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• Fortsatt mycket allvarligt läge

• Internationellt. Mycket kraftig spridning i USA. Viss avmattning i några 
länder i Europa som tidigare legat på mycket höga nivåer

• Nationellt
- Vi närmar oss 200 000 smittade i Sverige
- 1288 vårdas på sjukhus varav 167 på IVA. Än så länge god tillgång på vård.
- Ökning av antal döda

• Fortsatt inriktning att platta ut kurvan för minska belastningen på vården
- Minska kontakt med andra än dem du bor med
- Följ rekommendationerna

• FHM förlänger de regionala råden t o m 13/12. Därefter troligen 
nationella råd under jul- och nyårshelgerna
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Lägesbedömning

• Samverkan inom regionen i SSR fungerar bra 
med regelbundna möten på inriktande, 
samordnande och kommunikativ nivå

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

ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH 
STYRNING

Åtgärder kopplade till restriktioner och råd

• Ledningen arbetar på distans

• Fysiska möten/konferenser ställs om till 
digitala dito

• Planering kopplat till begränsningar om 
allmänna sammankomster till max 8 personer 
pågår

Beredskap framöver

• OKL har veckovisa möten

• Krisledningsgruppen går 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. Men utökad 
bevakning på tre förskolor som signalerar höga 
sjuktal sent i förra veckan.

- Säkerställt hög beredskap vid behov.
- Informationsinsatser kring uppdaterade 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 restriktioner och råd

• Översyn pågår av ev. ytterligare anpassningar i 
alla verksamheter

• Översyn maa regeringens remiss om mindre 
än 8 pers i samling - gäller Öppna förskolor

• Krisfunktionerna aktiverade både inom Välfärd 
skola och på Utbildningsenheten, ökad dialog 
med alla verksamheter bl.a. med anledning av 
höga sjuktal på några förskolor

• Uppdaterad och förtydligad information till 
alla förskolor och skolor

Beredskap framöver

• Följer händelseutvecklingen noga

• Fortsatt beredskap för snabba förändringar i 
olika scenarions

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

• Inom sex SÄBO för äldre har vi kunder med 
Covid- 19, fåtal smittade inom hemtjänsten

• Verksamheterna har uppmärksammat vissa 
svårigheter att beställa skyddsutrustning

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

OMSORG OCH STÖD
Åtgärder kopplade till restriktioner och råd

• Alla medarbetare och chefer som kan 
arbetar på distans (inom myndigheten)

• Beslut om besöksstopp inom särskilt 
boende för äldre from 14/11 tom 30/11

• Avstyrt planerat öppnande av Mötesplats 
för äldre

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

• Intensifierad samverkan och dialog med 
Regionen och samtliga anordnare.

Beredskap framöver

• Återupptagit "pulsmätnings enkät" 
med anordnare två ggr/veckan för att noga 
följa utvecklingen

• Intern krisledning två ggr/vecka

• Samordnat arbetet med inköp av 
skyddsutrustning

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 restriktioner och råd

Kopplat till råd och rekommendationer görs 
anpassningar i de olika verksamheterna, t ex 
anpassade öppettider, glesare möblering, 
begränsning av antal besökare och inställda 
aktiviteter.

Med anledning av beslutet att tillåta endast 8 
deltagare vid allmänna sammankomster och 
tillställningar undersöks eventuella ytterligare 
anpassningar.

Medarbetare på kultur- och fritidsenheten 
arbetar frekvent på distans, och olika möten görs 
digitalt.

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

• Arbetet inom myndighetsprocessen fungerar 
utan stort tapp i leverans. Vissa omprioriteringar 
behövs med hänsyn till smittskyddsarbetet

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

• Hittills har endast två förelägganden behövts, 
vilket visar att verksamhetsutövarna har bra koll 
och att kommunens proaktiva arbete fungerar väl

TILLSYN RESTAURANGER

Åtgärder kopplade till restriktioner och råd

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

• Fokus på de ställen där trängsel kan förväntas

Beredskap framöver

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

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 - stabilt läge

• Förstärkt och prioriterad kommunikation 
om covid i alla kanaler

• Samordna med SSR och arbeta 
med gemensamma budskap

• Utmaning att möta "informationströtthet" hos 
allmänheten/Nackaborna

• Gemensam (SSR) och egen kommunikation

• Förstärkt medarbetarkommunikation

KOMMUNIKATION

Beredskap framöver

• Arbetar för hållbar bemanning som kan stötta 
organisationen maa ökat behov 
av kommunikationsstöd

• Arbetar för att skapa redundans för att 
långsiktigt hantera förfrågningar från media 
maa covid/corona och ev andra frågor av kris-, 
eller händelsekaraktär

• Prioriterar kommunikation om covid framför 
annan kommunikation – planerar om övriga 
kommunikation vid behov

• Skapar dubbelbemanning på kritiska tjänster i 
händelse av sjukdom.

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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