastigheter gårdsmusik. Karaktäristika är att de går utöver det kommunala 

kärnuppdraget samtidigt som de i många fall är en del av att säkra välfärdsleveransen. 

 

Utifrån hur vi har förstått så har det hela tiden funnits en ambition om att de beslut som 

fattas helst skall vara hållbara över tid. Exempelvis ställdes ledningen i samband med att 

gymnasieskolan skulle bedrivas på distans, inför frågan om hur skolmat skulle lösas. Andra 

kommuner hade givit sina elever checker för att kunna handla lunch i den lokala 

restaurangnäringen. Men i Växjö skavde det lite på grund av att elever skulle röra sig ute i 

samhället och potentiellt bidra till smittspridningen. Resonemanget ledde slutligen fram till 

att alla gymnasielever kunde hämta matlådor, där de bor. De elevkårsrepresentanter vi 

intervjuade sa: ”Det var ju jättebra. Fint att kommunen kunde snacka med 

grannkommunerna så att eleverna slapp att åka hit för att hämta sin mat. Sen hade de 

kanske varit smartare för oss om vi hade fått hämtat alla dagar på en gång!” 

 

Ett annat beslut som många har pratat om i intervjuerna var när det fattades beslut om att ta 

bort parkeringsavgifterna i centrala Växjö. Det fanns ett behov av att underlätta för handeln 

och kommunen ville visa sin goda vilja och förbättra förutsättningar för lokal handel. 

Konsekvensen blev som många känner till inte riktigt som förväntad. Beslutet var emellertid 

känt, det hade en tydlig och långsiktig tanke om att hålla centrum levande.  

3.3.1 Omsorg 

Äldreomsorgen har stått i förgrunden under hela pandemin. I december lämnade den 

tillsatta corona-kommissionen sitt första delbetänkande, med fokus på smittspridning inom 

vård och omsorg av äldre. Bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och bättre 

medicinsk kompetens inom äldreomsorgen var några av de slutsatser betänkandet pekade 

på. 67 

 
6 https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/regeringen-valkomnar-coronakommissionens-delbetankande/ 
7 I ovanstående avsnitt har vi beskrivit särskilda insatser och beslut med fokus på att begränsa smittspridning.  
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Utifrån kommunens skyldigheter dels som arbetsgivare, dels som myndighet uppstod ett 

antal behov utifrån chefer/medarbetare och medborgares perspektiv. När det gäller 

myndighetsutövningen och möjligheten att bistå brukare med stöd till självständiga och 

värdiga liv inom omsorgen upplevde förvaltningen att det uppstod behov av att 

tillgängliggöra socialtjänstens insatser på ett enklare sätt. ”Normala” rutiner som bland annat 

innebar att medborgare behövde ansöka på plats, att beslut behövde omprövas eller 

utvidgas blev helt enkelt svåra, nästintill omöjliga relaterat de restriktioner som staten 

införde. Exempelvis fattade kommunen beslut om: 

  

- Införande av förenklat biståndsbeslut 

- Öppna upp för de omsorgstagare som har växelvårdsbeslut att åter komma in på 

växelvård, dock under längre tid 

- Beslut att säkra eftervård för tillfrisknade covid-19 patienter med hjälp av rehab och 

övrig organisation. 

- Ytterligare uppmärksamma mätningar av ofrivillig ensamhet i samband med 

biståndsbeslut.8 

 

En iakttagelse som en av våra respondenter lyfte var att de nationella rekommendationerna 

underlättade att få till arbetet med hygienrutiner, något som innan pandemin varit trögt att få 

till. 

 

För att möta behov som uppstod hos chefer och personal kring frågeställningar av olika 

karaktär skapades rutiner och arbetsformer för att:  

 

- Kontakt ska tas mellan MAS och koordinator för sjuksköterska under helger 

- Covid-19 avdelning på Evelid 

- Enhetschef i beredskap 

- Funktionsbrevlåda med beställningsunderlag för skyddsutrustning 

- Möjligheter att nyttja en läkarkontakt på halvtid inom ramen för ett pågående 

forskningsprojekt i regionen.  

- Filmer ”Vårdhygien” att använda vid utbildning.  

3.4 Information och kommunikation 

Oaktat vilken frågeställning vi har fokuserat framkommer att en central del i det arbete som 

hanteringen av behov, försök att hindra smittspridning och att lindra ekonomiska effekter till 

följd av pandemin så förekommer två ord oftare än alla andra: Kommunikation och 

Information.  

 

Flera av våra respondenter har belyst problematiken att nå igenom ett evigt brus av 

information från ett otal avsändare. Ett allt igenom starkt behov har varit att ”få veta” vad 

som gäller, vad som händer, hur det påverkar, varför vi gör på ena eller andra sättet. I ett 

”normalläge” får knappast en debattartikel i Dagens Nyheter omedelbart genomslag. I ett 

normalläge funderar inte medarbetare och medborgare på vad en droppsmitta är, vilken 

skyddsutrustning som ska användas när, typ munskydd eller inte munskydd.  

 
8 När någon söker bistånd kan biståndshandläggaren erbjuda en screening avseende ofrivillig ensamhet. I 
samband med sådan screening erbjuder även handläggaren råd för att bryta.  
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I ett normalläge är inte medarbetare och chefer rädda att gå till jobbet där själva 

förflyttningen till arbetsplatsen innebär att jag kan drabbas av en dödlig sjukdom. Listan på 

de kommunikativa utmaningarna skulle i princip kunna uppta hela den här 

utvärderingsrapporten och det är också något som har avspeglat sig i intervjuerna.  

 

Växjö kommunkoncern beslöt som tidigare beskrivet att begränsa antalet 

kommunikationskanaler och att hålla hårt i idén om att tillsagt gäller i hela koncernen. I stort 

sett har våra respondenter lyft denna strategi som något positivt. Det har varit lätt för chefer 

och medarbetare att hitta ”vad som gäller” på kommunens intranät, i den gemensamma 

FAQ eller genom olika ”stödlinjer” som upprättats för att underlätta i vardagen. En baksida 

på den tydliga ordning och reda som koncernledningen skapade tidigt runt sin 

kommunikation är det en av våra respondenter lyfte: ”När chefer har checkat ut och inte 

översatt den centrala informationen till sin egen verksamhet. Då har det uppstått irritation 

och frustration på de arbetsplatser som har riktats mot ledningen”.  

