Webbversion

Nyhetsbrev nr 10, tisdag 23 juni
Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och
får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Vi gör ett löpande
nyhetsbrev med ett urval av åtgärder som genomförs i Södertälje kommun. Vi hänvisar också till
viktig information via andra aktörer, som till exempel 1177 Vårdguiden.
Det här nyhetsbrevet blir det sista inför sommaren. I det här numret kan ni läsa om Polisens och
kommunens arbete för att skapa ordning under denna speciella sommar, om en ny lag för att hindra
smittspridning på serveringsställen samt mer om vad som gäller för att skydda våra sköraste
medborgare på våra äldreboenden, med mera. Vi önskar er läsare en trevlig sommar och se till att
hålla avståndet.

Skyltar om att hålla avstånd nu uppe i
kommunen
Södertälje kommun har satt upp skyltar på badplatser, parker, lekplatser och utegym med
uppmaningen att hålla avstånd till varandra. Det är lika viktigt som tidigare att vi håller minst två
meters avstånd till varandra i det rådande pandemiläget.

Mer om skyltar om det egna ansvaret för att dämpa smittspridningen på sodertalje.se

Bryt inte smittskyddet för
äldreboenden
Har du en anhörig på ett äldreboende, var försiktig vid fysiska möten. Tänk på att besöksförbud till
boendet och social distansering vid besök utomhus har införts för att skydda din anhörige från att
utsättas för smitta. Kommunen vädjar därför till anhöriga att respektera besöksförbudet och
upprätthålla tvåmetersregeln vid kontakter utomhus.

Mer om vad som gäller vid besök på äldreboenden

Ny lag tillåter kommunen att
agera snabbt mot
restaurangträngsel
Snart kan miljönämnden i kommunerna besluta om stängning
av serveringsställen som brutit mot riktlinjer för att undvika
trängsel. Riksdagen fattade den 17 juni beslutet om en ny lag
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att
minska smittspridningen av coronaviruset.

Mer om ny lag mot restaurangträngsel på
sodertalje.se

Både kommunen och Polisen är
på banan mot ordningsproblem
Det var återigen bannor från kommunens sida på den sista
pressträffen inför sommaren om coronaviruset. Polisen och
kommunen berättade att de har ett samarbete för att få ordning

på parkeringsproblem och folk som stör ordningen när de
samlas, exempelvis på badstränder.

Mer om pressträffen där Polisen deltog på
sodertalje.se

Kompetensbank tar emot fler
anmälningar
Vi är fortfarande i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta i våra samhällskritiska
verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut till följd av coronavirusets effekter kan
vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder. Välkommen att skriva in dig i
kommunens tillfälliga kompetensbank nu under coronatider!

Mer om kompetensbanken under coronatider på sodertalje.se

Behovet av vikarier fortsätter
Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av
att arbeta inom vård och omsorg? Skicka gärna en intresseanmälan.

Mer om vikarier inom vård och omsorg på sodertalje.se

Destination Södertälje påminner om
stöd till företagare
Frågorna under coronapandemin har varit många för kommunens företagare. Stöd, kommunikation
och digitala mötesplatser har arbetats fram av kommunens näringslivsenhet.

Mer om stöd till företagare i Destination Södertäljes nyhetsbrev på Facebook

Information från andra aktörer om
resor och umgänge i sommar
Det är viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller för att undvika att sprida coronaviruset
vidare. 1177 Vårdguiden erbjuder tips om hur du bland annat kan umgås och resa coronasäkrat i
sommar.

Mer om viktiga tips om en coronasäkrad sommar på 1177 Vårdguiden.

Kommunens krisledning styr krisarbetet
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska
ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.
Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab som möts för att samordna alla
verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det
behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronaviruset.
Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter med störst
behov.

Mer om hur krisledningen aktiverades inför coronapandemin på sodertalje.se
Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas
digitalt.
En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det
vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.
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