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Lägesbedömning

• Övergripande styrning och ledning fungerar 
normalt och hanterar den rådande läget

• Antigentester kommer att användas

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Ledningen arbetar på distans

• Fysiska möten/konferenser ställs om till 
digitala dito

Beredskap framöver

• OKL går över till veckovisa möten

• Krisledningsgruppen i beredskap att gå över 
till veckovisa möten

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.

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

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Översyn av ev. ytterligare anpassningar i alla 
verksamheter

• Krisfunktionerna aktiverade både inom Välfärd 
skola och på Utbildningsenheten, ökad dialog 
med alla verksamheter

• Uppdaterad och förtydligad information till 
alla Öppna förskolor (håll öppet, anpassa, följ 
FHMs rekommendationer)

Beredskap framöver

• Följer händelseutvecklingen noga

• Fortsatt beredskap för snabba förändringar i 
olika scenarionsKlarar 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

• Inom tre SÄBO för äldre samt en verksamhet 
inom omsorgen har vi kunder med Covid- 19

• Verksamheterna har uppmärksammat vissa 
svårigheter att beställa skyddsutrustning

• Vissa verksamheter påtalar ansträngt läge för 
bemanning kopplat till ökad sjukfrånvaro

• Verksamheternas medarbetare och ledare är 
trötta efter långt år med tuffa förutsättningar

OMSORG OCH STÖD
Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Alla medarbetare och chefer som kan 
arbetar på distans

• Avstyrt planerat öppnande av Mötesplats 
för äldre

• Sett över möjligheter för anordnare att 
använda antigentester i samverkan med 
läkarorganisationen

• intensifierat samverkan med Regionen och 
intensifierat kommunikationen med 
våra anordnare.

Beredskap framöver

• Återupptagit "pulsmätnings enkät" 
med anordnare 2 ggr i veckan för att noga 
följa utvecklingen

• OKL och intern krisledning varje vecka

• Intensifierat och samordnat arbetet med 
inköp av skyddsutrustning som innan 
sommaren

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 



Kultur- och fritidsverksamheterna hålls fortsatt 
öppna, undantaget allmänhetens åkning i ishallarna 
som har stängt så länge som de striktare 
rekommendationerna gäller.

Inom de olika verksamheterna görs anpassningar 
för att efterleva FHM´s rekommendationer.

KULTUR OCH FRITID

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

Kopplat till råden görs anpassningar i de olika 
verksamheterna, t ex anpassade öppettider, 
glesare möblering, begränsat antal besökare och 
vissa inställda program och aktiviteter.

Många medarbetare på kultur- och fritidsenheten 
arbetar frekvent på distans, och enhetsmöten
görs digitalt.

Allmänhetens åkning i ishallarna har helt ställts 
in.

Beredskap framöver

Nogsamt följa utvecklingen i de olika 
verksamheterna.

Kontinuerlig omvärldsbevakning i regionen kring 
hur kommunerna förhåller sig till de striktare 
rekommendationerna.

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

• Projekt- och driftsverksamheten fungerar som 
planerat

• Arbetet inom myndighetsprocessen fungerar 
utan tapp i leverans

• Tillsynsverksamheten stödjer fortsatt 
restauranger, caféer m.m. på ett bra sätt

TERRITORIET

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• De som kan arbeta på distans gör det

• Fortsatt tillsyn på kvällar och helger kopplat 
till restauranger, caféer och andra "matställen"

Beredskap framöver

• Stor sjukfrånvaro kan påverka 
driftsverksamheten. Prioritering kan behöva 
göras.

• Beredskapen inom livsmedelstillsynen som 
arbetar med smittskyddet är god. 
Inspektörerna anpassar löpande sitt arbete 
kopplat till aktuella råd och riktlinjer från FHMKlarar 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

• Ingen påverkan på operativ verksamhet

• Vissa utvecklingsprojekt och investeringsprojekt 
har skjutits framåt.

• Inga kända sjukfall sedan innan sommaren.

NEAB

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Ökad grad av hemarbete. Hemstationering där 
verksamheten inte påverkas negativt

• Inga externa besök på kontoret

• Minimerade besök hos externa kontakter

• Ökad kommunikation och uppföljning kring 
regler och restriktioner

Beredskap framöver

• Planering och simulering för förhöjd 
sjukfrånvaro enligt MSB´s prognos på 20 och 
40 % sjukfrånvaro genomförd – med 
tillfredställande resultat

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

• Verksamheten i normalläge

• God digital mognad- många möten sker digitalt

• Kritiska processer –
Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, 

insamling avfall och kretsloppscentraler

• Uppföljning personalläge – Normal sjukfrånvaro, 
4 testat positivt för Covid-19

• God framförhållning hos 
SVOA, Käppala och avfallsentreprenörer.

BOLAGEN NVOA
Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• NVOAs Coronagrupp har möte varje vecka

• Starkt begränsat externa besökare

• Möjliggjort arbete på distans

• Möjlighet att anpassa arbetstid mht kollektivtrafik

• I våra utrymmen: ”varannan stol”, 

• Ett antal områden i lokalerna med risk för trängsel är 
identifierade och åtgärder har vidtagits

• NVOAs åtgärder har en långsiktighet och ska hålla över lång 
tid, (höst 2021)

Beredskap framöver

• Plan om stockholmsregionen utfärdar ytterligare särskilda 
åtgärder, berör främst driftpersonal  

• Beredskapsplan 40% - bolagsövergripande är framtagen

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

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 9 november 2020



Lägesbedömning

• Verksamheten i normalläge

• God digital mognad- många möten sker digitalt

• Uppföljning personalläge – Normal sjukfrånvaro

STÖD

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Starkt begränsat externa besökare

• Möjliggjort arbete på distans

• Möjlighet att anpassa 
arbetstid mht kollektivtrafik

• I våra utrymmen: ”varannan stol”

Beredskap framöver

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 



Lägesbedömning

• Förstärkt och prioriterad kommunikation 
om covid i alla kanaler

• Samordna med SSR och arbeta 
med gemensamma budskap

• Utmaning att möta "informationströtthet"

• Löpande uppdatering

• Förstärkt medarbetarkommunikation

KOMMUNIKATION

Åtgärder kopplade till FHM’s råd

• Gemensam och egen kommunikation

Beredskap framöver

• Arbetar för mer hållbar organisation så att vi 
mäktar med att hantera pressfrågor, ev andra 
krisfrågor jämte covid

• Prioriterar kommunikation om covid framför 
annan kommunikation

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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