 

I beslutsloggen finns en rad beslut om kommunikation rapporterade, exempelvis:  

- Hur informationen ska se ut på intranätet 

- Affischering i bostadsområden 

- Egna sidor på intranät där informationen samlades 

- Inrättande av en coronatelefon 

- Skyltning och lappar kring hur personer ska bete sig för att minska risken för 

smittspridning 

- Extra möten i olika format för att informera såväl politik, styrelser och medarbetare.  

4 Effekter av fattade beslut 

Det är som sagt minst sagt komplicerat att värdera vilka effekter de beslut som fattats 

genererat. Vi har sedan tidigare konstaterat har majoriteten av beslut fattades innan 

sommaren 2020 i en kontext där kunskapsläget om pandemin utvecklades mer eller mindre 

på daglig basis. Samtidigt pågår pandemin för full. De beslut och åtgärder som vidtogs 

initialt kommer sannolikt inte räcka till för att hantera de långsiktiga effekterna av pandemin. 

Vi har valt att fokusera på några få parametrar för att värdera om de beslut som Växjö 

kommun tog och de insatser som genomfördes gav önskvärda effekter. Det handlar om: 

• Hur utbredd smittspridningen var under perioden mars till september. 

• I vilken utsträckning medborgarna i Växjö kommun upplever att kommunen svarat 

an på de utmaningar som pandemin lett till i samhället. 

• Vilka effekter som uppstått avseende utförande av kommunal verksamhet. 
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4.1 Smittspridning i Växjö kommun 

Den statistik som finns kring antal sjukdomsfall behöver analyseras med försiktighet. 

Statistiken påverkas t ex av ökad testning av covid-19 kom först igång under hösten, vilket 

leder till bättre dokumentation av sjukdomsfall. Hur väl statistiken speglar smittspridningen 

är därmed svårt att verifiera. 

 

Vecka 40 (sista veckan i september) så hade Växjö totalt (kumulativt) 702 sjukdomsfall och 

75 fall per 10 000 invånare. Riket hade samma vecka totalt (kumulativt) 95 800 sjukdomsfall 

och 928 fall per 100 000 invånare. Region Kronoberg hade 1 782 sjukdomsfall totalt 

(kumulativt) och 885 sjukdomsfall per 100 000 invånare vecka 40. Vecka 40 hade åtta 

regioner över 1 000 sjukdomsfall per 100 00 invånare, åtta hade mellan 500-999 

sjukdomsfall och fem regioner hade under 500 sjukdomsfall. Den stora ökningen i antal 

sjukdomsfall kom först vecka 44 för Växjö kommun, vilket är utanför utvärderingsperioden. 

 

 

Figur 2: Sjukdomsfall totalt per vecka och sjukdomsfall per vecka tom vecka 40. 

Växjö kommun genomförde liknande insatser för att minska smittspridningen som andra 

kommuner och följde det som Folkhälsomyndigheten rekommenderade. En försiktig 

bedömning är att de insatser som Växjö kommun gjorde för att minska smittspridning mellan 

personal och medborgare och mellan medborgare-medborgare inte förvärrade situationen. 

Insatserna som genomfördes utgick från rådande kunskapsläge och de begränsningar som 

ligger i kommunens ansvar. 

 

I samtal med representanter för näringslivet så är en upplevelse att sjukfrånvaron var lägre 

än tidigare år under perioden mars-september. En rimlig förklaring kan vara att andelen som 

distansarbetade ökade under våren. Och de som var lindrigt sjuka sjukskrev sig inte, utan 

valde istället att fortsätta arbeta eftersom de satt hemma. 

 

Sjukfrånvaron för kommunens personal under perioden mars till september har generellt 

varit högre än föregående år. Den största förklaringen till detta är rekommendationen att 

medarbetare skulle stanna hemma vid minsta symptom på förkylning. Generellt har de 

förvaltningar med mest kontaktytor mot brukare/elever/medborgare högre sjukfrånvaro. 

 

I våra intervjuer framfördes viss kritik kring de åtgärder som kommunen vidtog och en bild 

av att om kommunen agerat tidigare så hade viss smittspridning hindrats. Det är dock inte 

en enig bild. Det handlar främst i vilken takt och omfattning olika delar av verksamheten 

införde distansarbete, delade ut skyddsutrustning, och rutiner för stöd och hygien. 
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4.2 Medborgarnas upplevelse av kommunens hantering 

All verksamhet och alla insatser som genomförs av Växjö kommun har ytterst sin 

utgångspunkt ur medborgarens bästa. Att veta huruvida kommunens insatser totalt sett 

svarat an emot den heterogene medborgarens behov är givetvis omöjligt.  

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning där 

kommunens invånare ges möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. 

2020 adderades några frågor avseende coronapandemin9.  

 

De särskilda ”coronafrågor” deltagarna i medarbetarundersökningen tagit ställning till var:  

- Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess 

konsekvenser? 

- Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av 

coronapandemin? t.ex. anpassningar i äldreomsorg eller skolor 

- Vad tycker du om de åtgärder som regionen vidtagit med anledning av 

coronapandemin? t.ex. anpassningar av vård eller kollektivtrafik 

- Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med 

anledning av coronapandemin? 

- Hur tycker du kommunen informerar vid samhällsstörningar? (t.ex. pandemier, 

strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp) 

- Vilka källor använder du helst för att inhämta information under samhällsstörningar? 

 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som behöver ses i en helhet av flera 

olika metoder att följa upp medborgarnas upplevelse av den kommunala leveransen. Precis 

som med alla mätningar så är tidsserier och möjligheten att jämföra den egna utvecklingen 

över tid det som kanske skapar störst värde. Vår erfarenhet är att det krävs ett gemensamt 

arbete att uttolka och hjälpa varandra att förstå de resultat som framkommer mätningar likt 

denna.  

