
Lägesbild Nyköping
Covid-19
Period: Vecka 49
(Period 30 november – 4 december)



Läget – Nationellt

Uppdatering 2 december

• Förändring i rekommendationen förhållningsregler 
för hushållskontakter, symtomfria barn bör stanna 
hemma om någon i hushållet har Covid-19.

• FHM, de lokala allmänna råden löper ut den 
13 dec. Kommer att ersättas av nationella råd 
den 14 dec. Det kommer att bli skärpning att följa 
de allmänna råden och rekommendationerna 
som är riktade främst mot individer.

Föregående vecka

• Storbritannien godkänner vaccin från Pfizer 
och planerar att påbörja vaccination nästa 
vecka. Sverige beräknas påbörja vaccinering i 
januari.

• Förbud mot allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar med fler än åtta 
deltagare. Undantag görs för begravningar som 
får samla högst 20 personer. Gäller från 24 
november.



Läget – Regionalt

Uppdatering 2 december:

46 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får tio patienter 
intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-
19 de senaste 14 dagarna: 63.

Avlidna på sjukhus det senaste dygnet: 
2 patienter.

(Källa: Region Sörmland)

• Vaccinering – Regionen jobbar med frågan 
men har i dagsläget ingen konkret plan att 
gå ut med. Återkommer till kommunerna när 
det blir klart.

• Provtagningen är nu i fas.

• Vi har inte nått taket för provtagning i 
Sörmland. Kommunerna arbetar bra med 
smittspårning, menar smittskyddsläkare.

• Nya beräkningar från FHM visar på att 
smittspridningen kan nås i mitten av 
december.



Antal fall per vecka I Nyköpings kommun

Diagrammet visar det totala antalet fall 
av covid-19 i Nyköpings kommun.

(Region Sörmland 1 december)

• Fortsatt minskning av antalet 
bekräftade fall i Nyköping, om än inte 
lika kraftig som föregående vecka.

• Positiv utveckling och möjligtvis ett 
resultat av skärpta allmänna råd.

• Viktigt att notera är att antalet fall 
under årets tidigare veckor är 
missvisande då testning inte användes 
brett i samhället.



Bekräftade fall i vård-och omsorg
I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat 
regi i Nyköpings kommun. Totalt finns det ca 2 500 brukare. På nykoping.se hittar du detaljerad statistik för äldre-
och demensboenden, hemtjänsten och verksamheter för funktionsnedsatta (LSS).

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus


Läget i Nyköpings kommun
Kommunal och privat verksamhet
Antal fall inom vård och omsorg

Varje onsdag rapporteras antalet bekräftade och misstänkta 
fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och 
privat regi i Nyköpings kommun.

2 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

0 bekräftade fall inom hemtjänst

1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

3 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden

3 misstänkta fall inom hemtjänst

0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Några boenden har en måttlig påverkan på material och 
personal

• Situationen stabil förutsatt att 
smittspridning/konstaterade fall hålls stabil

Privat skola och barnomsorg

• Fortsatt inget att rapportera inom detta område från 
aktörer inom privat skola och barnomsorg

• Tolkas som att läget är hanterbart

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • DSO går från ett delvis gult läge till genomgående 
grönt läge. Enstaka bekräftade fall. 
Personalfrånvaron har gått ner efter en topp i 
slutet av november. 

• BUK rapporterar fortsatt ett gult läge avseende 
påverkan på förmåga. Orsaken är i huvudsak 
personalbrist där förskolan är särskilt påverkad. I 
övrigt finns det även oro inom verksamheterna 
kopplat till smittorisk. 

