
Lägesbild Nyköping
Covid-19
Period: Vecka 47 (16 november-20 november)



Läget – Nationellt

Regeringen

• Förslag om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med 
fler än åtta deltagare, föreslås träda i kraft 24 
november

• Förslag om att förbjuda alkoholförsäljning från 
klockan 22, föreslås träda i kraft 20 november

• Regeringsuppdrag: Nationell 
kommunikationssamordning (ansvar: MSB, 
Länsstyrelser och Regioner)

• Ytterligare krisåtgärder för företag

• Förlängd korttidpermittering

• Omställningsstöd i ytterligare 3 månader

• Förläng möjlighet till anstånd med 
skattebetalningar

• Lättnader i a-kassan förlängs

MSB

• Trötthet hos allmänheten att följa allmänna 
rekommendationer. Behov av samordnade 
kommunikationsinsatser.

• Ökad inomhusvistelse, säsongsinfluensa och 
kommande högtider ökar risken för extra 
allvarlig situation med ökad personalbortfall.

• Risk för långvariga störningar i 
energiförsörjningen. Felavhjälpande åtgärder 
prioriteras före förebyggande.



Läget – Regionalt

Uppdatering 18 november: 42 
patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får nio patienter 
intensivvård

Inlagda patienter med bekräftad covid-
19 de senaste 14 dagarna: 67

Avlidna på sjukhus det senaste 
dygnet: 0 patienter.
Totalt antal avlidna på sjukhus: 175 
personer

(Källa: Region Sörmland)

• Ny provtagningsstation i Nyköping, finns vid 
Rosvalla (10 november)

• Region Sörmland i stabsläge på grund av 
rådande läge (10 november)

• Stort tryck på provtagning -
smittskyddsläkare avråder arbetsgivare att 
begära negativt PSR-test innan återgång till 
arbete. Fortsatt samverkan i länet 1 gång/v 
under tre veckor



Läget i Nyköpings kommun
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.

18 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

16 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

0 bekräftade fall inom hemtjänst

0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden

5 misstänkta fall inom hemtjänst

2 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Privat omsorg

• Få bekräftade fall överlag, totalt 3 (v47)

• Samtliga bekräftade fall finns på ett boende

• Hanterbart läge överlag

• Kännbart att testning av personal tar tid

• Viss risk för brister på material ifall fallen skulle öka, 
särskilt platsförkläden

Privat skola och barnomsorg

• Stabilt läge

• Samtliga verksamheter bedömer att de har förmåga att 
erbjuda barnomsorg

• Tidigare larm om risk för personalbrist hos vissa förskolor 
har nu läget under kontroll



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg BUK och Måltidsservice rapporterar ett gult läge 
avseende påverkan på förmåga. Orsaken är i 
huvudsak personalbrist. I övrigt finns det även en del 
oro inom verksamheterna kopplat till smittorisk

DSO har en avtagande smittspridning inom sin 
verksamhet och läget överlag är under kontroll. 
Materialläget är bra och på en övergripande nivå är 
personalläget gott. Det finns dock enstaka 
verksamheter där frånvaron är hög.

I övrigt är läget grönt överlag bland kommunens 
verksamheter

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


