
Coronakrisen och åtgärder för att klara sviterna
av den i kommunerna

- Kommunpulsen extra 1/2020 -

BAKGRUNDSUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsbeskrivningen [öppna dataskyddsbeskrivning]

Uppgiftslämnarens ställning *

KOMMUNERNAS UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER

1. Nedan listas ett antal projekt som regeringen berett och som innebär nya uppgifter för
kommunerna. Hur nödvändigt anser du det vara att genomföra dem i det rådande coronakrisläget?

Bedöm på skalan 1–5; 1 = inte alls nödvändigt, ...5 = absolut nödvändigt.

1 2 3 4 5

Ökningen av personaldimensioneringen
inom vården

Skärpningen av vårdgarantin

Höjningen av läropliktsåldern

Den allmänna utvidgningen av
kommunens serviceskyldigheter

Nya nationella utvecklingsprojekt

Något annat, vad?

Kommun-/stadsdirektör

Borgmästare

Annan ställning, vilken?

https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton%20asiakasrekisterin%20tietosuojaseloste_SVENSKA_ms_0.pdf


2. Borde kommunernas nuvarande uppgifter eller skyldigheter gallras på grund av den kris som
coronakrisen medför för kommunekonomin?

Om svaret på föregående fråga är ja, vilka är enligt din åsikt de tre (3) främsta uppgifterna eller
skyldigheterna som borde slopas för kommunerna och när borde det ske?

Ange max tre uppgifter och tidsramen för uppluckringen. 
(1 = omedelbart, 2 = i exitfasen år 2020, 3 = i återuppbyggnadsfasen år 2021–)

1
omedelbart

2
i exitfasen år 2020

3
i återuppbyggnadsfasen

(2021–)

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

3. Anser du att behörighetsvillkoren eller noggrant avgränsade uppgiftsbeskrivningar för
personalen borde luckras upp till följd av coronakrisen?

Om svaret på förgående fråga är ja, för vilka befattningar borde behörighetsvillkoren eller
uppgiftsbeskrivningarna luckras upp och när borde det ske?

Ange max tre befattningar och tidsramen för uppluckringen. 
(1 = omedelbart, 2 = i exitfasen år 2020, 3 = i återuppbyggnadsfasen år 2021–)

1
omedelbart

2
i exitfasen år 2020

3
i åter-uppbyggnads-fasen

(2021–)

Befattning 1

Ja

Nej

Vet inte

Ja

Nej

Vet inte



1
omedelbart

2
i exitfasen år 2020

3
i åter-uppbyggnads-fasen

(2021–)

Befattning 2

Befattning 3

EKONOMI

4. Vilka ekonomiska konsekvenser av coronakrisen anser du att kommunerna borde få
kompensation för?

5. Hur stor anser du att kompensationen borde vara och enligt vilken princip borde den fördelas?

6. Hurdana investeringsprojekt skulle enligt din mening gagna kommunekonomin i det här läget och
hur borde de finansieras?

7. Med vilka metoder anser du att en hållbar ekonomi kan säkerställas för kommunerna efter
coronakrisen och hur bedömer du att kommunerna klarar av sina kommande investeringar?



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

8. Vad anser du om beredningen av vårdreformen och tidsplanen för den i den rådande situation
som coronakrisen orsakat?

9. I vilken mån anser du att det behövs en kartläggning inom social- och hälsovården för att få en
bild av de kundgrupper vars servicebehov kräver närservice och de kundgrupper som kan betjänas
på distans?

Bedöm på skalan 1–5; 1 = inte alls nödvändigt,...5 = absolut nödvändigt

1 2 3 4 5

NÄRINGSPOLITIK OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

10. Hur väl anser du att din kommun kan planera långsiktiga utvecklingsåtgärder som sträcker sig
över den akuta coronakrisen och nya lösningar för att främja livskraften?

Bedöm på skalan 1 = mycket dåligt… , 5 = mycket väl, 0 = för tidigt att bedöma

1 2 3 4 5
för tidigt

att bedöma

11. Vilka åtgärder borde staten vidta för att stärka kommunernas livskraft?

Beredningen bör fortsätta i enlighet med regeringens ursprungliga plan

Beredningen bör fortsätta, men med försnabbad tidsplan

Beredningen bör avbrytas så länge coronakrisen pågår

Beredningen bör läggas ner

Något annat alternativ, vad



12. Tycker du att sysselsättningstjänsterna borde effektiviseras genom att arbets- och
näringsbyråns kundinformationssystem (URA) öppnas?

13. När anser du att det ovan nämnda kundinformationssystemet borde öppnas?

1
omedelbart

2
i exitfasen år 2020

3
i återuppbyggnadsfasen

(2021–)

14. När borde staten och kommunerna inleda en gemensam utredning om coronakrisens
konsekvenser för den kommunala och regionala ekonomin samt näringsstrukturen?

1
omedelbart

2
i exitfasen år 2020

3
i återuppbyggnadsfasen

(2021–)

15. Innebär coronakrisen förseningar i din kommuns investeringar i samhällsinfrastrukturen?

Om svaret på föregående fråga är ja, hurdana åtgärder skulle behövas för att försnabba
investeringarna i samhällsinfrastrukturen?

Ja, men endast för de kommuner som deltar i sysselsättningsförsöket

Ja, för alla kommuner

Nej

Ja



16. Har din kommun bostadsproduktionsprojekt som kunde sättas igång snabbare om understöd för
infrastruktur eller något annat understöd beviljas?

UNDERVISNINGS- OCH KULTURTJÄNSTER

17. Vilka frågor borde särskilt beaktas för att skolornas undervisning ska kunna inledas så
smärtfritt som möjligt med tanke på elevernas vardag och ett smidigt undervisningsarbete?

17.1 I småbarnspedagogiken?

17.2 I förskoleundervisningen?

17.3 i Grundskolan?

17.4 I utbildningen på andra stadet?



18. Vad anser du om att använda de digitala arbetsmetoder som införts under coronatiden när läget
igen normaliseras?

1 = metoderna borde utökas ytterligare, 2 = den nivå som nåtts under coronatiden borde upprätthållas, 3 =
man borde återgå till situationen före coronan

1 2 3

Inom undervisningssektorn

Inom kulturtjänsterna

Inom idrotts- och motionstjänsterna

Inom ungdomstjänsterna

19. I vilken utsträckning orsakar coronakrisen och övergångsskedet efter den press på
kommunernas integrationsarbete och tillhandahållandet av tjänster för invånare med ett
främmande språk som modersmål?

1= väldigt lite, 5= väldigt mycket

1 2 3 4 5

Hurdan press?

20. Hurdant stöd önskar din kommun av staten, Kommunförbundet eller andra aktörer efter
coronakrisen för att trygga rättigheterna för invånare som tillhör en språkminoritet?




