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• Lägesbedömning

• Regionen: Fortsatt plata ̊fas med få ̊ smittade 
patienter i slutenva ̊rden. 

• Förha ̊llningssa ̈tt och riktlinjer för att om möjligt
förebygga tra ̈ngsel i kollektivtrafik 

• Vägledning för arbete på distans och på plats i 
stadshuset framtagen.

• SSR går ner till möten varannan vecka

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• SSR: Identifiera möjliga alternativa scenarier 
och konsekvenser och sa ̈kra beredskap

• Organisation för lagerhantering av 
skyddsmateriel upp till 45 dagar

• Styrnings- och ledningsfunktioner har 
beredskap för att hantera olika scenarier.
- Krisledningsmöten i den mindre gruppen varannan 

vecka

• Beredskap att öka både frekvens på möten 
och vilka som ska delta

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

- Sjuktalen något högre i förskolor och skolor i 
jämförelse med förra året samma tid. Inte 
oroväckande i dagsläget.

- Säkerställt hög beredskap vid behov.
- Informationsinsatser kring nya riktlinjer för 

smittskydd/smittspårning genomförda till både 
kommunala och fristående verksamheter.

- Anpassningar i enlighet med 
FHMs rekommendationer genomförda och har flutit 
på bra i samband med läsårsstarten.

- Vuxenutbildningens undervisning sker fortfarande 
mestadels på distans, med sfi bas, som undantag.

FÖRSKOLA OCH SKOLA
• Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Följer händelseutvecklingen noga, skapar 
fortsatt beredskap för olika 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 



• Det finns god tillgång till skyddsmaterial och beredskap 
finns för minst 45 dagar.

• 18% Ökning av antal aktualiseringar för barn och unga och 
dubblering av antalet personer i behov av skyddade 
boenden. Även ett ökat tryck till beroendemottagning 
samt alternativ till våld

• Inga  fall av COVID-19 på vård- och 
omsorgsverksamheter.

• Inga verksamheter rapporterar om stora störningar i 
personaltillgången

- Äldreomsorg, gruppbostäder, Personlig assistans, daglig 
verksamhet ,socialpsykiatri

- Myndighetssidan sociala omsorgsprocessen

AFN 

• Under kontroll. Full bemanning men kunders etablering på 
arbetsmarknaden=egen försörjning/bostad fördröjs, dels 
pga sämre arbetsmarknadsläge, dels pga att vissa insatser 
inte kan genomföras effektivt på distans

OMSORG OCH STÖD
Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

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

• Planering och riskbedömning utifrån FHM scenarier har skett

• Besöksförbudet hävt för SÄBO from 1 oktober. Föreskrifter 
och rekommendationer kommer att komma  från 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Förberedelser inför 
detta pågår i verksamheterna.

• Statistik och analys  görs löpande av utvecklingen gällande 
psykisk ohälsa för att säkerställa att behov  kan tillgodoses.

AFN

Verksamheten och kundvalen kan skala upp snabbt, men utfallet 
av insatser beror mycket på Arbetsförmedlingens förmåga att 
leverera = risk för "onödigt" högt och långt behov av ekonomiskt 
bistånd. Eventuell "flyktingvåg" när resebegränsningar släpper, 
avvaktar prognoser från MIG.

Kommentarer till lägesbedömning



• Lägesbedömning

- Stabilt läge. Normal verksamhet.
- .

KULTUR OCH FRITID

Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• Följer händelseutvecklingen och har beredskap 
för olika 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 



• Uteserveringarna har minskat med befarad 
trängsel inomhus som följd - vilket dock än så 
länge inte inträffat. Läget bedöms som lugnt, men 
fortsatt görs informationsinsatser mot 
restauratörer m.fl. pga att pandemin fortgår.

• 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 INKL BOLAGEN

Planering framöver utifrån tänkbara scenarios

• 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
Lugnt läge avseende kommunikation och 
bemanning av kommunikation maa Cororna.

Kommunikationsplanering inför hävt 
besöksförbud (tillsammans med Social- och 
omsorgsprocessen och VSS)

Löpande uppdatering och översyn av 
Coronarelaterad kommunikation och info

- nacka.se

- skyltar i SH

Förstärkt kommunikation med medarbetare i 
kommunen

- goda exempel från olika verksamheter

- i samband med att fler medarbetare arbetar i SH

KOMMUNIKATION

• Följer utvecklingen tsm med SSR och 
internt

• Fortsätta kommunicera gemensamma 
budskap (på nya sätt)

• Beredskap för förändrat läge 



• Lägesbedömning

Läget under kontroll. Inga större störningar under 
sommaren.

STÖDFUNKTIONER

• Planering framöver utifrån tänkbara 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 
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