 

1600 invånare i Växjö kommun gavs möjlighet att besvara undersökningen. 683 personer 

svarade (43%) vilket låg i paritet med snittet bland de svenska kommunerna (42%)10.11 

 

 
9 https://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-medborgarundersokning/ 
10 Likt riket för övrigt var det åldersgruppen 65 – 84 år som i störst utsträckning (68% av tillfrågad målgrupp) som 
valde att besvara undersökningen. 
11 Frågeställningar och beskrivning av undersökningens genomförande: 
https://www.scb.se/contentassets/ad7356deed2c4666ad81b7f00050da38/rapportbilaga_medborgarundersokninge
n_2020.pdf 
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SCB lyfter negativa förändringar på NMI12 avseende äldreomsorgen och på kulturen. I 

nedanstående figur en sammanställning av resultatet:  

 

 

Figur 3: NMI, bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex de tre senaste omgångarna kommunen deltagit 

 

Vi finner det inte särskilt vågat att påstå att den mediala bilden av den svenska 

äldreomsorgen under pandemin påverkat även uppfattningen om kvaliteten i äldreomsorgen 

i kommunen. Oavsett så lämnar betyget en uppgift för kommen att arbeta vidare med. När 

det gäller kulturen är det väl en rimlig reaktion att medborgarna är mindre nöjd ett år då en 

rad kulturinstitutioner kraftigt eller helt tvingats reducera sitt programutbud. 

 

På fråga hur mycket deltagaren personligen påverkats av pandemin svarade 47% av 

respondenterna ”inte så mycket” och 19% ”väldigt mycket”. De som uppgav att de upplevt 

minst påverkan befann sig i åldrarna 18–29 och 30–49 år (51%-52%) och den grupp som i 

störst utsträckning upplevt att pandemin påverkat ”väldigt mycket” var åldersgruppen 65–84 

år (21 %).  

Växjö kommun ligger i paritet med snittet av de kommuner som genomfört undersökningen.  

 

 
12 Nöjd medborgarindex (NMI) 
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Det är inte särskilt svårt att förstå att det är den äldre gruppen som upplevt störst påverkan 

av pandemin 

 

 

Figur 4: Upplevd påverkan13 

Hade åldersindelningen från SCB brutits på annat sätt så är det rimligt att anta att personer i 

åldrarna 70 + rapporterat den allra största påverkan. De rekommendationer som kom från 

FHM under våren 2020 innebar tämligen kraftiga inskränkningar för målgruppens 

levnadsutrymme. (Undvik sociala kontakter, stanna hemma/låt anhöriga handla) 

4.2.1 Medborgarnas ”betyg på” Växjö kommuns åtgärder under pandemin. 

Hur har då medborgarna upplevt Växjö kommuns agerande under pandemin? 

Sammantaget är det betydligt fler av de svarande som tycker att åtgärderna har varit bra än 

de som tycker att åtgärderna har varit dåliga.  

 

Även om samtliga av de som svarat ”vet ej” skulle välja något av de för Växjö kommun 

sämre alternativen skulle fortfarande det samlade betyget kring kommunens agerande vara 

på plus (58%) 

 
13 N=6,87 
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Figur 5: kommunens åtgärder 

I jämförelse med andra kommuner är skillnaderna så pass små att det är svårt att dra andra 

slutsatser än att Växjöborna ha en likartad bild över kommunens agerande.  

 

 

Figur 6: Bedömning av hur kommunen informerar vid samhällsstörningar 

Närmare 60% är nöjda eller mycket nöjda med hur kommunen informerar. 
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På frågan: ”Vilka källor använder du helst för att hämta information under 

samhällsstörningar” svarar respondenterna:14 

 

Svarsalternativ Andel 

Lokalmedia (t.ex. lokalradio, lokal-TV eller 
lokaltidning inkl. webbaserade tidningar) 

72% 

Rikstäckande media (t.ex. nationella 
nyhetssändningar på TV eller nyhets-
tidningar inklusive webbaserade tidningar) 

74% 

Krisinformation.se (webbplatsen) 19% 

Information från kommunen (t.ex. via 
webbplatsen eller kommunens sociala 
medier) 

28% 

Information från myndigheterna (t.ex. via 
pressträffar eller webbplatsen)  

32% 

Information från släkt, vänner och bekanta 35% 

Annan 8% 

Vet inte/ingen åsikt 2% 

Figur 7: Var inhämtas helst informationen 

Sammanställningen belyser en del av utmaningen Växjö kommun står inför att nå ut med 

information. Endast 28% av respondenterna valde alternativet ”Information från kommunen”. 

En betydande andel vill helst hämta sin samhällsinformation via lokal eller riksmedia, faktum 

är att en större andel valde att kryssa för släkt och vänner än de som kryssade för 

kommunen. Så hur ska kommunikationsavdelningen i Växjö kommun tänka och agera på att 

26% av respondenterna på föregående fråga tyckte att kommunens information avseende 

samhällsstörningar var ganska dålig eller mycket dålig?  

4.2.2 Näringslivet, föreningslivet och kulturen 

I vilken utsträckning aktörer i näringslivet och föreningslivet påverkats av covid-19 pandemin 

varier stort beroende den verksamhet som man bedriver. Vissa aktörer har fått ett uppsving 

av pandemin t. ex. internethandel och It-företag. Medan handel (i butik) och besöksnäringen 

drabbats hårt. En av de intervjuade uppgav att 2020 innebär en 34 procentig nedgång av 

antal gästnätter i jämförelse med 2019. 2019 var dock toppen på en 10-årig uppgång.  

 

Utifrån den utveckling vi ser nu, så kommer den period som utvärderingen omfattar 

historiskt sett ses som den initiala fasen av pandemin. I kombination med att kommunens 

möjlighet att stödja näringslivet är ganska begränsat, de stora stödpaketen till näringslivet 

har regeringen via Tillväxtverket ansvarat för, gör att svaret blir nej på om insatserna lindrat 

den ekonomiska konsekvensen för näringslivs aktörer i Växjö. 

 

Men de insatser som kommunen har genomfört upplevs positivt av näringslivet. De har 

signalerat att kommunen ser näringslivet och dessa aktörer som viktiga. Insatser som fri-

parkering i city, trots att den inte blev lyckad, förenkla tillstånd för uteserveringar, 

hemcatering med alkoholtillstånd har ett viktigt symbolvärde. Näringslivet upplever att 

politiken och dess förvaltning lyssnar.  

 
14 Respondenterna kunde välja flera alternativ 
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Om pandemin framåt kommer orsaka en ”konkursepidemi” för Växjö kommer bero på 

längden av pandemin och i vilken utsträckning pandemin leder fram till mer omfattande 

förändringar i vårt samhälle. 

