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Sammanfattning
•

Kommunens hantering av covid-19 bedöms som god vid intervjuer vid tiden för
förstudien.

•

Sunne kommun har under pandemin haft en kommunövergripande stab och en stab
inom vård- och omsorg samt individstöd.

•

Covid-19 har främst påverkat vård- och omsorg samt individstöd avseende smitta,
frånvarande personal samt förändrade arbetsuppgifter.

•

Två gånger i veckan publicerar kommunen veckorapporter på kommunens hemsida.
Vidare har Facebook och lokalbladet används som informationskanal.

•

Kommunstyrelsen tar löpande del av information om läget i kommunen avseende
smittspridning och belastning i verksamhet.

•

Diskussioner om utvärdering av kommunens hantering av covid-19 finns. Vid tiden för
förstudien finns inget beslutat.
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Inledning

Inledning
Bakgrund
Den 31 januari 2020 fick Sverige sitt första bekräftade fall av det nya coronaviruset Sars-Cov-2 som ger
upphov till sjukdomen covid-19. Utvecklingen av smittspridningen över världen har gett upphov till en
global kris. Nationellt har krisen inneburit stora utmaningar för hela samhället. Regioner och kommuner
har i stor utsträckning påverkats, inte minst med hänsyn till det ansvar dessa organisationer har för
skola, barn- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Kommunerna påverkas på många olika sätt av pandemin. Förenklat kan påverkan, i förhållande till
ansvaret, delas upp i två delar; ett externt och ett internt perspektiv. Externt rör det en del i förhållande till
organisationernas ansvar och möjligheter som ligger på organisationerna utifrån ett allmänt intresse och
enligt speciallagar. En annan del rör kommunen och regionen internt. Det vill säga ansvaret för att
hantera pandemins påverkan på kommunen som organisation och som verksamhetsutövare. De rör
bland annat att säkerställa de demokratiska processerna, upprätthålla och bibehålla obligatoriska och
frivilliga verksamheter samt ändamålsenligt och i övrigt tillfredsställande hantering av anställda,
verksamhet samt ekonomi.
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Inledning
Syfte och omfattning
Förstudien syftar till att kartlägga de lokala förutsättningarna inför en fördjupad granskning av
kommunens hantering av konsekvenserna avseende covid-19. Vidare syftar förstudien till att utröna vad
en fördjupad granskning bör fokusera på utifrån specifika förutsättningar och hantering av covid-19, samt
när i tid en fördjupad granskning är relevant att genomföras.
Förstudien kommer att innefatta följande fem områden:
●

Övergripande kartläggning av kommunens situation- I vilken omfattning har kommunen
drabbats av covid-19 i avseende smittspridning bland invånare, påverkan på skola och
äldreomsorg samt påverkan på den interna organisationen samt annan relevant påverkan i
kommunen.

●

Kartläggning av organisation och organisering i relation till hantering av konsekvenser/
effekter av covid-19- Har kommunen aktiverat sin krisorganisation på någon nivå?

●

Kartläggning av beslut- Har kommunstyrelsen och/ eller krisledningsnämnden fattat beslut med
hänsyn till att hantera effekterna på lokalsamhället och den egna organisationen i förhållande till
covid-19?

●

Finns det indikationer på brister i hanteringen, gällande ansvar, befogenhet och behörighet?

●

Har kommunstyrelsen planer på att genomföra en egen utvärdering av sin hantering av
covid-19?

Sunne kommun förstudie covid-19
PwC

Mars 2021
6

Inledning
Avgränsning
Förstudien har avgränsats i så mån att den inte ger svar på förekomst av brister eller oegentligheter etc.
utan endast kartlägger organisation och åtgärder i förhållande till covid-19.
Metod
Förstudien har genomförts genom dokumentanalys samt intervju med följande:
-

Samhällsbyggnadschef (fd tf kommunchef)
Kommunchef
Stabschef vård- och omsorg samt individstöd/(SAS)
Säkerhetssamordnare/stabschef kommunövergripande stab

Vidare har en översiktlig granskning av kommunstyrelsens protokoll genomförts för 2020-januari 2021.
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att sakgranska rapporten.
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Iakttagelser

Iakttagelser
1.

