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Läget – Nationellt

Uppdatering 7 januari

• En tillfällig covid-19 lag

• Om det behövs ska särskilda begränsningar kunna 
införas för verksamheter och platser som:

• allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar

• platser för fritids- eller kulturverksamhet som är 
öppna för allmänheten

• handelsplatser som är öppna för allmänheten

• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

• platser för privata sammankomster.

• Föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya 
lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid 
utgången av september 2021

• Riksdagen förväntas fatta beslut om lagen på 
fredag 8 januari

Folkhälsomyndigheten

• Från och med den 7 januari 2021 
rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken 
klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

• Rådet riktar sig till personer födda 2004 och 
tidigare, det vill säga till personer från 
gymnasieåldern och äldre

Regeringen

• Högstadiet tillåts att bedriva 
distansundervisning på samma villkor som 
gymnasiet. Beslutet ska gälla från måndag 11 
januari



Läget – Regionalt

Uppdatering 7 januari:

67 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får 10 patienter 
intensivvård.

Avlidna på sjukhus senaste dygnet: 1 
patienter, över 70 år och med 
underliggande sjukdom

Utskrivna från sjukhus sedan 1/8 2020: 
268 personer

(Källa: Region Sörmland)

• Smittskyddsläkaren rekommenderar att 
högstadieskolorna i länet bedriver 
distansundervisning

• Prioriteringsordning för vaccination
• De som bor på särskilt boende eller har 

hemtjänst

• De som arbetar inom äldreomsorg, sjukvården 
eller omsorg och arbetar nära de som har stort 
behov av skydd mot sjukdomen

• De som är vuxna och bor tillsammans med 
någon som har hemtjänst

• Där efter är det personer över 70 år och äldre 
som prioriteras, samt övrig personal inom vård 
och omsorg och övriga personer som har ökad 
risk att bli allvarligt sjuka

• Efter det ska resten av befolkningen som är 18 
år eller äldre erbjudas vaccin.



Antal fall per vecka I Nyköpings kommun

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

(Region Sörmland )

• Totalt i Sörmland 804 nya 
konstaterade fall förra veckan, högsta 
hittills trots helgdagar med sämre 
provtagning

• Ökningen fortsätter i Nyköping. Ny 
högsta nivå av nya bekräftade fall

• Risk finns för fortsatta ökningar efter 
jul och nyår samt då fler inom den 
närmsta veckan återgår i arbete

• 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.

6 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

17 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

10 bekräftade fall inom hemtjänst

2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden

10 misstänkta fall inom hemtjänst

1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Smitta bland brukare begränsad till ett fåtal boenden

• Under torsdag (7/1) förväntas 5 brukare på ett boende 
friskförklaras

• Ett boende har vaccinerat personal, samtidigt rapporteras 
ett flertal smittade

Privat skola och barnomsorg

• Kunskapsskolan, Nyköpings friskola samt Vittraskolan har 
återkopplat att de kommer att följa Barn- och 
ungdomsnämndens beslut avseende stängning av 
högstadium

• Fristående högstadieskolor har fått info från 
Smittskyddsläkare och Barn- och utbildningsnämnden

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Överlag ett fortsatt gult läge inom DSO. 
Smittspårning och hantering av 
vaccination  skapar belastning

• BUK har grönt läge även denna vecka på 
grund av fortsatt jullov. 

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

• Gult läge överlag inom DSO. Det råder ett ansträngt läge då smitta finns hos både personal 
och brukare. Smittspårning och genomförande samt planering av vaccination ökar påverkan 
på verksamheten överlag. Läget är dock hanterbart men vid utbrott av smitta blir 
belastningen stor hos berörda grupper/verksamheter

• Fortsatt ökning av smittade, både personal och brukare

• I nuläget finns ett stort utflöde av patienter från slutenvård vilket måste hanteras inom 
verksamheterna, ökar påverkan

• Nyköpings kommun var först i Sörmland att starta vaccination. Lyckad inledning och arbetet 
rullar på bra

• Planering för vaccinationer fram till mars, krävande arbete



Barn Utbildning Kultur

• Jullov i de flesta verksamheter, därav grönt läge överlag

• Under jullovet har dock chefssidan varit hårt belastad på grund av smittspårning, arbetet har 
försvårats då färre rektorer varit i tjänst. Rutiner finns för att smittspåra men det finns 
utvecklingsmöjligheter främst i samband med lov. Ses över inför kommande lov

• Förskola och fritids har färre barn och elever. Den uppmaning som gick ut före jul har 
hörsammats av föräldrar vilket är positivt

• Högstadiet ska fram till den 24 januari bedriva distansundervisning. Beslutet är fattat av 
huvudman idag (7/1). Elever kommer att kunna beställa och hämta ut matlådor vissa tider två 
gånger i veckan 

• Idrottshallar stängs för all verksamhet, även för idrottsundervisning. Gymnasiesärskolan och 
grundskola får problem av detta då idrottshallar inte ska användas och hur 

• Osäkert läge inför skolstart då både elever och lärare ska komma tillbaka från semester/lov. 
Färre på plats med anledning av nytt beslut om distansundervisning



Måltidsservice

• Grönt läge. Jullov och ingen skolverksamhet. Helgerna har fungerat bra

• Osäkert läge inför nästa vecka, oklart hur situationen gällande medarbetare ser ut

Näringsliv

• Ingen påverkan på verksamhet, grönt läge. Många verksamheter fortsatt stängda, bland 
annat bibliotek som dock fortsätter låna ut böcker som tidigare

• Ingen uthyrning av lokaler fram till den 10 januari men förväntar sig ett nytt beslut till den 24 
januari

• Önskar besked i god tid inför den 24 januari angående stängda verksamheter (Idrottshallar 
och turistbyrå) för att kunna planera

• Några ansökningar kopplade till stödpaket rörande anstånd har inkommit



TEK

• Överlag grönt läge men renhållning har en viss belastning

• Renhållning balanserar en del med personal. Fler personer än vanligt på vikarielista och samtliga 
vikarier är i nuläget i tjänst. Vid ytterligare frånvaro kan det behövas dras ner på hämtning. Kan 
bli kritiskt. 

• Har haft bekräftade fall inom renhållningen och det tar tid innan de orkar jobba. Frånvaro under 
längre tid finns även på grund av smitta i hushåll

Tillsyn

• Mindre folk än väntat på caféer och restauranger under jul och nyår

• Vid snabbmatskedjor i anslutning till E4 fanns det mycket folk. Det noterades även vissa brister 
hos restauranger som efter tillsyn dock åtgärdades – Tecken på mycket resande under julhelgen

• Vissa förändringar regler för serveringsställen från den 24 december. Max 4 personer i ett 
sällskap


