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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Utvärderingen Huddinge kommuns hantering av Covid-19 pandemin kompletteras 
med en kartläggning av följande aspekter av pandemin: 
 
- Hur har pandemin påverkat demokratin? 
- Hur har tillgången till- och användningen av skyddsutrustning sett ut inom 
äldreomsorg, hemtjänst, förskola och grundskola? 
- Hur ungas psykiska hälsa påverkats av pandemin med ett tillägg om hur personer som 
mått dåligt kunnat identifieras under distansundervisning på gymnasiet? 
 
Bakgrund 
Huddinge kommun har gett konsultfirman Governo i uppdrag att granska hur Huddinge 
kommun har agerad under pandemin. Konsultfirman menar att Huddinge i likhet med 
andra kommuner behöver säkra sin förändringsförmåga för att ställa om under en kris. 
Vidare menar Governo att Huddinge kommun behöver utveckla stöd till verksamheterna 
under kris och följa upp att åtgärderna gett önskad effekt. Dessutom bör 
digitaliseringens möjligheter tillvaratas på ett bättre sätt.   
 
Vänsterpartiet delar i stort de konstateranden som framförs i rapporten och tycker det är 
bra och viktigt att dessa synpunkter lyfts fram. Det är viktigt att kommunen fungerar så 
bra och praktiskt effektivt som möjligt under en kris.  
 
Coronakrisen har drabbat alla Sveriges kommuner på ett kännbart sätt. Det är viktigt att 
poängtera att Huddinge kommun varken varit bäst eller sämst i klassen i regionen. Vi 
menar dock att det finns underlag som saknas för att kunna få en heltäckande bild av 
hur Huddinge kommun fungerat och agerat i förhållande till pandemin.  
 
Vi skulle vilja ha en genomlysning av vilka effekter pandemin haft på den lokala 
demokratin och medbestämmandet bland kommuninvånarna. Hur har digitala 
sammanträdesformer fungerat? Har alla kunnat delta på lika villkor när sammanträden 
skett digitalt? Har medborgarna kunnat ha samma kontaktytor med kommunens 
tjänstemän som de i vanliga fall har tillgång till? 
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Vi skulle dessutom vilja se en granskning av hur det fungerat med skyddsutrustning till 
privata och kommunala verksamheter inom äldreomsorg och hemtjänst, förskola och 
grundskola. Har alla erbjudits skyddsutrustning? Har alla använt den skyddsutrustning 
de erbjudits?  
 
Inom gymnasieundervisningen har man från Huddinge kommuns sida haft 
hemundervisning med digitala verktyg under stora delar av pandemin. Många 
organisationer som jobbar med ungas psykiska hälsa har slagit larm under pandemins 
gång om att ungas psykiska ohälsa ökat. Detta är en viktig aspekt att kartlägga. Hur har 
skolhälsovården kunnat identifiera unga som mått dåligt under pandemin? I vilket 
utsträckning har dessa ungdomar fått den hjälp de behöver? 
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