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• Regionen
- Det finns intensivvårdsplatser och övriga slutenvårdsplatser. Trenden i regionen 

är fortsatt positiv
- 60 % beläggning i kollektivtrafiken

• Nacka
- Verksamheten har fungerat som planerat i förskolan. 
- Lugnt läge inom omsorg och stöd. Inga konstaterat fall av smitta inom någon 

verksamhet. God tillgång skyddsutrustning.
- Tillsyn restauranger har skett. Inga stora anmärkningar, dock smärre 

justeringar. 
- Tillsyn nio badplatser, vid behov. Fungerat bra. 
- Totalt sett lugnt i samhället. Ingen social oro.
- Lugnt i Fisksätra, viss oro i Orminge kring ungdomar.

SAMMANFATTNING SOMMAREN



• Lägesbedömning

• Styrnings- och ledningsfunktioner har beredskap 
för att hantera olika scenarier.

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Fortsatt uppmaning att de som kan jobba 
hemma ska göra det i samråd med chef

• Uppmaning att bara använda kollektivtrafiken 
om man verkligen behöver 

• Kommande möten krisledningsgruppen
- Var 14:e torsdag kl 17.00

• Kommande möten i OKL
- Var 14:e torsdag kl 15.00

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 



• Lägesbedömning
- Fungerande sommarverksamhet som helhet, friska barn och 

medarbetare.
- Stort arbete med anpassningar vid skolstart med anledning av 

pandemin fristående och kommunala, kontakt med nästan alla 
grund- och gymnasieskolor, fristående och kommunala.
Alla beredda att snabbt anpassa och ändra planeringen om 
smittspridningen i samhället snabbt ökar.
Gymnasieantagningen har slutfört arbetet nästan i tid och 
reservantagningen har nu övergått till resp. gy i länet.
Praktik på vård- och omsorgsprogrammet, problematik 
under pandemin. Ingår i programmet för att få examen, men 
eleverna tas inte emot pga pandemin. Gymnasieskolorna som 
har programmet jobbar med moment 22-frågan nationellt.

VUX: återgår till klassrumsundervisning i grundläggande SFI samt 
stegvis i övrig utbildning där det kan genomföras i linje med FHMs
rekommendationer.

FÖRSKOLA OCH SKOLA
• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Anpassning av schema för att minska trängsel i 
kollektivtrafiken, några grsk, nästan alla gy
Stort fokus på alla de nya gy-eleverna.

• Anpassning av schema för att minska trängsel i 
lokalerna, alla.

• Anpassning till digitala föräldramöten och 
utvecklingssamtal, alla.

• Distansundervisning, i grsk kan det bli aktuellt 
för enstaka elever, ffa till elever med hög 
sjukfrånvaro, ingen planerad i övrigt.

• Fjärrundervisning i 4 gy 1 dag/v för åk 2-3 
planering för riskgrupperna finns på alla gy

• Övriga anpassningar. Stora ansträngningar i 
den fysiska miljön, möblering, 
utomhusaktiviteter, tillgänglig handsprit, 
vädring och städning. Idrott utomhus så länge 
som går, inga ombyten. Matsituationen gy svår, 
svårt att sprida ut under lång tid risk att de 
tappar social distansering när de äter.

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 



• Förutsatt att leveranser fungerar som tidigare är tillgången 
till skyddsmaterial är god. Ändrade riktlinjer kring 
flergångsvisir

• Ökat tryck från anhöriga inom beroendemottagning samt 
alternativ till våld

• Enstaka fall av COVID-19 hos anordnare SÄBO. Stabilt 
läge hos hemtjänstkunderna.

• Inga verksamheter rapporterar om stora störningar i 
personaltillgången

AFN

• Under kontroll. Liten ökning av beviljade ansökningar om 
ekonomiskt bistånd mot normalt. Kunders etablering på 
arbetsmarknaden=egen försörjning/bostad fördröjs, men 
hittills i lägre omfattning än väntat.

OMSORG OCH STÖD Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Fortsatt samverkan med regionens krisledning och 
myndigheterna (FHM, Socialstyrelsen mm.) gällande 
smittspridningen

• Analys av åtgärder och statistik för att stoppa smittspridning 
pågår löpande.

