Eskilstuna kommuns övergripande
lägesbild med anledning av covid-19
Sammanfattning av perioden 26 november – 3 december

Sammanfattning av veckan
26 november – 3 december

Smittspridningen minskar både i länet och i Eskilstuna kommun.
Under vecka 48 rapporterades totalt 612 nya fall i regionen och
324 nya fall i Eskilstuna kommun, en minskning med 76 fall.
Smittspridningen går åt rätt håll i regionen och Eskilstuna, men det
är viktigt att fortsättningsvis hålla i, hålla ut och hålla avstånd.
Smittläget inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är
stabilt i relation till föregående vecka. Totalt är 15 brukare
bekräftat smittade med covid-19 inom förvaltningens
verksamheter.
Folkhälsomyndigheten har under veckan fattat ett nytt beslut som
innebär att barn i förskola och grundskola ska vara hemma om
någon i familjen bekräftats smittad med covid-19.
Alla förskolor och grundskolor är öppna. Djurgårdsskolan har
öppnat igen efter stängning och har lagt om schema för att öka
avstånd mellan medarbetare. Eleverna i gymnasiet har under
veckan varvat undervisning digitalt och på plats för att glesa ut i
lokalerna.

På rekommendation från Folkhälsomyndigheten går den 7
december landets gymnasieskolor, med vissa undantag,
över till fjärr- och distansundervisning för att bromsa
spridningen av covid-19. Det gäller även den kommunala
gymnasieskolan. Rekommendationen är att fjärr- och
distansundervisningen ska gälla till och med 6 januari.
Smittspridningen har påverkat och påverkar våra
verksamheter ständigt. På eskilstuna.se uppdateras
förändringar kontinuerligt. På vissa arbetsplatser i
kommunen är det ansträngt men samtidigt finns det en bra
beredskap, god tillgång på skyddsmaterial och
upparbetade rutiner.
De lokala restriktioner i Sörmland och Eskilstuna gäller
fram till 13 december, med möjlighet till förlängning. Den
centrala krisledningsstaben följer utveckling för att se hur
nya beslut påverkar kommunens verksamheter.

Smittspridning i Sörmland och Eskilstuna
Smittspridningen minskar både i länet och i Eskilstuna
kommun.
Under vecka 48 rapporterades totalt 612 nya fall med
bekräftad covid-19 i regionen, enligt Region Sörmland.
Det är en minskning från föregående veckas 796 fall.
Eskilstuna kommun har samma vecka 324 nya fall,
vilket är en minskning med 76 fall jämfört med veckan
innan.
Diagrammet intill visar antalet fall av covid-19
i Eskilstuna kommun. Indelningen per
kommun/stadsdel baseras på folkbokföringsadress.

Här hittar du mer statistik från Region Sörmland.

Personalfrånvaro i kommunen
Sjukfrånvaro i kommunen. Siffrorna uppdateras månadsvis.

Så här ser personalläget ut i Eskilstuna
kommun den här veckan.
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Status 26 november–3 december:
Sjukfrånvaron är fortfarande något
högre i jämförelse med samma period
2019. Däremot har den sjunkit något
sedan förra månaden Sjukfrånvaron
varierar stort bland olika verksamheter
och förändras från dag till dag.
Trots den ökade sjukfrånvaron bedöms
läget just nu att vara stabilt. Kommunen
följer noggrant utvecklingen för att
kunna säkerställa att verksamhet kan
bedrivas.
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Läget inom vård och omsorg
Smittläget inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är stabilt i relation till föregående vecka.
Totalt 15 brukare bekräftat smittade inom förvaltningens verksamheter (3 december 2020)
Inom vård- och omsorgboende: 2 bekräftat smittade vilket är en minskning jämfört med föregående vecka.
Inom hemtjänsten: 8 bekräftat smittade, en ökning jämfört med föregående vecka.
Inom funktionshinderområdet ser vi att minskningen av antalet smittade håller i sig. I dag finns det inga
bekräftat smittade brukare inom verksamheten.
Läget inom hälso- och sjukvårdsområdet är stabilt.
Sjukfrånvaron på vård- och omsorgsförvaltningen är i dagsläget 14.6 %. Det är ett ansträngt läge men än så
länge hanterbart.
Läget gällande tillgång till timvikarier har förbättrats jämfört med föregående vecka.
Tillgången på skyddsmaterial i verksamheten bedöms vara god.
På eskilstuna.se hittar du information om Vård- och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19.

Bekräftade fall i kommunens vård- och omsorgsverksamhet
I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och
hälso- och sjukvården. Totalt cirka 5 500 brukare. På eskilstuna.se hittar du särredovisad statistik för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst.
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Läget i förskola och skola
Det är generellt en hård ansträngning på personal och i verksamheter för tillfället. Under veckan har ett nytt beslut
fattats av Folkhälsomyndigheten om att barn i förskola och grundskola ska vara hemma om någon i familjen bekräftats
smittad med covid-19.
Förskolan: Flera förskolor påverkade av covid-19 genom personalfrånvaro. Alla förskolor är öppna. Sjukfrånvaro
medarbetare: 19 %.
Grundskolan: Flera skolor har påverkats av covid-19. Djurgårdsskolan är öppen igen. För att öka avståndet mellan
medarbetare har skolan lagt om schemat. Sjukfrånvaro medarbetare: 13 %.
Gymnasieskolan: För att glesa ut i lokalerna har eleverna digital undervisning två veckor och undervisning på plats i
skolans lokaler en vecka. Elever som går yrkesprogram läser praktiska ämnen på plats i skolan och teoretiska ämnen
på distans. Praktiken (APL) för yrkesprogrammens elever genomförs som vanligt.
På eskilstuna.se hittar du information om eventuella stängningar av förskolor och skolor. Informationen uppdateras
löpande.

