
Motion angående inrättande av en utomstående Coronakommission i

Östhammar.

I skrivande stund har Coronapandemin härjat i världen, Sverige och även
Östhammar i snart 4 månader. Detta har inneburit svåra konsekvenser med hög
dödlighet, (18 i kommunen till dags dato)sjunkande skatteintäkter pga företag som
tappat sina inkomster, arbetslöshet mm.

Mycket bra har gjorts för att minska de negativa konsekvenserna av virusets
härjningar och mycket skulle säkerligen ha kunnat gjorts annorlunda. Viruset är på
inget sätt undanröjt. I Uppsala Region ökar antalet inlagda på IVA för närvarande.
Hur våra äldreboenden klarat av att hålla undan viruset varierar säkerligen från enhet
till enhet liksom inom hemtjänsten.

På nationell nivå kommer en Coronakommission tillsättas inom snar framtid för att
blicka både bakåt och framåt och på så sätt dra lärdomar inför en ev andra våg.

Vi tror att det vore mycket värdefullt att snarast avsätta medel för en utomstående
Coronakommission även för kommunen. Uppgiften bör vara att granska kommunens
agerande under virusets första månader.

Hur var krisberedskapen? Hur skyddade vi våra äldre? Vad var bra? Vad kunde
gjorts bättre? Hur agerade vi gentemot våra företag? Var det tillräckligt? Vad mer
kunde vi gjort och kan vi göra? Etc..

Yrkande

Liberalerna yrkar att en utomstående Coronakommission tillsätts så snart som möjligt
i Östhammars kommun i avsikt att utreda erfarenheter, både positiva och negativa,
av kommunens agerande under virusets härjningar.

Österbybruk den 8 juni 2020

För Liberalerna i Östhammar

Irmeli Bellander

Julia Carlström
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SVAR PÅ MOTION FRÅN IRMELI BELLANDER OCH JULIA CARLSTRÖM, 

BÅDA LIBERALERNA, GÄLLANDE INRÄTTANDE AV UTOMSTÅENDE 

CORONAKOMISSION. 

Fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande föreslår 

att granskning genomförs av revisionen.  

I skriften God revisionssed i kommunal verksamhet beskrivs att 

”Fullmäktige är också uppdragsgivare för revisorerna och beslutar om 

revisionens organisation och resurstilldelning.” Revisionens 

ordförande har tillfrågats om det är önskvärt att genomföra en 

granskning på området och meddelat att det är önskvärt. 

En lämplig resursförstärkning bedöms som 150 000 kr. Möjlighet till 

finansiering finns inom fullmäktiges konto ”övriga främmande 

tjänster” 74990 med en mindre komplettering (3 000 kr) ur annat 

konto. 

Vi föreslår kommunfullmäktige att tillföra extra resurser till 

revisionen för att den ska kunna genomföra en granskning av 

hanteringen av coronapandemin, smittspridningen av covid-19, på 

det sätt revisionen bedömer lämpligast.  

Östhammar och Alunda 2020.09.17 

Roger Lamell (S) Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i kommunfullmäktige ordförande i kommunstyrelsen 
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