Övergripande kartläggning av kommunens situation

I vilken omfattning har kommunen drabbats av covid-19 i avseende smittspridning bland invånare, påverkan
på skola och äldreomsorg samt påverkan på den interna organisationen samt annan relevant påverkan i
kommunen.
Iakttagelser
Äldreomsorg
Enligt intervju har vård- och omsorg/individstöd varit den
verksamhet inom kommunen som har haft störst
påverkan under pandemin. Bland annat har
verksamheten haft problem med personalförsörjningen
till följd av sjukfrånvaro. Enligt intervju har
verksamheten haft tre perioder där antalet frånvarande
personal har varit fler än 30, vilket klassats som ett
ansträngt läge. I samband med detta har det varit två
chefer i beredskap.
Antalet bekräftade smittade kunder inom äldreomsorgen
har varit 9 stycken. Inom individstöd och socialpsykiatrin
har det varit 4 bekräftade. Någon statistik över smittad
personal har enligt intervju inte förts. Kommunen har
följt sjukfrånvarostatistik och Region Värmlands statistik.
Under pandemins första skede förelåg vissa problem
med materialförsörjningen. Behovet av material uppges
dock inte ha varit av akut karaktär.
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I Sunne finns ett centrallager med förbrukningsmaterial
som inventerades av MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska) under hösten 2019 vilket skapade goda
förutsättningar för en stabil materialförsörjning.
Flera inom äldreomsorgen uppges ha fått förändrade
arbetsuppgifter som exempelvis materialansvar.
Skola
Enligt intervju har covid-19s påverkan på skolan inte varit
lika omfattande i jämförelse med äldreomsorgen. Skolan
(främst yrkesgymnasiet) påverkades främst vid skolstart
september 2020. En trolig anledning till detta uppges
vara att elever som är skrivna utanför Sunne förde med
sig smitta till skolan efter sommarperioden.
Enligt intervjuer kunde smittan på skolan hanteras på ett
bra sätt då de elever som var smittade isolerade sig inom
rimlig tid i sina respektive hemkommuner.
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Iakttagelser
1.

Övergripande kartläggning av kommunens situation

I vilken omfattning har kommunen drabbats av covid-19 i avseende smittspridning bland invånare, påverkan
på skola och äldreomsorg samt påverkan på den interna organisationen samt annan relevant påverkan i
kommunen.
Iakttagelser
Interna organisationen

Invånare

För den interna kommunikationen har information
publicerats två gånger i veckan till kommunens personal.
Vidare har samtliga verksamheter i kommunen gjort
riskbedömningar i verksamheten kopplat till arbetsmiljö.

För den externa kommunikationen gentemot Sunne
kommuns medborgare har veckorapporter publicerats
två gånger i veckan på kommunens hemsida (tisdagar
och torsdagar). Utöver hemsidan har även Facebook
används vid behov av större spridning. För att även nå
den äldre generationen, och andra som kanske inte
använder digitala hjälpmedel i så stor utsträckning, har
information skickas ut via lokalbladet.

Samverkan mellan Sunne kommun, övriga kommuner i
Värmland, regionen samt myndigheter såsom
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen beskrivs ha fungerat
väl. Parterna har veckovisa möten.
En konsekvens av covid-19 uppges vara att personalen i
kommunens olika verksamheter har en “utbildningsskuld”
att hantera framöver, dvs att personalen fått avstå från
möjligheter till fortbildning under pandemitiden.

Frågan om våld i nära relationer har diskuterats vid
kommunens stabsmöten. Enligt intervjuer har någon
ökad tendens ännu inte synts i kommunen, men enligt
intervju finns en risk att detta ökar i samband med det
ökade behovet av ekonomiskt bistånd/varsel.
Vidare framgår att kommunen hade under sommaren
2020 problem med klotter och skadegörelse.
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Iakttagelser
2. Kartläggning av organisation och organisering i relation till hantering av konsekvenser/ effekter av
covid-19
Har kommunen aktiverat sin krisorganisation på någon nivå?
Iakttagelser
Den 11 mars gick kommunförvaltningen upp i ett
“kommunövergripande stabsläge”. Stabschef för staben
var kommunens verksamhetschef inom samhällsbyggnad.
Staben har till uppgift att hantera kommunövergripande
frågor och att fatta nödvändiga beslut samt hantera och vidta
åtgärder under pågående kris. Den kommunövergripande
staben hade vid inledningsfasen två möten per dag till att
sedan minska till en gång per dag.

Staben inom vård- och omsorg träffades två gånger i
veckan på tisdagar och torsdagar fram till
semesterperioden 2020. Sedan dess har staben
träffats en gång i veckan. Stabschef för den
kommunövergripande är kommunens SAS (socialt
ansvarig samordnare).

Efter skolstart i september började skolan att påverkas
i högre utsträckning. I samband med detta
uppmärksammades att direktiv började skilja sig åt
Den kommunövergripande staben avvecklades i början av
april och ersattes med en “stab inom verksamheterna vård mellan olika verksamheter. Av den anledningen
och omsorg samt individstöd” med liknande uppdrag som återupptogs den kommunövergripande kommunstaben
i november som också är aktuell vid tiden för
den kommunövergripande.
förstudien. Stabschef för den kommunövergripande
Anledningen till avvecklandet av den kommunövergripande
staben är kommunens säkhetssamordnare.
uppges vara att det i huvudsak var renodlade vård- och
Stabsmötena har dokumenterats.
omsorgsfrågor som behövdes hanteras vid pandemins
inledande fas.
I intervju uppges att den kommunövergripande staben hade
kunnat vara kvar men med mindre mötesfrekvens.
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Iakttagelser
2. Kartläggning av organisation och organisering i relation till hantering av konsekvenser/ effekter av
covid-19
Funktioner inom respektive stab:
Stab vård och omsorg samt individstöd