Tillgång och beredskap av skyddsmaterial
Eskilstuna kommun har sedan april 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 26 nov– 3 december:
Materialtillgången är fortsatt god från leverantörer och det finns i dagsläget inga störningar i arbetet. Verksamheter
inom kommunen har den här veckan fått information om hur beställningar ska läggas inför kommande jul- och
nyårshelger.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under veckan genomfört ett digitalt besök till kommunen
för att få mer information om kommunens hantering av skyddsmaterial och beredskapslager.

Förändringar i kommunens verksamheter (1)
Den 5 november infördes skärpta lokala allmänna råd i Sörmland och Eskilstuna för att få stopp på den kraftigt ökande
smittspridningen i länet. Läs mer om de lokala allmänna råden här. De skärpta råden och smittspridningen av covid-19
påverkar verksamheter i Eskilstuna kommun.
Museum och bibliotek
Eskilstuna stadsmuseum har stängt tills vidare.
Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet i Torshälla har fortsatt öppet då kommunen bedömer att verksamheten
kan fortgå utan risk för trängsel. Programpunkter, som visningar och workshoppar med mera, är inställda tills vidare.
Eskilstuna Stadsbibliotek och Torshälla bibliotek har ordinarie öppettider men mycket begränsad service. Det finns
fortfarande möjlighet att låna och lämna tillbaka medier, men besökarna uppmanas att hålla besöket så kort som möjligt.
Idrottsanläggningar och badhus
Munktellbadets simhall är öppen för motionssim och simskolegrupper för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
fortsätter. Däremot är familjebadet, Aqua Sport och River Relax stängt tillsvidare.
Munktellarenan är stängd fr o m 7 november. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har fortfarande tillträde.
Ishallarna är stängda fr o m 6 november.

Förändringar i kommunens verksamheter (2)
Mötesplatser
Mötesplatser och fritidsgårdar anpassar verksamheten utifrån regeringens beslut om förbud mot allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 8 personer. Den öppna besöksverksamheten stänger
men verksamheten fortsätter enligt följande:
• Uppsökande verksamhet utomhus / trygga vuxna i området
• Digital verksamhet via sociala medier
• Samhällsservice (datorlån, utskrifter med mera) fortsätter i begränsad utsträckning där personal möter upp utanför
och låter besökare komma in utifrån behov
Mötesplatser för seniorer, hemtjänstens träffpunkter och mötesplatser för personer med funktionsnedsättning
håller stängt minst tillsvidare. Vi erbjuder digitala mötesplatser på Facebook med bland annat livesändningar av
aktiviteter och inlägg med utmaningar.

Förändringar i kommunens verksamheter (3)
Kulturskolan
Undervisning för barn och unga som går i f-klass till årskurs 9 fortsätter som tidigare. All undervisning för elever i
gymnasiet sker digitalt, konserter samt öppen verksamhet har ställts in.
Vuxenutbildning
Undervisningen sker på distans med möjligheter till närundervisning på plats, måndagen 23 november–8 januari 2021.
Vuxenutbildningens café på Drottninggatan 12 är stängt. Infocenter tar emot besökare vid dörren för inslussning,
alternativt efter telefonsamtal.
Försörjningsstöd
Besöksytan på Nygatan tar emot max 5 besökare samtidigt.
Kompetensgallerian
Drop-in har öppet och tar emot enstaka besökare åt gången i lokalen. Övriga besökare uppmanas att vänta utanför.

Förändringar i kommunens verksamheter (4)
Måltidsservice
Fortfarande ansträngt läge med personalbrist på grund av sjukfrånvaro. Det innebär fortsatt anpassade menyer i skola
och omsorg. Rekrytering av vikarierande kockar pågår.
Distansarbete i Eskilstuna kommun
Vi har uppdaterat våra rutiner för att arbete hemma. Hemarbete ska alltid genomföras där det är möjligt utifrån
verksamhetens förutsättningar och chefens bedömning.
Handlingshjälp
Eskilstuna kommun fortsätter samarbetet med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat för att erbjuda stödinsatser.
Personer som tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldre kan få hjälp med att handla eller att hämta ut medicin.

Trängselkontroller i restaurang- och krogverksamhet
Miljökontoret ansvarar för att kontrollera ev. trängsel på restauranger och krogar i Eskilstuna kommun. Kontrollerna
genomförs för att se till att det i lokalerna finns rutiner och information för att minska smittspridningen av covid-19.
Det betyder bland annat att besökare ska:
• äta och dricka sittande vid bord samt får vara max åtta personer vid samma bord
• hålla avstånd till varandra och undvika köbildning. Avstånd mellan köande till buffé och sittande gäster
måste vara minst en meter
• Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.
Från och med 20 november är det inte tillåtet att sälja alkohol på restauranger och barer efter klockan 22.
Restaurangerna ska stänga senast klockan 22.30. Det finns möjlighet att återöppna igen klockan 23.30. Vid
återöppningen får restaurangerna endast sälja folköl och andra lättdrycker.
Status 26 november–3 december
Trängselkontrollerna fungerar bra. En restaurang har anmält återöppning och några ytterligare är att vänta.
Restaurangerna sköter sig över lag bra. De gör sitt bästa för att gästerna ska kunna hålla avstånd och försöker undvika
trängsel genom sin möblering och information i lokalen.

Trängselkontroller i restaurang- och caféverksamhet
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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.
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