 

Föreningslivet har fått lägga mycket tid på att ställa om sin verksamhet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mycket av verksamheten har flyttats utomhus 

eller till den digitala arenan. Något medlemstapp i relation till pandemin har ännu inte 

registrerats. 

 

Stora delar av idrottsföreningarna har kunnat upprätthålla sin verksamhet under 

utvärderingsperioden. Inställda idrottsevenemang har inneburit intäktstapp för föreningarna. 

Här lyfts risker att dessa förlorade intäkter kan leda till högre avgifter och större krav på 

medlemmarnas försäljningsaktiviteter för att stödja föreningen. Detta kan leda till barn och 

ungdomar från socialt utsatta områden inte får samma tillgång till idrottsrörelsens aktiviteter, 

vilket leder till sämre folkhälsa. 

4.2.3 Andra röster om medborgarens behov och kommunens hantering 

Vid intervjuer med Svenska kyrkan, Röda Korset, Kommunala pensionärsrådet (KPR) och 

representanter från elevkårerna i Växjö kommun beskrivs ytterligare perspektiv på att vara 

samhällsmedlem i en pandemi full av restriktioner. De ägde även bilder av hur kommunens 

insatser haft betydelse för medborgarna.  

 

Flera av representanterna återkom till ensamhetsproblematik, med behov av social 

samvaro. Elevkårsrepresentanterna pratade om att en tydlig faktor som bidrog till minskad 

motivation relaterat skolarbetet var avsaknad av den sociala kontakt som klasser och raster 

erbjöd. De beskrev även en oro kring att den psykiska ohälsan bland eleverna skulle ha 

ökat och att tillgången på lärarna minskade under distansundervisningsperioden. Någon av 

dem sa: ”Ni vet, det är något helt annorlunda att ringa upp en lärare via teams för att be om 

hjälp i stället för att räcka upp handen i klassrummet eller söka upp hen i lärarrummet. Det 

blir på något sätt konstigt intimt”.  

 

Flera träffpunkter för äldre och socialt utsatta grupper kom succesivt under våren att stänga, 

flytta in i digitala forum och de som var/är ”digitala analfabeter” som sedan tidigare levt i ett 

utanförskap upplevde sig ännu mer ensamma. Både Röda Korset, Svenska kyrkan och 

pensionärsföreningarna har under pandemin mött människor som har mått sämre än 

vanligt. ”Pandemin medförde en känsla av att livet blev allt för svårt att leva!”. 

Pensionärsorganisationerna talade om hur restriktionen för de som var 70+ slog väldigt hårt 

under våren 2020 ”Det kändes som att vi äldre blev som någon form av paria. Från ena 

veckan när vi var starka, reste och umgicks med vänner, till att människor tittade snett på 

oss när vi gick och handlade”. 

 

För att möta utanförskapsproblematiken så har Röda Korset och Svenska kyrkan aktivt 

jobbat med hembesök med stöd av frivilliga och genom det diakonala arbetet. 

Pensionärsorganisationerna vittnar om att kreativiteten för att få till aktiviteter på distans 

varit stor. Gemensamma utefikan, promenader på distans, små tävlingar i bostadsområden 

ute och så förstås, en väldigt stor utveckling när det gäller att hålla kontakt och göra saker 

med hjälp av det digitala.  
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Röda Korset, Svenska Kyrkan och pensionärsföreningar talar om ett i stort gott samarbete 

med kommunen. Men lyfter även några utmaningar som funnits i den samverkan som 

funnits kring hantering av pandemin. 

 

För att möta utmaningen med att vissa inte hade anhöriga som kunde hjälpa till att handla 

och som inte hade bistånd via kommunen togs ett initiativ av Röda Korset om att stötta med 

inköp. Röda Korset i Växjö samordnade andra frivilligorganisationer och deras volontärer. 

Många ville ha hjälp och många ville hjälpa till. Röda Korset upplevde behov av ökat stöd 

från Växjö kommun. När Röda Korset i Växjö begärde ekonomiska garantier av kommunen 

och inte fick det valde det att avsluta sitt åtagande. Hanteringen övertogs istället av 

kommunen. 

 

KPR har och har haft ett stort engagemang i äldreomsorgen i kommunen. De beskriver hur 

de förvisso gärna hade mötts mer frekvent men att förvaltningschef och politik varit 

meddelsamma om läget. Deras samlade upplevelse var att kommunen var allt för sen på 

frågor om säkerhet, utbildning och arbetsmiljö för personalen inom omsorgen. De lyfter 

några frågetecken som t ex. handlar om förvaltningen varit ärliga när de återkommande 

beskrivit att tillgängligheten på läkare har varit tillräcklig under pandemin? 

 

Ungdomarna i elevkårerna beskrev att skolan initialt vid omställningen satte ett ökat tryck på 

eleverna när det gällde uppgifter och prov, men att en tidig utvärdering genomförd av 

förvaltningen påvisade detta och ledde till en rimlig arbetsbelastning. De var även nöjda 

med hur kommunen löst frågan om skolmaten. Ytterligare en fråga som dök upp när 

elevkårsrepresentanterna från flera skolor träffades var frågan om elevernas behov av stöd 

för att hitta former för att ”leva” under pandemin. De hade behövt en dialog om hur social 

kontakt kan upprättas på distans, snarare än ständiga påminnelser om restriktioner. 

 

Elevkårerna framförde vid intervjuerna ett erbjudande till ledningen av Växjö kommun: ”Vi 

som elevkårer representerar ju elevernas perspektiv, vill Växjö kommun ta våra perspektiv 

på allvar, då borde väl kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen träffa oss några 

gånger per år? ”.  

4.3 Effekter på kommunens verksamhet 

De beslut och insatser som genomförts har haft ett antal effekter på hur kommunens utför 

sin verksamhet. Under den period vi utvärderat så ser vi att effekter uppstått för hur styrning 

och ledning utövas, utveckling av kommunens ekonomi, kommunikation och digitalisering. 

