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• Kommentarer till lägesbedömning
- Krisledningsgrupp och operativ krisledning träffas 

regelbundet och enligt planering
- Kommunen med i samverkansforum nationellt och 

regionalt på flera nivåer
- Låg/normal sjukfrånvaro i övergripande ledning och 

bland enhetschefer

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios
- Fortsatt följa den nationella och regionala 

inriktningen
- Fortsatt deltagande i samverkansforum
- Krisledningsgrupp träffas en gång per vecka istället 

för två som det varit hitintills
- Beredskap finns för både ett förvärrat scenario

- Stängning förskolor och skolor
- Ökad smittspridning och därmed ökat tryck på 

verksamheterna
- Ökad sjukfrånvaro

- Påbörja planering för gradvis till ett ”normalläge” 
(vad det då kommer att vara)

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• Kommentarer till lägesbedömning
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Särskola
- Pedagogisk omsorg

• Vuxenutbildning: fjärr- eller distansundervisning hos 
samtliga anordnare. Största utmaning inom sfi, där 
många elever saknar wifi.

- Klarar bemanning, men fakturahantering trång sektor.

FÖRSKOLA OCH SKOLA

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios
- Beslut om stängning
- Samhällsviktiga arbeten
- Barn och elever i behov av särskilt stöd
- Jourförskola/fritidshem
- Studentavslutning
- Omorganisation av vissa funktioner som behövs på annat 

håll t ex barnskötare och skolsköterskor
- Flöde av inköp av digitala verktyg till eleverna då logistiken 

brister

• Vux: plan för MoH-bemanning vid hög sjukfrånvaro 
på gång fram.

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• SÄBO och hemtjänst: ca 20 % personalfrånvaro, osäkert 
kring skyddsutrustning på lite längre sikt

• Gruppbostäder, LSS: 20-25% personalfrånvaro, osäkert kring 
skyddsutrustning på lite längre sikt

• Personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatri

• Myndighetssidan sociala omsorgsprocessen

AFN

• Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten.

Krisledning regelbundet lokalt i kommunen, med primärvården och med 
regionens sjukvårdsledning. Regelbunden samverkan med läkarorganisationer. 
Daglig omvärldsbevakning och uppföljning av myndigheternas information

OMSORG OCH STÖD
Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Kompetenspool och AH-team har anpassats utifrån läget och 
skalas upp vid behov

• Regelbundna utbildningsinsatser för vårdgivande personal

• Fortsatt samverkan lokalt och med regionen

• Samverkan med myndigheterna (FHM, Socialstyrelsen, 
Smittskydd och Vårdhygien) för att analysera hög 
smittspridning av Covid-19 på särskilda boenden för äldre

• Förstärkt kommunikation med utförare, till medarbetare och 
gentemot Nackasamhället. Lägesbilder inhämtas från utförarna 
dagligen

• Fortsatt arbete att säkerställa att det finns tillräckligt med 
skyddsmaterial utifrån rådande riktlinjer

AFN

• Snabbutbildat 7 extra personer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd

• Ökade volymer av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser 
och komprimerat flyktingmottagande kan 
väntas under sommar/höst

Kommentarer till lägesbedömning



Kommentar

• Verksamheterna håller öppet, med några 
tidsbegränsade undantag pga höga sjuktal bland 
personalen, till exempel Orminge bibliotek som 
hölls stängt under ungefär en vecka

• Samtliga verksamheter gör insatser för att följa 
och efterleva Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer

• Insatser har gjorts i samverkan med Fisksätra IF 
och En Frisk Generation i Fisksätra

• Beslut kring bibehållet LOK-stöd tas på 
fritidsnämnden den 22 april

KULTUR OCH FRITID

Planering för kommande tänkbara scenarios

• Om stängning av grundskolor blir aktuell så 
kommer det sannolikt att även påverka flera 
verksamheter inom kultur- och 
fritidsprocessen, till exempel fritidsgårdar

• Kulturskolan kan till delar fortgå genom digital 
distansundervisning

• Vid behov kan personal och lokaler frigöras

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• Kommentarer till lägesbedömning

• Minskade intäkter inom myndighetssidan pga av anstånd 
samt ökat proaktivt stödarbete som inte debiteras

• Risk för förskjutna tillträden och försenade mark- och 
exploateringsintäkter

• Minskat ärendeinflöde inom vissa delar av verksamheten

• Normal sjukfrånvaro
- Verksamheten fungerar som planerat med förändrade 

arbetssätt
- Pågående projekt fungerar bättre än normalt
- Handläggning av ärenden rullar på
- Nämndprocessen hålls igång
- Akuta besök i nackasamhället kräver planering