• Översyn görs enligt olika scenarier kring vilka aktiviteter som 
behövs i höst

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

• Besöksförbud på SÄBO under besvärligt att efterleva och 
pågående debatt. Nuvarande förordning gäller till 31 augusti.

AFN

Verksamheten och kundvalen kan skala upp snabbt. Troligt 
scenario är att belastning ökar långsamt under hösten och 
snabbare under våren. Migrationsverket tar höjd för anvisning av 
kvotflyktingar under slutet av året/början 2021. 

Kommentarer till lägesbedömning



• Ett flertal extra insatser har efter beslut i FRN 
och KUN genomförts under sommaren inom 
både kultur- och fritidsområdena för att skapa 
förutsättningar för en lugn och meningsfull 
"hemester". 

• Föreningar och anordnare har levererat 
aktiviteter och upplevelser med anpassning till 
gällande rekommendationer och restriktioner i 
olika delar av Nacka

• Bedömningen är att insatserna har varit 
uppskattade och att det har fungerat väl

KULTUR OCH FRITID

• Alla verksamheter håller fortsatt öppet med 
anpassning till FHM´s rekommendationer och 
övriga restriktioner

• Detaljerad utvärdering av sommaren ska göras 
med informationeärende till KUN och FRN

• Analys av hur pandemin har påverkat 
Nackas anordnare och föreningar ska göras 
under hösten

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 



• Livsmedelstillsynen prioriterar fortsatt råd till 
och koll av restauranger m.fl.Andra inspektioner 
får delvis stå tillbaka

• Fler medborgare vill ha service och råd, vilket 
gäller inom hela myndighetsområdet miljö, 
bygglov och lantmäteri

• Fortsatt större andel distansarbete har lett till 
ökad effektivitet samt utveckling av exempelvis 
digitala inspektioner, "platsbesök" och 
sammanträden

TERRITORIET

• Fortsatt utveckling av digitala arbetssätt

• Stor andel förväntas arbeta på distans 
framgent

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 



• Lägesbedömning

NEAB

• 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

• Verksamheten i normalläge

• Kritiska processer – Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, 
insamling avfall och kretsloppscentraler

• Successionsordning framtagen för alla kritiska funktioner och 
processer

• Viss ökad begäran om anstånd hos kunder

• Förändring av abonnemang för kärlhämtning- lägre intäkter

• Uppföljning personalläge – Låg sjukfrånvaro

• God framförhållning hos SVOA, Käppala och avfallsentreprenörer.

• Stora avfallsmängder på KLC under hela våren och fortsatt under 
sommaren, 20% ökning. Medför fördyringar på drygt ca 1 miljon 
för 2020

BOLAGEN: NVOA
Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Plan för återgång till ”Nytt normalt läge” tas fram. Vi 
fortsätter med anpassningar i enlighet med 
rekommendationerna kring Covid-19 

• Beredskapsplan 40% - bolagsövergripande är framtagen

• Styrelseärende om ökad checkkredit för säkring av 
likviditet mht KF-beslut om anstånd

• Styrelseärende om behov av ökat eget kapital mht KF-
beslut om anstånd

• Löpande dialog leverantörer. God leverans på kort 
och lång sikt

• Planering/genomför intern kompetensrotation för att 
öka kännedomen inom verksamheten

• Åtgärder sker på KLC för att minska köbildning

• Driftpersonal arbetar i definierade arbetslag

• NVOA arbetar i viss grad på distans

• Semesterplanering är klar med hänsyn tagen till olika 
scenarier

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 

Lägesbild 13 augusti



• Lägesbedömning

Lugnt läge avseende kommunikation och bemanning 
av kommunikation maa Cororna.

Kommunikationsplanering Corona höst med SSR 
den 18 aug.

Löpande uppdatering och översyn av 
Coronarelaterad kommunikation och info

Förstärkt kommunikation med medarbetare i 
kommunen

KOMMUNIKATION

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Fortsätta kommunicera gemensamma budskap 
(på nya sätt)

• Följa utvecklingen och anpassa 
kommunikationen till omvärldshändelser och 
beslut

• Fortsatt förstärkt kommunikation med 
medarbetare

• Särskilt fokus på skola och omsorg

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 



• Lägesbedömning

Läget under kontroll. Inga större störningar under 
sommaren.

STÖDFUNKTIONER

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

Beredskap för en eventuell eskalerande 
sjukdomsbild är etablerad.

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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