4.3.1 Styrning och ledning 

Vi har på olika sätt berört att pandemin ställt särskilda krav när det gäller styrning och 

ledning under pandemin. Vi har även pekat på att Combitech genomfört en specifik 

utvärdering med fokus på kommunens hantering av pandemin. Vi fördjupar oss därmed inte 

i detta. Vi vill ändå lyfta att de chefer vi har mött har i stort sett varit nöjda med hur de 

tillsammans inom Växjö kommunkoncern tagit sig an de behov som uppstått i samband med 

pandemin. Vi möter bilder som ”vi arbetar mer enat”, ”vi har en större förståelse för 

helheten”, ”vi är stolta över det arbete vi gjort i pandemin”. 
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I våra samtal möter vi även en opposition som upplever att även om de emellanåt varit 

kritiska mot fattade beslut, så upplever de att de varit informerade och delaktiga. De talar 

med respekt om tjänstemännens roll och mandat. 

 

Några röster vittnar om kritik avseende timing i kommunens agerande, exempelvis KPR och 

delar av arbetstagarorganisationerna. Emedan andra påstår att kommunen ”stressade” fram 

beslut för att möta behov som inte uppstått ännu.  

4.3.2 Ekonomi 

I en sammanställning som presenterades för kommunstyrelsen under hösten 2020 

konstateras att kommunens merkostnader relaterat pandemin under perioden mars – 

september uppgick till -17,3 mkr.15 

 

 

Figur 8 - sammanställning av merkostnader relaterat pandemin 

 

En nettominskning på personalkostnader med nästan 6 mkr i jämförelse med motsvarande 

period 2017 – 2019. Minskningen förklaras bland annat av ett minskat behov av 

timanställda, då personal har kunnat omflyttas från enheter där verksamheten minskat till 

följd av pandemin.  

 

Den initiala oro som fanns att skattekraften skulle minska markant under pandemin (för 

perioden) visade sig inte besannas. De stöd som staten gav, full kompensation för sjuklön 

och möjlighet till permittering, visade sig vara gynnsam.  

 

Sammantaget har kommunen säkrat skatteintäkter och kunna bedriva sin kärnverksamhet i 

princip fullt ut genom att ställa om, till viss del ställa in.  

4.3.3 Kommunikationsinsatsernas effekt 

Vår bedömning är att de kommunikationsinsatser som Växjö kommun skapat under 

pandemin har varit en central process för att skapa förutsättningar att möta de behov som 

uppstått i koncernens samlade arbete.  

 

 
15 Ärende Dnr KS 2020-00342 Ekonomisk uppföljning av coronapandemin mars-september 2020 och uppföljning 
av stöd till det lokala näringslivet.  
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Vi vet för lite för att med säkerhet kunna säga att kommunikationsinsatserna gett önskvärda 

effekter fullt ut.  

 

Vi kan emellertid med säkerhet säga att den högsta ledningen, såväl den politiska som 

tjänstemannaledningen eftersträvat att ha en så hög grad av transparens som möjligt, 

sända information med så liten möjlighet till missförstånd som möjligt och på olika sätt 

skapa flöden där information kunde nå hela vägen till ledningen.  

 

Att det funnits ett nära samarbete mellan central krisledning, HR och kommunikation har 

svarat an emot många av de behov som uppstått bland medarbetare, chefer och politiker.  

 

Effekten av att Växjö kommun tidigt fattade beslut om att använda ett fåtal kanaler i sin 

kommunikation har sannolikt minskat internt skav och bidragit till en känsla av att ha kontroll 

i en ständigt föränderlig situation.  

 

Det är rimligt att anta att den tydliga linjen från den centrala nivån i organisationen minskat 

trycket på enskilda chefer och genom att minska antalet situationer där enskilda chefer 

behövt fatta beslut, eller uttolka restriktioner på egen hand.  

 

Kommunen har utsatts för hårt medialt tryck. Ursprunget har ofta varit den bild som 

förmedlats på de dagliga presskonferenser och utspel från regeringen. Tuffast har 

äldreomsorgen haft. Representanterna från vård- och omsorg beskriver att den mediala 

bilden av äldreomsorgen påverkat hur medborgarna väljer utförare av äldreomsorg. 

Exempelvis tappade den kommunala hemtjänsten ungefär 100 kunder under perioden och 

att personer som blivit beviljade plats i Särskilt Boende (SÄBO) tackade nej av rädsla utifrån 

en bild att smittan härjade fritt inne på boendena. 

4.3.4 Digitalisering 

Det har länge talats om att digitalisering och digital transformation kommer att vara en 

avgörande faktor för att klara av välfärden i en tid där skattekraften minskar. 

 

När restriktioner har införts är det som att fantasirikedomen kring möjligheterna med digitala 

verktyg har ökat. År 2020 har enligt samtliga intervjugrupper vi mött inneburit en jättelik 

lärprocess inom digitaliseringen. Många återkommer till att det som upplevdes som omöjligt 

innan pandemins initiala fas i dag är en del av ett nytt ”normalläge”.  

 

Exempel vi stött på:  

- Digitala arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten.  

- Digitala mötesplatser för medlemmar i pensionärsorganisationer 

- Digitala fullmäktige- nämnds- och partimöten 

- Digitala chefsdagar 

- Digitala konserter och utställningar 

- Digitalt medborgarkontor 

- Digitala träningspass inom idrott och fritidsrörelsen 

- Digitalt hembesök och inköp 

- Digitala möten mellan brukare i äldreomsorgen och deras anhöriga.  

- Distansundervisning i en mängd olika format 

- Digitala konferenser, ex Kommek, mm. 
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- Digitala aktivitetspass inom särskilt boende 

- Digitala gudstjänster och kyrkliga ceremonier. 

- Digital tillsyn inom miljö och hälsa  

Det är många som återkommit till att tänkta digitala strategier framöver med stor sannolikhet 

kan omprövas efter att pandemin är över, tack vare den snabba lärprocessen. 

 

Effekter som lyfts fram som en konsekvens av digitaliseringen är ökad tillgänglighet, 

effektivitet och förändrade föreställningar om vad som är möjligt att göra digitalt. Flera lyfter 

att de blivit positivt överraskade över hur väl verksamheten klarade en digitalisering. Nedan 

följer några exempel på effekter av en allt mer digitaliserad tillvaro: 

• Elever, så kallade hemmasittare, blev (åtminstone initialt) mer närvarande i skolan i 

samband med beslutet om distansundervisning.  

• De politiker vi intervjuat beskriver en ökad närvaro på partimötena 

• Klienter inom missbrukarvården har kunnat få hjälp med vård och behandling, trots, 

eller tack vare att den skett digitalt.  

