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Sammanfattande info  
Södertälje kommuns arbete i och med spridningen av Covid-19 

 

• Kommunens krisledningsnämnd, vilken består av ordinarie ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen har aktiverats i syfte att vid behov kunna fatta snabba beslut i denna extraordinära 

situation. 

• En krisledningsstab har inrättats. Denna träffas två gånger i veckan för att samordna alla 

verksamheter inom hela kommunkoncernen (förvaltning och bolag). Består av höga chefer. Politiken 

får fortsatt daglig information även fast staben inte träffas fysiskt varje dag längre. Om läget skulle 

förändras så att det krävs tätare möten i staben, kommer fler sättas in igen. 

• Via kommunens hemsida och sociala medier finns information om Covid-19 på flera språk 

(engelska, arabiska, finska, polska och suryoyo) i både text och video. På hemsidan hänvisas även till 

lättläst information på Myndighetens för samhällskap- och beredskaps hemsida samt 

teckenspråktolkad information på krisinformation.se. Även länkar till andra myndigheters hemsidor 

och 1177 finns. 

• Ansträngt läge inom äldreomsorgen, men under omständigheterna hanterbart. 

• Kommunen är noga med att inte flytta in nya personer där det finns smittspridning och de som 

flyttas in provtas för covid-19 

• Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans som 

är sjukskrivna hemma med symtom. Provtagning är möjlig för tillsvidareanställda såväl som för 

visstidsanställda/timanställda både i offentlig och i privat regi i Stockholms län och gäller dem som 

varit sjukskrivna med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla i minst 24 timmar. 

Det är Region Stockholm som leder och styr arbetet med provtagningar.

• Inom hemtjänsten har ett specialteam inrättats i syfte att enbart vårda brukare som konstaterats 

smittade av Covid-19. Syftet är att minska risken för smittspridning.  

• Besök på äldreboenden begränsades redan innan regeringens beslut om besöksförbud. 

• Mötesplatser för äldre har stängts. 

• Dagverksamhet för äldre har stängt.  

• Växelvård för äldre har pausats. 

• Det finns en enhet (i dagsläget åtta platser) för korttidsvård på Artursberg. Hit kommer patienter 

som skrivs ut från sjukhuset. Dessa platser har blivit färre i takt med minskat behov, men beredskap 

för ökat behov finns. 

• Utbildning med hjälp av Södertälje sjukhus avseende rutiner och skyddsutrustning samt intern 

utbildning av hälso- och sjukvårdsenheten till all personal inom äldreomsorgen.  

• Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt.  

• Gymnasie- och vuxenutbildning samt Campus Telge bedrivs på distans.  
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• Det traditionella studentfirandet har ställts in. Gemensamt beslut i länet. I Södertälje sker inte heller 

betygsutdelning fysiskt, utan istället digitalt, då det bedöms vara det bästa och mest trygga 

tillvägagångssättet. Detta gäller för samtliga kommunala gymnasier i Södertälje:  

• Betyg skickas hem till eleverna som ett rekommenderat brev.  

• Respektive skola kommer att anordna ett digitalt studentfirande på distans.  

• Eleverna kommer inom den närmaste veckan att få information från sina skolor om 

när de ska lämna tillbaka skolmateriel.  

Till hösten hoppas man kunna bjuda in alla studenter till en återträff om smittskyddsläget 

medger det. 

• Alla kommunens grundskolor håller avslutning i skolan med enbart elever utan vårdnadshavare.  

• På de flesta förskolor sker hämtning och lämning av barn utomhus. 

• Kommunen har inrättat ett stödpaket för det lokala näringslivet som innebär att:  

• Företag kan ansöka om anstånd med betalning för avgifter inom vatten och avlopp, 

sophämtning och viss kommunal tillsynsverksamhet. Anstånd ges i sex månader.  

• Företag kan ansöka om anstånd för hyror: Gäller de som har Telge Bostäder, Telge 

Hovsjö eller Telge Fastigheter som hyresvärd. Det går att få anstånd (senarelagd 

betalning) med upp till sex månadshyror efter godkänd ansökan.   

• Utbetalning från kommunen till lokala leverantörer påskyndas, därmed slipper 

företagen ligga ute med pengarna.  

• Lokala restauranger/caféer får öppna uteserveringar tidigare. Den som har tillstånd 

för uteservering, som enligt kommunens riktlinjer gäller från den 1 april, och vill ställa 

ut bord och stolar tidigare än så, gör en anmälan till kommunen. Vid ny uteservering 

krävs ansökan om polistillstånd och lämplighetsbedömning av kommunen.  

• Kostnadsfri markupplåtelse för uteservering/torghandel. Det går att få avgiftsfria 

månader hela säsongen 2020. Alltså inte tillståndsfria, tillstånd måste sökas.  

• Två timmars gratis parkering i Södertälje centrum på p-platserna Torekällskolan 

(gamla ABF), Tom Tits och Centralstationen. Börjar att gälla den 8 april: Fri parkering 

i två timmar – och gäller till 30 september 2020.  

• Stödlinje för företag, på plats sedan 23 mars. Hjälp med svar på frågor, guidning till 

olika myndigheter och möjlighet att få tips och råd. Stödlinjen har samma nummer 

som Kontaktcenter, 08-523 010 00, är öppen kl. 8-17 måndag-torsdag, kl. 8-15 fredag. 

• Tom Tits experiment tillverkar skyddsvisir.  

• Arbetsmarknadsenheten tillverkar handsprit. 

• Kommunen skickar info till restauranger och livsmedelsbutiker med tips och råd. Handlar bl.a. om 

vad som kan göras för att förhindra smittspridning.  

• Evenemang så som valborgsfirande och Södertäljefestivalen i kommunen ställs in. 
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• Kommunens nationaldagsfirande kommer ske digitalt istället för på Torekällberget. 

• Kommunen är tydlig med att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är viktiga att följa och att 

det egna ansvaret är stort.  

• Via kommunens kontaktcenter kan personer över 70 år som behöver hjälp med att handla anmäla 

sitt behov. Kontaktcenter förmedlar sedan uppdraget till Stockholms stadsmission som har hjälp av 

volontärer för att utföra uppdragen. 


