
Sammanfattning av perioden 5 november – 12 november

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Läget i Eskilstuna kommun 
12 november 2020

Eskilstuna har en ökad och snabb smittspridning. Kommunens främsta arbete är att snabbt bidra till minskad smittspridning samt 
uthålligt kunna bedriva verksamhet under kommande halvår med samhällssmitta. 

Ökad smittspridning, provtagning, skärpta restriktioner och smittspårning märks av i kommunens personalstyrka. Sjukfrånvaron 
ökar mer än normalt i kommunen och det finns bekräftade fall av covid-19 bland sjukskrivna medarbetare. Om medarbetare i en 
kommunal verksamhet blir bekräftad med covid-19 så involveras smittskydd hos Region Sörmland för rådgivning och beslut om 
eventuell smittspårning. 

Vård- och omsorgsverksamhet 
Vi ser en ökad smittspridning bland brukare i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Den 3 november återinfördes 
besöksrestriktioner till vård- och omsorgsboenden. Vi förordar i första hand digitala möten. Nödvändiga besök kan fortfarande 
genomföras och ska då koordineras med boendet. Mellanvårdenheten och covid-19-teamet är aktiverat och dedikerade att ge 
omsorgsinsatser till personer med bekräftad covid-19. Förvaltningen fortsätter öka grundbemanningen för att undvika att 
personal går mellan enheter.



Läget i Eskilstuna kommun 
12 november 

Förskola, grundskola, gymnasium 
Förskola ser en ökad sjukfrånvaro hos medarbetare men än så länge går det att bemanna samtliga förskolor. Det har 
förekommit stängning av en grundskola på grund av personalbrist. Särskolan och träningsskolan på Ärsta har stängt i 
samråd med smittskydd. Gymnasieskolor håller öppet. Vid bekräftat fall av covid-19 i gymnasiet så arbetar berörd klass 
på distans under två veckors tid. Om personal eller elever i förskola eller skola blir bekräftad med covid-19 så 
involveras smittskydd hos Region Sörmland för rådgivning och beslut om eventuell smittspårning. 

Övrig verksamhet
Kommunen har anpassat sin service och sina tjänster i flertalet verksamheter till digitala tjänster. Eskilstuna kommun har 
uppdaterat de rutiner som finns för att arbete hemma. För perioden 5 - 26 november 2020 ska hemarbete alltid 
genomföras där det är möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar och chefens bedömning.



Smittspridning i Sörmland och Eskilstuna

Diagrammet visar antalet positiva fall samt incidens per 
100 0000 invånare. Beräkningen är gjord på antalet 
fall/befolkningsmängd x 100.000.

Här hittar du mer statistik från Region Sörmland. 

Diagrammet visar antalet fall covid-19 i Eskilstuna kommun. 
Indelningen per kommun/stadsdel baseras på 
folkbokföringsadress. 

https://regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/statistik-corona/antal-fall-samt-incidens.png
https://regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/statistik-corona/eskilstuna.png
https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/


Bekräftade fall i kommunens vård- och omsorgsverksamhet
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I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen 
och hälso- och sjukvården. Totalt cirka 5500 brukare. På eskilstuna.se hittar du särredovisad statistik för vård- och 
omsorgsboenden och hemtjänst. 

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/trygghets--och-sakerhetsarbete/krisberedskap/information-om-corona-covid-19.html
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/trygghets--och-sakerhetsarbete/krisberedskap/information-om-corona-covid-19.html


Tillgång och beredskap av skyddsmaterial
Eskilstuna kommun har sedan april haft en materialnod som samordnat hanterar inköp, egentillverkning, distribution 
och lagerhållning av skyddsmaterial. Ambitionen är att Eskilstuna kommun ska kunna tillhandahålla ett lager av 
skyddsmaterial som kan försörja behov i kommunens verksamheter för tre månader framåt. Kommunens 
beredskapslager består av: 
• Plastförkläden (kort- och långärmade) 
• Olika typer av handskar 
• Munskydd 
• Visir 
• Hand- och desinfektionsmedel 

Status 5-12 november: 
Den 5 november införde Region Sörmland krav på munskydd i patientnära vård. 
Noden ser en stor ökning av beställningar på olika typer av skyddsmaterial. 
Materialtillgången är god och det finns inte några leveransproblem just nu. 