• Nya grupper har sökt stöd hos socialtjänsten och det stängda digitala 

medborgarkontoret visade en ökad tillgänglighet för familjesystemet som helhet.  

• Inställda konserter och arrangemang kom att filmas och skapade en ”kulturell 

årsring” på ett sätt som sannolikt inte blivit om de genomförts ”live”.  

• Flera beskrivningar gör gällande att möten blir mer effektiva. 

• Möjligheten att arbeta hemma och slippa pendla har gjort det enklare att skapa 

balans i relationen mellan arbete och fritid. 

• En ökad mobilitet för medarbetare inom koncernen. Ett exempel är 

socialsekreterare som kan arbeta med utredningar utanför kontoret. 

• Flera lyfter att de inte längre kommer sätta sig i tåg, flyg, bil och boka in sig på hotell 

i samband med nationella konferenser, utan förutsätta att de kan deltaga digitalt. 

 

Den snabba digitaliseringen och möjligheten att arbeta på annan plats än kontoret leder 

dock till ett antal frågeställningar som behöver hanteras framåt. 

 

Det handlar om hantering av arbetsgivaransvar, och den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

när vi arbetar mer hemifrån.  

 

Chef och ledare på distans ser utmaningar kring att se, höra och uppleva hur medarbetare 

mår. Risken är att ledarskapet kommer att upplevas för långt ifrån. Samma utmaning pekar 

arbetstagarorganisationen, som är en resurs för sin medlem vid sjukskrivnings-

/rehabiliteringsprocessen. Vid distansmöten hamnar de får långt ifrån medlemmen för att 

vara ett stöd. 

 

Värdeskapandet som uppstår i mellanrummet mellan olika fysiska möten, som medger att 

göra ”inofficiella” avstämningar, försvinner vid dagens digitala möten. En specifik utmaning 

finns även kring det värde som nätverkande utanför kommunen skapar. 

 

De personer som lever i ett digitalt utanförskap får minskad tillgång till den välfärdsservice 

som kommunen står för. 
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5 Analys, slutsats och lärdomar 

Ett viktigt konstaterande är att, med undantag av vissa mötesplatser, stöd och icke 

samhällsviktig tillsyn, så har allt som ligger inom ramen för kommunkoncernens uppdrag 

genomförts trots pågående pandemi!  

 

Vi har vid flera tillfällen under utvärderingens gång reagerat över hur samarbetsorienterade 

de vi intervjuat varit. Det har gällt samtliga respondenter. Det finns en stark kraft i att så 

många hela tiden vill förbättra och utveckla de leveranser som såväl kommunkoncern, 

ideella organisationer, föreningsliv och kulturorganisationer ska leverera.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att de beslut och insatser som kommunen vidtagit i stort 

mött behov som fanns initialt i pandemin genom: 

• Strategin prioritera, ställa in och ställa om så har kommunen fortsatt leverera 

kärnverksamhet. 

• Stärkt uppföljning internt så har kommunens ekonomi varit under kontroll. 

• Genom en tydlig strategi för centralt beslutsfattande och information har trycket på 

enskilda chefer minskat. 

• Ett antal stödinsatser riktade till näringslivet med intention att minska negativa 

ekonomiska effekter relaterat pandemin har bidragit till näringslivet känsla av 

betydelse för Växjö kommun och dess framtid. 

 

De chefer vi har mött har i stort sett varit nöjda med hur de tillsammans inom Växjö 

kommunkoncern tagit sig an de behov som uppstått i samband med pandemin. 

 

De externa aktörer vi intervjuat ger också i stort en tämligen enad bild om att Växjö kommun 

har agerat på ett bra sätt inom ramen för det kommunala ansvaret. Vikten av att ha en 

välskött kommun med hög kvalitet i välfärdens verksamhetsområden poängteras som 

central, oavsett om vi pratar med näringslivsrepresentanter, ideella organisationer eller 

andra institutioner.  

 

Samtidigt visar resultatet i medborgarundersökningen en kommunikativ utmaning. En 

begränsad andel av respondenterna har fått information om pandemin från kommunen. De 

flesta får sin information från lokal eller riksmedia. En intressant fråga framåt är därmed hur 

kommunikationsavdelningen ska tänka och agera då kommunen inte är en viktig källa för 

information när det är en samhällsstörning, och en fjärdedel av de som sett informationen 

tyckte att kommunens information avseende samhällsstörningar var ganska dålig eller 

mycket dålig?  

 

Vår bedömning är att Växjö kommun i grunden är en välskött kommun. Det är ordning och 

reda kring ekonomiska frågor. En styrmodell som tar tydlig ansats ur kommunfullmäktiges 

mål som riktning, med koncernen som helhet i fokus och i ett fundament där tillit mellan 

politik och tjänstepersoner förväntas råda.  

 

Flera av våra respondenter har kvitterat att den välskötta kommunen gör stor skillnad i 

vilken förmåga som finns att möta en kris. Många ärar den processorienterade styrningen 

och att den centrala stödorganisation som inrättades per den 1/1 2020 gett betydande stöd 

under pandemin. 
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Samtidigt finns det ingen av de som vi intervjuat som har påstått Växjö kommunkoncern är 

”den perfekta”/färdiga organisationen.    

5.1 En blick framåt 

I de intervjuer vi genomfört så har vi ställt frågan ”Har du/ni idéer om vad samhället borde 

ha gjort som inte blev gjort?”. Då har ofta resonemang kommit som handlar om de farhågor 

som finns kring långsiktiga effekter av pandemin. Dessa har handlat om: 

• Kommunens ekonomi på lång sikt – kan vi återskapa behov av tuff 

ekonomistyrning? 

• Risk för demokratiunderskott på sikt? 

− Vid krisledning krävs mer av ”peka med hela handen” istället för förankring. 

− Digitala möten minskar möjlighet för de demokratiska samtalen som sker i 

mellanrummet. 

• Ökad psykisk hälsa utifrån social- och/eller ekonomisk utsatthet? 

− Ensamhetsproblematik – elever, medborgare 70+, funktionshinder, 

ensamboende 

• ”Digitala analfabeter” en grupp som hamnar utanför samhället? 

• Arbetsmiljöutmaningar när gräns mellan hem och arbete suddas ut? 

• Hantering av den ärende- och utvecklingsskuld som bildats? 