Barn utbildning kultur

Tekniska

Räddning och säkerhet

Samhällsbyggnad

IT

Måltidsservice

Kommunikation

HR

Kansli

Näringsliv

Ekonomi

Grönt: Minst alla aktiviteter kan 
upprätthållas

Gult: Tendenser till problem med att 
upprätthålla vissa kritiska aktiviteter

Rött: Stora problem att upprätthålla 
en eller flera kritiska aktiviteter

Påverkan på kommunens verksamheter



Aktuellt läge för respektive verksamhet
Social omsorg

• Grönt läge överlag i verksamheten och bedömningen är att utvecklingen går åt rätt håll

• Situationen på Mariebergsgården ser bättre ut än förra veckan där det finns möjligheter att 
lätta på restriktioner i slutet av veckan förutsatt att ingen ny smitta uppstår. De åtgärder som 
genomfördes då smitta uppstod på boendet har gett effekt

• Det finns dock fortsatt vissa svårigheter med bemanning på Mariebergsgården nattetid men 
stöd från andra enheter inom DSO gör att det fungerar

• Planering inför jul pågår och förberedelser görs för att vid behov kunna hantera situationer 
likt den som varit på Mariebergsgården

• Inga semesterförbud aktuellt i dagsläget. Återhämtning är av stor vikt



Barn Utbildning Kultur

• Gult läge inom samtliga verksamheter i huvudsak på grund av hög frånvaro av personal samt en 
hel del stängda verksamheter inom området kultur och bibliotek

• Personal inom förskolan har en hög belastning på grund av frånvaro och det faktum att 
påverkan funnits under lång tid

• Risk finns fortsatt att förskolor kan behöva stänga med kort varsel på grund av brist på personal

• Sjukfrånvaron inom gymnasieskolor är något lägre bland både personal och elever jämfört med 
föregående vecka

• Överlag finns stor oro bland både personal och vårdnadshavare. Nya direktiv från FHM bedöms 
förbättra läget i förskolan för personal

• Fortsatt stort behov av vikarier för att ersätta frånvarande personal. Arbete pågår tillsammans 
med HR för rekrytering av vikarier. Finns svårigheter då behov av vikarier kan uppstå med kort 
varsel

• Förskola påverkas av en större utomhusvistelse som åtgärd för att minska smittspridning. Behov 
av bättre utebelysning på gårdar blir tydligt och arbete pågår för att förbättra situationen. 
Samordningsbehov finns. 



Måltidsservice

• Grönt läge i verksamheten denna vecka, normalläge i verksamheten

• Planerar för att vid behov kunna producera matlådor om behov kommer uppstå vid 
stängning av skolor

• Kommunikation med förskolor inför julplanering för att skapa förutsättningar för 
verksamheten i samråd med främst förskolor

• IT har meddelat att MÅS kan precisera stödbehov för att hålla digitala möten

Näringsliv

• Beslut om nytt Näringslivspaket har fattats av KS. Åtgärder från kommun och regering är 
mycket välkommet för näringslivet

• Fortsatt en blandad påverkan på näringslivet, vissa går bättre än vanligt och andra sämre

• Helhetsgrepp på anstånd som ges till aktörer inom närings- och föreningsliv. Hanteras av 
central funktion

• Efter rapport från tillsyn ser Näringsliv ett möjligt behov av "värdar" i gallerior och tar frågan 
med sig till fastighetsägare och näringsidkare



Räddning och säkerhet

• Låg frånvaro och ingen frånvaro kopplad till Covid-19

• Har identifierat potentiella oklarheter för RiB-personal som kanske inte har rätt 
till smittbärarpenning

Kansli

• Framskrivning till KS och KF rörande möjlighet att genomföra politiska möten digitalt. Planerat 
beslut i KF 8/12

• För att möjliggöra politiska möten på distans kommer det finnas behov av resurser från IT och 
Kommunservice

HR

• Intensivt arbete för att stödja BUK med vikarier. Kontakt med tidigare tillfrågade och har 
anordnat en säker intervjulokal för att möjliggöra rekrytering

Samhällsbyggnad/Tillsyn

• Lite folk ute i krogmiljön, påverkas kraftigt av alkoholförbudet

• Mer folk på caféer och det observeras även att det var mycket folk i galleriorna