Trängselkontroller i restaurang- och caféverksamhet
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Besök Anmärkningar Åtgärder

Miljökontoret har ansvar för att kontrollera eventuell trängsel på restauranger och krogar i Eskilstuna kommun. 
Trängselkontrollerna innebär att kommunen säkerställer hur restauranger lever upp till Folkhälsomyndighetens krav och 
rekommendationer. 
Här hittar du mer information om trängselkontrollerna. 

https://www.eskilstuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/naringsliv-och-arbete/2020-06-30-trangselkontroller-pa-restauranger-och-krogar.html


Personalfrånvaro i kommunen 

Så här ser personalläget ut i Eskilstuna kommun den här veckan. 

Status 5-12 november: 
Kommunen ser en ökad trend med fler sjukanmälningar. Trots detta bedöms läget just 
nu att vara stabilt. Kommunen följer noggrant utvecklingen för att kunna säkerställa 
att verksamhet kan bedrivas. 



Skärpta lokala råd i Sörmland 
Den 5 november beslutade Folkhälsomyndigheten om lokala restriktioner i Sörmland. 
Nedan hittar du senaste förändringarna i kommunen och i Eskilstuna kopplat till de lokala restriktionerna: 

Museum och bibliotek 
Stadsmuseet stängde från och med 7 november. Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet i Torshälla håller 
fortsättningsvis öppet då kommunen bedömer att verksamheten kan fortgå utan risk för trängsel.
Eskilstuna Stadsbibliotek och Torshälla bibliotek har ordinarie öppettider men med mycket begränsad service. Det finns 
fortfarande möjlighet till att låna och lämna tillbaka medier men besökarna uppmanas att hålla besöket så kort som 
möjligt. 

Idrottsanläggningar och badhus 
5 november stängde Munktellbadet för allmänheten. Den 12 november fattades beslut om att öppna upp simhallen för 
motionssim. Familjebad, Aqua Sport och River Relax är stängt tillsvidare. Badet är öppet för simskolegrupper för barn 
och ungdomar födda 2005 eller senare.

Munktellarenan är från och med 7 november stängt för allmänhet. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har 
fortfarande tillträde. 
Ishallarna är från och med 6 november stängt för allmänhet. 



Skärpta lokala råd i Sörmland 
Den 5 november beslutade Folkhälsomyndigheten om lokala restriktioner i Sörmland. 
Nedan hittar du senaste förändringarna i kommunen och i Eskilstuna kopplat till de lokala restriktionerna: 

Kulturskolan
Undervisning för barn och unga som går i f-klass till årskurs 9 fortsätter som tidigare. All undervisning för elever som 
går i gymnasiet övergår till digital undervisning. Alla konserter samt öppen verksamhet ställs in.

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen fortsätter som tidigare med utglesning bland annat genom undervisning i halvklass kompletterat med 
distans. 

Mötesplatser 
Mötesplatser och fritidsgårdar håller fortsättningsvis öppet med begränsningar och anpassningar. All 
programverksamheten ska dock bedrivas utomhus. Mötesplatser för seniorer, hemtjänstens träffpunkter 
och mötesplatser för personer med funktionsnedsättning är stängda till och med åtminstone 26 november. Vi erbjuder 
digitala mötesplatser på Facebook med bland annat livesändningar av aktiviteter och inlägg med utmaningar. 

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/motesplatser-och-fritidsgardar.html
https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-och-senior/motesplatser-for-seniorer.html
https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/vuxna/arbete-aktiviteter-och-fritid/motesplatser-for-personer-med-funktionsnedsattning.html


Förändringar i kommunens verksamheter 
Nedan finns information om övriga förändringar som har införts eller påverkar Eskilstuna kommuns 
verksamheter. 

Vård och omsorg  
Vård- och omsorgsverksamheten i kommunen har sedan den 9 november nya rutiner för användning av munskydd. 
Munskydd ska användas vid all nära omvårdnad. 

Distansarbete i Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun har uppdaterat de rutiner som finns för att arbete hemma. För perioden 5 - 26 november 2020 ska 
hemarbete alltid genomföras där det är möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar och chefens bedömning.
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