− Lagstadgad verksamhet som den tillsyn Miljö- och hälsokontoret ska 

genomföra. 

− Uppdrag som politiken har lagt till förvaltningarna har skjutits framåt, men 

nu närmar sig valåret 2022. 

− Utvecklingsarbete, som skjutits framåt t ex nytt schemaläggningssystem 

inom utbildning. 

• Idrottsrörelsen lyfter risk för att tappa ledare och utövare efter pandemin. 

− Tappar vi då mångårigt arbete med folkhälsa? 

− Ökade kostnader för att utöva barn- och ungdomsidrott? 

• Kommer distansundervisningen på lång sikt påverka resultaten i skolan? 

− Elevhälsovårdsarbetet? 

• Kommer pandemin leder till en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet som 

följd? 

 

Många har beskrivit hur de har lärt sig nya saker under pandemin. En del av dessa lärdomar 

har bestått i positiva eller negativa oväntade effekter av beslut/insatser. Andra lärdomar har 

pekat på nya möjligheter att tillvarata och utforska vidare. Vår bedömning är att Växjö 

kommun kan nyttja lärande och andan i det som växt fram relaterat krisen för att hantera de 

farhågor som finns kring pandemins långvariga effekter. Vi ser möjlighet att: 

• Utveckla och nyttja potentialen i koncernstyrningen – det finns många möjligheter 

av ”give and take”.  

• Utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 

• Utveckla kontaktytor med föreningslivet som är viktiga aktörer för att lösa en del av 

de utmaningar som pandemin gett upphov till. 

• Fatta hellre ett beslut för mycket och var tydlig med att detta gäller till nytt beslut 

fattas. 

• Sök former för att lära av den snabba digitaliseringen när återgång till normala 

beslutsrutiner ska ske. I detta behöver man ta hänsyn till dataskydd och säkerhet 

samt den samordning som krävs för att nå en effektiv digitaliseringsresa. Men göra 
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detta utan att tappa den utvecklingskraft och innovationsförmåga som en kris 

skapar i en organisation. 
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Bilaga A – Genomförda intervjuer 

10 november 2020 

Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun 

 

3 december 2020 

 

Elevorganisationer 

Katedralskolan: Tove Larsson 

Teknikum: Hind Farouk 

Carl Isaksson, ProCivitas 

 

Pensionärsorganisationer 

Laila Göransson, PRO 

Sören Andersson, RPG 

Gunilla Hansson; KPR 

 

Näringsliv, turism, restaurang 

Fredrik Lindblad, Näringslivschef Växjö kommun 

Per Brandstedt, företagare på Atea 

Nils-Petter Nilsson, VD/centrumledare för Växjö citysamverkan 

Oskar Wijk, VD på Destination Småland 

 

Idrott och kultur 

Magnus Gustafsson, Vice VD Musik Syd 

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland 

Åsa Edgren, t.f VD Regionteatern 

Anna-Lena Aronsson, verksamhetschef folkhälsa, RF Sisu Småland 

 

7 december 2020 

 

Tekniska förvaltningen, SSAM och Värends Räddningtjänst 

Malin Engström, förvaltningschef tekniska förvaltningen Växjö kommun 

Steve Karlsson, VA-chef, Växjö kommun 

Roger Petersson, Räddningschef, Värends Räddningstjänst 

Jessica Cedervall, VD på SSAM  

 

Utbildningsförvaltningen 

Anders Elingfors, förvaltningschef Utbildning, Växjö kommun 

Annika Sandberg, verksamhetschef för utveckling och kommunikation, Växjö kommun 

Ida Westin, skolläkare, Växjö kommun 

Christian Sandahl, områdeschef ansvar gymnasieskolor, Växjö kommun 

Caroline Hedenberg-Bornliden, områdeschef Norra, Växjö kommun 

 

Röda korset och Svenska Kyrkan 

Christopher Meakin, domprost Svenska kyrkan 

Stefan Bergström, ordförande Växjö krets, Röda Korset 

 

Kultur och fritidsförvaltningen 
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Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur och fritid, Växjö kommun 

Anna-Karin Axelsson, kulturchef 

Jessica Råhlin, fritidschef 

 

8 december 2020  

 

Miljö och hälsoskyddskontoret 

Madeleine Karlsson, förvaltningschef miljö och hälsoskyddskontoret och t.f. chef för 

stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun 

Rebecca Gunnarsdottir Hallberg, enhetschef miljö och hälsoskyddskontoret, Växjö kommun 

 

Omsorgsförvaltningen 

Ewa Ekman, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun 

Carina Yngvesson, MAS, Växjö kommun 

Suzanne Madar Billali, omsorgschef särskilt boende 

 

Politisk opposition 

Malin Lauber, kommunalråd 

Tomas Thornell, kommunalråd 

Julia Berg, politiker (bl.a omsorgsnämnden) 

Otto Lindlöf politiker (bl.a. kultur och fritidsnämnden) 

Martin Edberg politiker (bl.a. tekniska nämnden) 

 

Kommunala bostads/fastighetsbolag 

Maria Säterdahl, VD Växjöbostäder 

Anna Johansson, VD Vidingehem 

Christer Carlsson, VD VÖFAB 

David Svensson, VD Videum 

 

16 december 

 

Förvaltningen för arbete och välfärd 

Per Sandberg, socialchef förvaltning för arbete och välfärd, Växjö kommun 

Rizana Mustedanagic, avdelningschef vuxna 

Katarina Carlzon, avdelningschef barn och familj 

Ulrika Boström, avdelningschef arbete och lärande 

Ilho Lindström, processledare 

 

Kommunchef 

Monica Skagne, Kommunchef, Växjö kommun 

 

Fackliga representanter 

Birgitta Valdemarsson, Akademikerförbundet SSR 

Patricia Rodriguez, Kommunal 

Annette Eismar, Vision 

Björn Andersson, Lärarnas riksförbund 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Gunilla Friman, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 
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Marcus Holmqvist, säkerhetschef 

Therese Ekdahl, kommunikationsstrateg 

Michael Krondahl, chef Kontaktcenter 

Annelie Ekstedt, chef måltidsorganisationen 

 

27 januari 

Kommunledningsförvaltningen 

Lena Gustafsson, HR och personalchef, Växjö kommun 

Veronica Berg, HR och personalavdelningen, Växjö kommun 

 

