
 

 

Uppdrag om lokal Corona kommission  
Växjö kommuns uppgift vid extraordinära händelser är att tillsammans med andra 
offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ 
påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. Det är viktigt att dra lärdom 
av det som nu inträffat för att vi ska stå ännu starkare inför de eventuella krissituationer 
som kan tänkas uppstå i framtiden. Varje extraordinär händelse, i detta fall av covid-19 
pandemin ger oss betydelsefulla erfarenheter som kan bidra positiv och stärka vår 
verksamhet. 

Krisen är långt ifrån över men vi vill understryka vikten av att denna utvärdering 
påbörjas redan nu, detta för att säkerställa att kunskapsinhämtning om det tidiga skedet 
i pandemins förlopp inte går förlorat.  

Precis som vi har dragit lärdom av tidigare somras intensiva brandbekämpning och 
vidtagit åtgärder, behöver vi nu i ett tidigt skede se hur pandemin påverkat samhället 
och dess funktioner som en viktig del i vårt förbättringsarbete.  

En utvärdering utgör också grund för analys av vilka behov som kan finnas av ytterligare 

åtgärder i arbetet med att motverka och hantera händelser av liknande slag, så att 

påverkan på människor, företag och övriga samhället kan begränsas i så stor 

utsträckning som möjligt. I dagsläget genomförs en utvärdering, där en extern part 

granskar kommunens krisledningsmetodik och det samverkansarbetet inom kommunen 

men också som genomförts med berörda externa myndigheter och aktörer kopplat till 

pandemin. Nu är det viktigt att vi även snabbt startar upp en utvärdering av de insatser 

och beslut som tagits i samband med coronakrisen så att vi skyndsamt kan göra 

eventuella förbättringar i våra verksamheter. 

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 
senast i samband med årsredovisningen för 2020. Beroende på hur pandemin utvecklas 
kan arbetet komma att fortsätta även därefter.  

 

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag:  

• att göra en utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser under covid-19 
pandemin samt 

• att utvärderingen ska redovisas senast i samband med årsredovisning för 2020 
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