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Läget – Nationellt

Uppdatering 17 december

• Vaccinationsstart för Sverige och EU den 27 december

• Gemensamt beslut inom EU att påbörja 
vaccinering 27 december

• Sverige siktar även på detta datum men möjigtvis 
kan det komma igång redna den 26 
enligt vaccinsamordnaren

• Under förutsättning att vaccinet godkänns den 
23 december

• UD:s råd för resande utomlands under julen

• Inför julledigheten gäller fortsatt UD:s avrådan från 
icke-nödvändiga resor till alla länder med undantag för 
länderna inom EU/EES/Schengen/Storbritannien

• Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder 
UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa 
under julen

• 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

• I övrigt gäller fortsatt 8 personer i offentliga 
tillställningar och sammankomtser

• FHM har beslutat om föreskrifter för att kunna införa 
besöksförbud på SÄBO, 3 december



Läget – Regionalt

Uppdatering 14 december:

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

Inlagda patienter med bekräftad covid-
19 de senaste 14 dagarna: 57.

Avlidna på sjukhus sedan i fredags: 3 
patienter, samtliga över 70 år med 
underliggande sjukdomar.

(Källa: Region Sörmland)

• Antalet personer som vårdas inneliggande 
håller sig fortsatt tämligen stabilt. Risk finns 
att ökningen i samhället även ökar 
inläggningarna

• Regionen jobbar med vaccinationsfrågan. 
Kontakt med kommunen har inletts gällande 
villka som prioriteras och hur det ska ske

• Ökad smittspridning hos ungdomar vilket 
utgör en risk inför jul och nyår ifall gamla 
och unga umgås gemensamt. Kan leda till 
ökad belastning på sjukvård



Antal fall per vecka I Nyköpings kommun

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

(Region Sörmland 15 december)

• Tydlig fortsatt ökning och antalet nya 
fall börjar närma sig den höga toppen 
v46. 

• En ökning sker återigen totalt sett 
även i Sörmland. Nyköping har en stor 
ökning jämfört med flertalet andra 
kommuner i länet

• Kan vara effekten av Black Friday men 
kan även bero på förhållningssättet till 
rådande rekommendationer överlag

• Viktigt att notera är att all statistik 
släpar med en vecka



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.

16 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

8 bekräftade fall inom hemtjänst

0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

8 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden

11 misstänkta fall inom hemtjänst

1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Viss ökning av antalet fall, dock begränsat till 2 olika 
boenden i dagsläget

• Stabilt personal- och materialläge överlag. Ökad 
smittspridning i samhället oroar

Privat skola och barnomsorg

• Inget att rapportera från de privata utförarna denna vecka

Tillsyn caféer och restauranger mm. 

• Något bättre på caféer men kan bero på färre kunder 
överlag

• Ser risker att människor kommer att smittas på andra 
platser under jul, i hemmet/privat



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Överlag ett gult läge inom DSO men ett 
äldreboende rapporterar om rött läge på grund av 
stor personalfrånvaro. Det aktuella boendet har 
även smitta bland både brukare och personal. 
Materialsituationen är fortsatt under kontroll med 
god tillgång på skyddsmaterial

• 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. Klasser på 
ett antal olika skolor bedriver distansundervisning 
på grund av sjukdom

• Måltidsservice har återigen en gul påverkan på 
förmåga då frånvaro av personal denna vecka är 
högre än normalt

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 i verksamheten men ett äldreboende, Koggen, har rött läge med stor 
personalfrånvaro och bekräftade fall hos både personal och brukare.

• Hög belastning på hemsjukvården med anledning av smittspårning och provtagning som tar 
tid. En samordnande sjuksköterska har tillsats för att underlätta situationen.

• Situationen inom hemtjänsten i Oppeby har förbättrats och personal återigen i tjänst men 
fortsatt striktare förhållningssätt från smittskyddsläkare

• Bekräftade fall inom privat omsorg påverkar även kommunen då Nattpatrull och 
hemsjukvård även ansvarar för privat omsorg

• Dialog kring vaccin har inletts med regionen. Uppgifter om antalet brukare och personal i 
behov har lämnats

• Bedömd god beredskap för att hantera en värre situation. Sista utväg är pandemiplaneringen



Barn Utbildning Kultur

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

• Personalsituationen inom förskolan är överlag oförändrad denna vecka. Ingen verksamhet går 
mot rött läge i dagsläget. Situationen varierar mellan olika förskolor och områden. Utevistelse 
sker i högre utsträckning.

• Grundskolan har fortsatt en hög frånvaro av personal som i många fall även är långvarig. 
Överlag är organisationen trött och utsliten efter årets ökade belastning. Vissa klasser och 
årskurser går över till distans pga. sjukdom. Jönåker, Kiladalen Norr, Bryngelstorp i nuläget. 
Ansträngt läge på flera enheter framförallt Släbro.

• Gymnasiet bedriver distansundervisning sedan den 7 december. Lunchersättning ges till 
eleverna, utbetalning pågår.

• Mycket färre pedagogiska aktiviteter och stopp av kulturprogram sedan de särskilda allmänna 
råden infördes. Planering pågår för att öka digitala insatser kopplade till bibliotek och kultur



Måltidsservice

• Gult läge på grund av att personalfrånvaron denna vecka är högre än normalt. Både 
sjukfrånvaro och vab.

• Möte med förskolerektorer. Krislistor är upprättade och dels för att underlätta för 
verksamheter att hjälpas åt för att prioritera personal. Motsvarande listor kommer skickas till 
fritids.

• Gymnasiet är stängt och även restauranger inom SÄBO.

• Matlådor delas ut till elever inom grundskolan när hemundervisning bedrivs.

• Kök inom SÄBO måste kunna leverera mat under julhelgen och risker finns att vissa kan 
behöva stänga pga. personalbrist men beredskap finns att prioritera verksamhet till köket på 
Mariebergsgården.

Kansli

• Arbetet fortsätter med att möjliggöra digitala politiska möten. Arbete bedrivs med stöd av IT 
och Kommunservice.

• Inom verksamheten läggs mycket fokus och energi på nya arbetssätt med anledning av 
ökat hemarbete.



TEK

• Fortsatt acceptabel frånvaro men en ökning av frånvaro varje vecka den senaste månaden kan 
observeras. Konstaterade fall finns inom samhällsviktig verksamhet men det går att hantera.

• Under jul och nyår är det inkörningsvecka för renhållningen, personal finns på plats och 
timvikarier finns. Då det inte ser ut att bli snö finns ytterligare redundans av personal

• Arbete pågår tillsammans med BUK angående belysning på förskolegårdar. Aktuella förskolor har 
sammanställts. Dialog förs kring placering och var verksamheten ser behov. Vissa frågor återstår 
kring finansieringen.

IT

• Utredning av integritetsfrågan vid inspelning av möten, samt hur lagring och gallring ska 
hanteras. Funktionen är tillsvidare avstängd i Teams tills denna fråga är utredd.


