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Läget – Nationellt

Regeringen/Länsstyrelsen

• Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom 
samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa 
regeringens beslut om 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.

• Regeringen har fattat beslut om att ge 
Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov 
besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. 
Förordningen trädde i kraft lördag den 21 
november

• Alkoholförsäljning förbjuden på bland annat 
restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 
11.00. Förbudet gäller från den 20 november.

MSB

• Pågående utbrott av fågelinfluensa och 
salmonella är exempel på parallella händelser 
som riskerar att få påverkan även på 
hanteringen av pandemin. Trots att 
belastningen är hög inom flera 
samhällsområden behöver samhället ha en 
beredskap för att hantera händelser utöver den 
pågående pandemin

• 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.



Läget – Regionalt

Uppdatering 25 november 2020:

49 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: 73

Avlidna på sjukhus det senaste 
dygnet: 0 patienter.

(Källa: Region Sörmland)

• De skärpta allmänna råden förlängs till den 
13 december.

• 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 24 november)

• Minskning med 44 bekräftade fall 
jämfört med föregående vecka

• Sannolikt för tidigt att säga om det är 
ett trendbrott. Utbrott i kluster bidrar 
till variationer i statistiken

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



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.

25 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

14 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

1 bekräftade fall inom hemtjänst

1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

3 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden

9 misstänkta fall inom hemtjänst

4 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Privat omsorg

• Få bekräftade fall överlag

• Samtliga bekräftade fall finns på ett boende

• Finns behov av förtur gällande testning av personal

• Situationen stabil förutsatt att 
smittspridning/konstaterade fall hålls stabil

Privat skola och barnomsorg

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

• Tolkas som att läget är hanterbart



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


Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • BUK rapporterar fortsatt 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. 
Situationen inom förskolan är särskilt påverkad.

• DSO har ett stabilt läge gällande smittspridning 
inom verksamheten. Hög frånvaro finns inom i 
huvudsak SÄBO och hemtjänst men personalläget 
är inte nämnvärt annorlunda från normalt 
Materialläget är under kontroll.

• Måltidsservice går från gult till grönt läge men 
påverkan på förmåga att upprätthålla 
verksamheten kan, när det gäller tillgänglig 
personal, förändras från dag till dag.

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