Kommunövergripande stab

Stabschef/SAS
Säkerhetssamordnare
Verksamhetschef VoO
Verksamhetschef individstöd
Enhetschef HSL
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Materialansvarig (är även ersättare för MAS vid behov)
Förvaltningssekreterare
Kommunikationsstrateg
Enhetschef LSS
Enhetschef Hemtjänst
Enhetschef Särskilt boende
Enhetschef Handläggare

Stabschef/säkerhetssamordnare
Kommunchef
Stabschef Voo
MAS
Kommunikationsstrateg
Ekonomichef
IT-chef
Personalchef
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef VoO
Verksamhetschef individstöd
Skolchef
Bitr skolchef
Enhetschef räddningstjänsten
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Iakttagelser
3. Kartläggning av beslut
Har kommunstyrelsen och/ eller krisledningsnämnden fattat beslut med hänsyn till att hantera effekterna på
lokalsamhället och den egna organisationen i förhållande till covid-19?
Iakttagelser
Av kommunstyrelsens protokoll 2020- januari 2021
konstateras att kommunstyrelsen vid varje
sammanträde under aktuell tid fått information om
läget avseende covid-19 avseende smittspridning,
sjukfrånvaro, vaccinering, samt påverkan på
kommunens verksamheter.
Nedan framgår kommunstyrelsens beslut under
perioden.
Kommunstyrelsens beslut relaterade till covid-19:
●

●

●

Av intervju framgår att för att hantera effekterna på
lokalsamhället har beslut fattats inom befintlig ram.
Exempel på detta är att föreningar i Sunne mellan
7-21 december kunde söka ett tillfälligt, extra stöd
från Sunne kommun med anledning av covid-19 för
att lindra ekonomiska effekter.

2020-04-07 Ks §72 Säkerhetssamordnaren utses till tillika
säkerhetsskyddschef
2020-04-07 Ks §74 Deltagande på distans vid
sammanträden med kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och utskott - revidering av
arbetsordning och reglementen
2020-04-07 Ks §73 Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
reglementet för krisledningsnämnden antas

Sunne kommun förstudie covid-19
PwC

Vidare noteras att brådskande ordförandebeslut har
fattats tex. beslut avseende distansundervisning
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Iakttagelser
4. Indikationer på brister i hanteringen, gällande ansvar, befogenhet och behörighet
Iakttagelser
Sammantaget är bedömningen vid intervju att Sunne
kommun i stort har hanterat krisen på ett bra sätt fram
tills tiden för förstudien. Vidare är bedömningen att det
inte finns delar av organisationen som agerat utanför sitt
uppdrag.
Kommunens krisledningsplan uppges ha utgjort ett stöd
i hanteringen, dock uppges att planen är till en
övervägande del utformad efter kriser som varar i
kortare perioder.

Vidare framgår att stabsmetodik har varit svårare
att genomföra digitalt när personal arbetat
hemifrån och kommunens lokaler har inte varit
tillräckligt anpassade för stabsarbete.
En annan utmaning som lyfts är
dimensioneringen av kommunikationspersonal
och IT-personal, funktioner som beskrivs som
centrala i arbetet.

Utvecklingsmöjligheter och utmaningar har dock
identifierats. Ett exempel som nämns är att de
kommunala bolagens involvering har varit begränsad
under perioden och deras närvaro borde varit bättre i
den kommunövergripande staben.

5. Kommunstyrelsens planer på att genomföra en egen utvärdering av sin
hantering av covid-19
Iakttagelser
Enligt intervjuade framgår att diskussioner om en egen utvärdering pågår. Vid tiden för förstudien
finns ingen utvärdering planerad/beslutad.
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Summering och förslag
till fördjupad granskning

Summering
•

Kommunens hantering av covid-19 bedöms som god vid intervjuer vid tiden för förstudien.

•

Sunne kommun har under pandemin haft en kommunövergripande stab och en stab inom
vård- och omsorg samt individstöd.

•

Covid-19 har främst påverkat vård- och omsorg samt individstöd avseende smitta, frånvarande
personal samt förändrade arbetsuppgifter.

•

Två gånger i veckan publicerar kommunen veckorapporter på kommunens hemsida. Vidare har
Facebook och lokalbladet används som informationskanal.

•

Kommunstyrelsen tar löpande del av information om läget i kommunen avseende smittspridning
och belastning i verksamhet.

•

Diskussioner om utvärdering av kommunens hantering av covid-19 finns. Vid tiden för förstudien
finns inget beslutat.
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Förslag till fördjupad granskning
Med ledning av förstudiens resultat ser vi inte att det finns en tydlig grund till beslut om fördjupade
granskningar.
Det finns dock några förbättringsområden som framkommit i samband med granskningen. Bland annat:
-

Kontinuitet i stabsarbetet
Översyn av digitala kommunikationsmedel (tillräckligt anpassat för stabsarbete)
Översyn av kommunens lokaler (tillräckligt anpassat för stabsarbete)
Bolagens närvaro i stabsarbetet
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Sunne kommun enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

