
 

 

 

En granskning av  

LEDNING OCH 
STYRNING UNDER 
PANDEMIN 
Granskningens syfte har varit att ta reda på 
om kommunstyrelsen har en tillfredsstäl-
lande ledning och styrning under pågående 
pandemi. Granskningen har avgränsats till 
kommunstyrelsen och kommunlednings-
förvaltningen.  

Överlag en tillfredsställande 
styrning 

Av granskning framgår att kommunstyrel-
sen överlag har en tillfredsställande ledning 
och styrning under pågående pandemi.  

Den särskilda krisledningen som införts 
har medfört bättre förutsättningar för sam-
ordning av krishanteringsåtgärder och 
bättre förutsättningar för en tillfredsstäl-
lande uppsikt över nämnder, bolag och 
förbund.  

I granskning framkommer dock några ut-
vecklingsområden.  

Brister i ärendehantering 

Inom kommunen finns framtagna planer i 
enlighet med vad som framgår av lag om 
extraordinära händelser. Dock har ärende-
hanteringen för några av dessa planer varit 
bristfällig.  

Övningarnas betydelse för 
krishantering 

Planerna har inte utgjort det huvudsakliga 
stödet för att hantera pandemin. Det som 
har haft en större betydelse uppges ha varit 
de övningar som genomfördes i närtid. Er-
farenheten av detta bör tas med i framtida 
krisberedskapsarbete.  
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Förbättra allmänhetens insyn 

Information om åtgärder kopplade till pan-
demin har spridits till allmänheten och in-
ternt inom kommunen på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Dock anser vi att allmänhetens 
möjlighet att själv söka information om 
krishanteringsarbetet har varit och är 
mycket begränsad.  

Den interna kontrollen kan ut-
vecklas 

Kommunstyrelsens interna kontroll av 
hanteringen av pandemin har framförallt 
skett genom den muntliga rapportering 
som kommundirektören lämnar till kom-
munstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte 
reviderat sin internkontrollplan med anled-
ning av de nya risker som pandemin inne-
bär. Vi anser därmed att den interna kon-
trollen kan utvecklas. 
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