Datum

Dokumentnummer

2021-02-26

RUN-HRU21-0047

Handläggare

Elin Liljeblad, strateg, 0766-96 39 02
Charlotte Bergstedt, strateg, 0790-63 15 73

Nätverksträff Utbildningschefer samt smittskyddsläkare
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

26 februari 2021
8.00-8.30
Digitalt
Helen Björkqvist, Katrineholm
Eva Svensson, Oxelösund
Inger Fransson, Nyköping
Tony Lööw, Strängnäs
Mats Larsson, Trosa (deltog från kl. 8.28)
Agneta Arvidsson, Vingåker
Monica Tägström Bergman, Gnesta
Lena Furén, Flen
Elin Liljeblad, Region Sörmland
Charlotte Bergstedt, Region Sörmland

Inbjudna:
Anmält förhinder:

Signar Mäkitalo, Region Sörmland
Ingrid Sköldmo, Eskilstuna

INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Smittskyddsläkaren berättade att orosnivån stiger. Det sker en ökning av antalet smittade och vi
närmar oss samma antal som under vecka 1, men inte lika många som under vecka 51 och 52.
Igår diagnostiserades 121 individer i Sörmland och då är det en stor andel som inte testar sig.
Flera rektorer har kontaktat Signar då de ser behov av att stänga verksamheten.
Gotland, fjällvärlden och även Sörmland får under sportlovet en ökad befolkning utifrån
semesterresor eller besök i fritidshus vilket kan leda till en ökad smittspridning.
Vuxenutbildning
Till smittskyddsläkaren har det inkommit frågor kring undervisningen för elever studerande på
SFI och VUX. Vuxenutbildningar ska ses som arbetsplatser, se informationen på FHMs
webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/.
Det innebär:
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Distansundervisning är regel vid vuxenundervisning
Undantag av särskilda skäl kan förekomma, exempelvis för personer som helt saknar läs- och
skrivkunskap. I sådana fall ska alla andra allmänna råd och rekommendationer gälla:
o avstånd ska hållas
o ventilation utifrån rekommendation
o trängsel undviks i varje läge
o rekommendationer som smittskyddsläkaren gett ska följas
o gruppen ska bestå av max fyra personer och strikt följa två metersgränsen inomhus
(vilket i dagsläget gäller fram till den 14 mars om inte nya rekommendationer
inkommer)

Smittskyddsläkaren påpekar signalvärdet i hur vi hanterar undervisningen på exempelvis SFI. Vi
kan inte låta 30 personer sitta i ett klassrum och sedan förvänta oss att de därefter lämnar
klassrummet och följer FHMs rekommendationer.
Barn
Signar har inte fått signaler om ökat antal smittade barn eller att de numera blir sjukare.
Ökningen av antalet smittade barn kan bero på att fler testas, men det är för tidigt att säga. I
dagsläget är det inget barn, i Sörmland, som är svårt sjuk i covid.
Ökat antal oroliga lärare
Utifrån den ökade smittspridningen finns det personal som känner oro över situationen.
Smittskyddsläkaren påpekade:
-

Vuxenavstånd i skolan måste hållas.
Att använda munskydd (utan avstånd) är ett litet skydd. Det är avstånd som är det viktiga.
Oron ska vi ta i beaktande.

Smittskyddsläkaren har fått information om att personal i skolorna fortfarande har möten, vilket i
vissa fall har lett fram till att personal insjuknat.
Distansundervisningen kan minska oron hos lärarna och kan påverka smittspridningen. Det
påpekades under mötet att det även framkommer en ökad oro för att eleverna inte kommer att få
tillräckliga kunskaper.
Fritidsgårdarna
Utomhus är risken för smitta liten (om avstånd hålls). Om personal behöver ta hand om en
person och behöver komma nära så rekommenderas munskydd.
Befinner sig personerna inomhus så bör de vara så få som möjligt. Måste göra riskbedömningar
utifrån hur stor lokalen är och hur många som kan vistas där.
De vuxna ska hålla avstånd i den mån de kan. I dagsläget är det en ökad smittspridning bland
barn 15 år och äldre.
Smittskyddsläkaren påpekar att det är bra att fritidsgårdarna är öppna eftersom ungdomarna då
befinner sig i organiserade former under vuxnas överseende och därmed inte skapar egna forum.
Viktigt att personalen i fritidsgårdarna för ett bra stöd.
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Vecka 9-10
Gnesta har sportlov v 9 (tillskillnad mot övriga kommuner i Sörmland). Frågan ställdes om
Gnesta bör använda sig av distansundervisning i högre utsträckning under vecka 10-11 (utifrån
de två rekommenderade veckorna 9-10). Smittskyddsläkaren anser att det är bättre än att enbart
ha en vecka, men att nuvarande rekommendation grundas på att Stockholm har sportlov vecka 9
och att många stockholmare har fritidsboenden i Sörmland.
Transport till och från skolan
Det har uppstått ett samordningsdilemma utifrån att vissa bussar är fulla medan andra nästan är
tomma. En av skolcheferna har varit i kontakt med Sörmlandstrafiken och fick då till svar att
föraren inte får köra fler personer än vad som är tillåtet, däremot får busschaufförerna inte neka
en passagerare att gå ombord på bussen.
Smittskyddsläkaren påpekade att lagarna inte är formulerade utifrån den problematik som
uppstått på grund av nuvarande pandemi. Rent fackligt framförs att det inte är busschaufförerna
som ska utsätta sig för en risk (utifrån ilska från resenärer) genom att inte avgå då antalet
resenärer överskrider det tillåtna. Det finns i dagsläget två alternativ, såsom smittskyddsläkaren
ser det, för att lösa den uppkomna situationen
-

Regeringen går in och beordrar Trafikverket att bussar inte får avgå om antalet passagerare
överskrider maxantalet.
Att resenärer bokar plats inför sin resa.

Beslut: Elin fick till uppgift att utreda frågan vidare utifrån att Regionen är huvudman för
länstrafiken.
Rutiner för stängning
Smittskyddsläkaren framför att en tät dialog kommer att ske med skolcheferna utifrån hur
situationen förändras. Däremot bör verksamheterna ha rutiner för att snabba förändringar (såsom
stängningar) kan bli aktuella.
Mats Larsson
Ordförande

Signar Mäkitalo
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