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• Kommentarer till lägesbedömning

• Fortsatt stabilt läge vad gäller både övergripande 
krisledning och operativ krisledning

• Fortsatt medverkan i nationell och regional 
samverkan

- Konsekvenser av och planering för att stockholmare 
förväntas fira "hemester" är en viktig fråga

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Vi är nu inne en fas där en stor del 
av kommunens verksamhet fungerar samtidigt 
som vi lever med och hanterar krisen - "det 
nya normala?"

• Planering för sommaren upprättad - redovisas 
i egen presentation

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 



ko
• Kommentar till scenarios

• Förskola och grundskola, stabilt läge som helhet

• Gymnasieskola, stabilt läge som helhet

• Förändrade arbetssätt och långvarig kris ställer 
höga krav på cheferna att hålla ihop arbetet i 
slutet av läsåret, gäller att hålla personalfrågorna i 
fokus på flera sätt. Trycket på personalen är nu 
som störst i tider då bedömning- och betyg sätts. 
I bedömningsarbetet saknas dessutom en 
pusselbit då alla nationella prov ställts in i alla 
skolformer.

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

Pågående planering inför sommarens alla 
avslutningar och scenarios inför kommande 
läsårsstart, som är oviss.

Pågående planering för sommarens ev. behov av 
förskola och fritidshem.

Extra bevakning i hela länet, så att slut- och 
avgångsbetyg är på plats inför slutantagning till 
gymnasieskolan och andra postgymnasiala 
studier. Nacka ligger i fas och det finns inga 
signaler om annat i alla länets kommuner.

Fortsatt utvecklingsarbete planeras 
för erfarenhetsutbyte kring distans- och 
fjärrundervisning för gymnasieskola och 
vuxenutbildning.

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 



OMSORG OCH STÖD
Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• .

Kommentarer till lägesbedömning



Kommentar

• Verksamheterna håller fortsatt öppet

• Samtliga verksamheter och föreningar gör 
fortsatt bra insatser för att följa och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer

• Beslut kring bibehållet LOK-stöd med 
utgångspunkt från motsvarande period 2019 
togs på fritidsnämnden den 22 april

• Vi arbetar nu aktivt i samspel med föreningar 
och verksamheter med att skapa ett 
"coronapaket" med ytterligare 
sommaraktiviteter under sommaren. Dvs 
utöver det som redan har planerats.

KULTUR OCH FRITID

Planering för kommande tänkbara scenarios

• Under sommaren planeras ett antal dagläger av 
fritidsgårdarna och aktiviteter vid kulturhus, 
bibliotek och kulturanordnare

• Kollo kommer att erbjudas som vanligt

• Föreningsaktiviteter, t ex fotbollsskolor och 
andra läge genomförs i föreningsregi

• Ett "coronapaket" med ytterligare insatser 
planeras och kommer att kommuniceras under 
maj

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

• 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 upprätthåll flera funktioner 
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Klarar inte att bemanna eller att upprätthåll flera funktioner 



TERRITORIET

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 



BOLAGEN: NEAB 29/4

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 



• Kommentarer till lägesbedömning

BOLAGEN: NVOA

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

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 



• Kommentarer till lägesbedömning

• .

KOMMUNIKATION

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

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 



• Kommentarer till lägesbedömning

• .

STÖDFUNKTIONER
(EXKL KOMMUNIKATION)

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

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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