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Läget – Nationellt

Uppdatering 9 december

• Regeringen remitterar idag ett utkast på tillfällig 
pandemilag. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 
2021 och gälla till sista mars 2022. Verksamheter som 
ska omfattas av lagen är:

• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

• Platser för fritids- och kulturverksamhet

• Handelsplatser

• Kollektivtrafik

• Användning eller upplåtelse av plats för privata sammankomster

• FHM, från och med den 14 dec gäller skärpta nationella 
allmänna råd.

• Begränsa nya nära kontakter

• Hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel

• Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

• Resa på ett sätt som minimerar risk för smitta

• Bedriva idrotta- och fritidsaktiviteter på ett Corona säkert sätt

• Grundläggande försiktighetsåtgärder

Föregående vecka

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

• 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 9 december:

45 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får 11 patienter 
intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-
19 de senaste 14 dagarna: 53.

(Källa: Region Sörmland)

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

• Smittspårning och provtagning är nu i fas.

• Smittspårning pågår i flera kommuner inom 
äldreomsorgen.

• Fortsatt lätt minskning av smittspridning i 
länet med färre fall än föregående vecka. I 
sämsta fall får vi en ökning under veckan 
pga. Black Friday.



Antal fall per vecka I Nyköpings kommun

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

(Region Sörmland 9 december)

• Antalet fall ökar igen och är fler än vad 
som rapporterades v.47. Möjligtvis 
effekt av Black Friday men kan 
fortfarande vara för tidigt att se 
effekterna därifrån

• Potentiell platå men osäkert läge ifall 
ökningen fortsätter eller inte. Risk för 
effekter av Black Friday

• 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.

9 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

7 bekräftade fall inom hemtjänst

0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

5 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden

3 misstänkta fall inom hemtjänst

1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Viss försämring överlag avseende antalet bekräftade fall

• Situationen fortsatt stabil men allt beror på hur 
smittspridningen utvecklas

Privat skola och barnomsorg

• Ingen privat verksamhet har flaggat för ökad påverkan till 
kommunen

• Finns svårigheter att få fram vikarier på grund av 
sjukdomsläget

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • DSO rapporterar återigen ett gult läge överlag. 
Antalet bekräftade fall har ökat och flera enheter 
har ett ansträngt personalläge. Personal är 
överlag slitna efter intensivt arbete under året. 
Materialsituationen är fortsatt god

• BUK rapporterar fortsatt ett gult läge avseende 
påverkan på förmåga. Situationen inom förskolan 
är i stort oförändrad men inget område är på 
gränsen till rött denna vecka. Fortsatt hög 
frånvaro av personal inom grundskolan.

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

• Situationen har återigen försämrats något och ett gult läge rapporteras överlag

• Antalet bekräftade fall har ökat och detta särskilt inom hemtjänsten. Flera enheter inom 
hemtjänsten har en ansträngd personalsituation. En isolerad enhet har upp emot hälften av 
personalen frånvarande. Överlag är det tydligt att situationen med smittspridning och 
sjukfrånvaro kan svänga väldigt snabbt

• Flera smittspårningar pågår i dagsläget vilket även leder till en ökad belastning på personal. 
Hemsjukvården är hårt belastad. Dessutom påverkas personalen av att arbetsuppgifter 
ständigt behöver omprioriteras

• Personalläget hanteras i huvudsak inom verksamhetsområdena men i viss utsträckning 
omfördelas personal vid behov inom hela DSO

• Planering av ledighet under julen pågår och målet är att ledighet ska ges i så stor 
utsträckning som möjligt men i dagsläget är bedömningen att vissa enheter inte kommer att 
kunna ges ledigt



Barn Utbildning Kultur

• Fortsatt 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

• Personalsituationen inom förskolan ser något bättre ut där inget område är på gränsen till rött 
läge i nuläget. Viktigt att beakta vid bedömning av det övergripande läget är att situationen 
varierar mellan områden och enskilda förskolor

• BUK har kommunicerat en vädjan till vårdnadshavare att i större utsträckning ha barn inom 
förskolan hemma om det finns möjlighet

• Grundskolan har fortsatt en hög frånvaro av personal som i många fall även är långvarig. Det 
finns i dagsläget ett antal klasser på olika skolor som har hemundervisning på grund av sjukdom

• Gymnasiet bedriver distansundervisning. Lunchersättning ges till eleverna

• Fortsatt stort behov av vikarier inom både förskola och grundskola. Arbete fortsätter med stöd 
av HR

• Belysning på förskolegårdar hanteras tillsammans med TEK

• Planering kopplat till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken pågår ifall beslut om att stänga 
skolor och förskolor blir aktuellt. Ett brev till vårdnadshavare kommer sannolikt gå ut efter jul



Måltidsservice

• Grönt läge, normalläge i verksamheten

• Frigjorda medarbetare från gymnasiet underlättar personalplaneringen 

• Matlådor levereras till elever inom grundskolan i händelse av att hemundervisning behöver 
bedrivas

• Oro inför julhelgen att alla som vill inte kommer få ledigt

Näringsliv

• Effekter av pandemin för lokala företag kan ses i centrum där bland annat en restaurang 
tvingats stänga. Arbetet fortsätter med att stödja lokala företag

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

• Dialog tillsammans med NYSAM för att kommunicera till information om smittspridning vid 
gallerior och butiker



Kansli

• Beslut i KS och KF (8/12) kring att möjliggöra digitala politiska möten. Nu påbörjar arbetet med 
att ta fram instruktioner och testa teknik

• För att genomföra ev politiskt beslut om digitala politiska sammanträden finns behov av resurser 
från IT samt kommunservice, ett första möte har genomförts

TEK

• Arbete pågår tillsammans med BUK angående belysning på förskolegårdar

• Bedömer att många medarbetare kommer att fira jul hemma vilket sannolikt underlättar 
beredskap

SHB/Tillsyn

• Tillsyn av julbord har genomförts och arrangörerna sköter det bra

• Observerar ökad trängsel på caféer i samband med julhandel

• Ser risker kopplade till hemvändarfester som sannolikt kommer att ske privat