TERRITORIET

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Går att driva verksamheten med en sjukfrånvaro 
på upp till 40 %

- Skulle entreprenörer få stor sjukfrånvaro kan 
byggen behöva stängas

- När vi återgår till det normala behöver ta tag i 
saker som vi skjuter på nu

- Kommande upphandlingar kommer att påverkas 
med tanke på att man behöver ta höjd för pandemi 
i avtal

- Risk för lägre aktivitet i verksamheten på längre 
sikt pga tuffare marknadssituation och avvaktan 
bland bostadsköpare och byggaktörer

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• Kommentarer till lägesbedömning
- Kritiska processer –

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, insamling avfall 
och bemanning kretsloppscentraler

- Successionsordning framtagen för alla 
kritiska funktioner

- Ökad begäran om anstånd hos kunder
- Uppföljning personalläge – normal sjukfrånvaro
- God framförhållning hos 

SVOA, Käppala och avfallsentreprenörer.

BOLAGEN: NVOA

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

- Aktiviteter:
- Löpande dialog leverantörer. God leverans på 

kort och lång sikt
- Planering/genomför intern kompetensrotation 

för att öka kännedomen inom verksamheten
- Ökad bemanning vid KLC i påsk för att minska 

köbildning
- Driftpersonal arbetar i definierade arbetslag

- NVOA arbetar i hög grad på distans

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• Kommentarer till lägesbedömning

• Läget är stabilt
- Teknisk drift och förvaltning fungerar enligt plan
- Neddragning av öppettider i kundservice pga förhöjd 

sjukfrånvaro
- Ökad efterfrågan på nyanslutningar/ nyinvesteringar 

har givit en högre arbets-belastning än normalt
- Kritiska processer och nyckelpersoner identifierade 

och omfallsplanering genomförd
- Material och reservdelar säkerställda på 3-6 månader 

sikt

BOLAGEN: NEAB

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

- Aktiviteter:
- Planering och simulering för förhöjd sjukfrånvaro 

enligt MSB´s prognos på 20 och 40 % sjukfrånvaro 
genomförd – med tillfredställande resultat

- Några utvecklingsprojekt som skulle sjösättas 
under slutet av Q2 och början av Q3 är skjutna på 
till senare i höst för att hantera en eventuell hög 
sjukfrånvaro hos leverantörer och egen personal

- Planering för störningar i materielleveranser på 
lång sikt, 6-18 månader

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla flera funktioner 



• Kommentarer till lägesbedömning

• Ett antal sjukskrivna, men klarar att upprätthålla 
verksamheten. Majoriteten av medarbetarna 
arbetar på distans, vilket fungerar bra.

• Interna uppdragsgivare behöver vara flexibla, då 
kommunikation med anledning av corona
prioriteras och annat får stå 
tillbaka/kommuniceras på annat datum än 
planerat

• Utvecklingsarbete (nacka.se) fortgår enligt plan

KOMMUNIKATION

• Planering framöver utifrån tänkbara 
scenarios

• Kommunikationsarbetet kommer att 
upprätthålls, på samma nivå som nu, där 
kommunikation med anledning av 
corona/covid-19 prioriteras tillsammans med 
medierelationer och digitala kanaler.

• Långsiktigt hållbar plan för bemanning vid 
högre sjukskrivningstal/sjukskrivning av 
nyckelpersoner är framtagen

• Enheten är beredd att ställa om för att vid 
behov förstärka kommunikationen med 
anledning av corona/covid-19 och stödja 
krisledningen eller andra verksamheter i det 
arbetet

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthåll flera funktioner 



• Som är läget är just nu klarar vi bemanning och 
att upprätthålla verksamheten

STÖDFUNKTIONER 
(EXKL KOMMUNIKATION)

Vid en upptrappning av restriktioner och där 
fler personer smittas:

Skulle ett antal större antal bli sjuka eller av annan 
anledning inte kunna arbeta så är vi förberedda på 
att omprioritera. Det innebär att färre personer 
behöver, under en tid, ta på sig fler uppgifter och 
att vi behöver prioritera bort mindre akuta 
arbetsuppgifter.

Klarar bemanning och att upprätthålla verksamheten

Ansträngt läge. Omprioriteringar och extra insatser krävs för   
att klara bemanning och upprätthålla verksamheten

Klarar inte att bemanna eller att upprätthåll flera funktioner 
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