9 februari 

Kommunledningsförvaltningen 

Christina Utterström 

 



 

 

 

 

 
Public Partner  •  Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm  •  +46 8 660 61 10  •  info@publicpartner.se  •  www.publicpartner.se 

 

Bilaga B – Sammanfattning beslutslogg 

 

Nämnd/förvaltning Minska 

smittspridningen 

Mött behov  Lindrat ekonomiska 

effekter av krisen 

Information/ 

kommunikation 

Total 

KF-KS-KSAU-KC-KLF 10 30 4 3 47 

Utbildningsnämnd/förvaltning 7 4 0 0 11 

Omsorgsnämnd/förvaltning 25 21 0 9 55 

Arbete och välfärdsnämnd/förvaltning 2 5 0 1 8 

Kultur och fritidsnämnd/förvaltning 8 0 2 0 10 

Tekniska nämnden/förvaltningen 0 0 4 0 4 

Miljö och hälsoskyddsnämnden/kontoret 0 0 0 0 0 

Bygggnadsnämnden/ stadsbyggnadskontoret 0 0 0 0 0 

Växjö kommunföretag AB 1 0 0 1 2 

Växjö Energi AB 2 0 0 1 3 

Videum 8 9 5 2 24 

Växjöfastighetsförvaltning AB 6 7 0 2 15 

Växjöbostäder 19 13 0 21 53 

Vidingehem 8 6 1 1 16 

Södra Smålands Avfall & Miljö AB  3 2 2 0 7 
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Värends räddningstjänst 5 2 0 0 7 

Total 104 99 18 41 262 
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Bilaga C – Exempel på insatser 

 

Minska smittspridning: 

Nedan följer några exempel på insatser och beslut som fattades och genomfördes under 

perioden mars – september 2020: 

• Plexiglas i receptioner, och matsalar. 

• Utökad städning och hygienrutiner i kommunens lokaler. 

• Etablera rutiner som möjliggör distansarbete/-möten. 

• Öka möjlighet för avstånd vid nödvändiga fysiska interna möten såsom begränsa 

tillgång till personalgym, ändra rutiner för omklädning, möblera om mötesrum, ändra 

scheman. 

• Stänga ner icke kritisk verksamhet där att hålla avstånd är en utmaning såsom 

restauranger, dagverksamhet, träffpunkter, publika evenemang, simundervisning, 

praoverksamhet för åk 8, föräldramöten. 

• Övergå till distansundervisning för gymnasiet och vuxenutbildning. 

• Verksamheten inom öppen förskola flyttar utomhus. 

• Delvis övergång till distans för modersmålsundervisning samt studiehandledning. 

• Införa besöksförbud SÄBO. 

• Utveckla trygga och smittsäkra arbetsformer för personal, som fysiskt behöver träffa 

medborgare/brukare. Detta kan handla om att utarbeta rutiner kring smittskydd, 

säkerställa skyddsutrustning, eller arbetskläder som signalerar behov av avstånd. 

 

Lindra ekonomiska effekter 

Åtgärder för att underlätta för näringslivet har handlat om: 

• Ej viten vid försenad betalning och sänkt dröjsmålsränta. 

• Förlänga betalningstiden för fakturor och avgifter och anstånd för att betala hyra. 

• Där möjligt tidigarelägga investeringar och inköp. 

• Korta betaltiden till kommunens leverantörer. 

• Skjuta tillstånds- och tillsynsärenden på framtiden. 

• Tillsätta en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag under pandemin och 

stödja dem att söka tillgängliga statliga bidrag. 

• Tidigarelägga betalning för fakturor från externa leverantörer. 

 

Ytterligare insatser för att stimulera ekonomin: 

• Kommunen införde avgiftsfri parkering i City för att stimulera till ett aktivt centrum. 

• Kommunen tog även bort avgiften för att bedriva uteserveringar och möjlighet att 

förlänga säsongen för uteserveringar över vintern. 

• Sänkning av elnätspriset. 

 

Åtgärder för att ha koll på kommunens ekonomi 

• Särskilda rutiner för ekonomiredovisning 

• Inventering av personal inom organisationen och dess komptens 

 

Möta övriga behov relaterade till pandemin 
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• Beslut fattade som handlade om att förhålla styrningen av kommunen i relation till 

pandemin. Exempel är uppdaterades pandemiplaner, covid-grupper, central och 

förvaltnings-/bolagsspecifika beslutsloggar, omfallsanalyser och scenarioplanering. 

• En tydlig kedja utifrån och in och inifrån och ut skapades som i princip innebar att 

alla behov, all information, alla frågor, kanaliserades via en grupp på 

kommunledningsförvaltningen bestående av representanter från HR och 

kommunikation. När frågorna väl kom till gruppen, gjordes gemensamma tolkningar, 

det skapades en FAQ, beslut om arbetsgivarens hållning i frågorna och sedan 

kommunicerades det ut, antingen via intranät eller kommunens webplats. Budskap 

och innehåll gällde för hela koncernen.   

• Koncernledningen gav vägledande principer för att bedöma när verksamhet ska 

stängas, omprioritering av personalresurser, informationsflöde till krisledning.  

• Stöd med inköp till medborgare 70+ - Genomfördes första av ideella organisationer 

senare i kommunal regi. 

• Stödlinjer för enhetschefer och medborgare 

• Matlådor till elever med distansundervisning 

• Erbjuda gårdsmusik 

 

Information och kommunikation 

• Löpande information till politiker, såväl majoritet som opposition. 

• Inrättat olika ”Coronatelefoner” 

• Regelbundna möten med privata utförare inom vård- och omsorg 

• Information till anhöriga inom en rad verksamhetsområden 

• Återkommande information från VD i moderbolagen till dotterbolagen 

• Kommunikation/information via: Hemsidor, intranät, telefon, samlat på corona-sidor 

med syfte att lätt hitta (FAQ). 

• Affischering i bostadsområden och offentliga lokaler. 

• Information om hygien och avstånd  

• Intensifierade kommunikationsinatser, filmer, etc. med fokus på såväl miljö som 

egenkontroll.  

• Omfattande informationsinsatser till elever och vårdnadshavare i samband med 

införande av distansundervisning.  

• Omfattande informationsinsatser och kommunikation med exempelvis KPR.  

 


