Lägesrapport nr 4 till förtroendevalda den 30 oktober 2020
Totalt har i landet identifierats 124 355 smittade. Av dessa är
2 712 intensivvårdade. Per idag har 5938) avlidit till följd av Covid-19. FoHM
Österåker – 61 nya konstaterat smittade. Totalt har 495 personer konstaterats smittade av
covid-19. FoHM
Med anledning av den ökade covid-smittan i landet har en rad olika
myndighetsåtgärder vidtagits. Folkhälsomyndigheten beslutade 29 oktober om
skärpta restriktioner i Stockholms län, som börjar gälla med omedelbar verkan
till och med 19 november.
Länsstyrelsen har även den 29 oktober mottagit en hemställan från Smittskydd
Stockholm, om att Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om förbud mot att
inom regionen hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagare, vilket också gäller till och med den 19 november.
En förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
och hemställan om ekonomiska förutsättningar är också under utformning och
beslutas inom kort.

Kommunorganisationens arbete

De skärpta restriktionerna i Stockholm påverkar kommunen medborgare samt
förvaltningars och bolags verksamhet i stor utsträckning. För att säkerställa att
alla tar del av de skärpta restriktionerna och vidtar nödvändiga åtgärder ska
förvaltningschefer och bolag:
•
•

•
•
•

Säkerställa att chefer och medarbetare tagit del av de nya
restriktionerna samt löpande tar del av information som internt skickas
ut till chefer och medarbetare.
Bedöma hur de nya skärpta restriktionerna påverkar förvaltningens och
bolagets verksamhet, besluta vad som behöver göras och vidta de
åtgärder som bedömts nödvändiga. Bedömning och åtgärder ska ha
perspektiven kort och lång sikt.
Planera och förbered för att samtliga eller delar av de skärpta
restriktionerna förlängs efter den 19 november.
Redovisa en sammanställning av förvaltningens bedömning och
vidtagna åtgärder.
Förvaltningschefer och bolag ska skicka en
redovisning/sammanställning av den påverkan de skärpta
restriktionerna får på verksamheten och de vidtagna åtgärderna.

Kärnverksamheter i Österåker
Förskola och skola
På Öppna förskolan är samtliga aktiviteter förlagda utomhus. Hämtning och
lämning av barn på kommunala förskolor och fritidshem sker utomhus.
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På kommunala skolor tas inte några besökare emot som inte vanligtvis vistas
där. Det gäller både vårdnadshavare och andra besökare. All kontakt med
skolorna sker via telefon, e-post eller Microsoft Teams.
Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till
distansundervisning i kommunala skolor om behov uppstår.
Simundervisning för elever ställs in så länge de allmänna råden i region
Stockholm gäller.
Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på
Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär
att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt
fastställda rutiner.
Vård och omsorg
Inom vård- och omsorgsverksamheterna finns extra rutiner, skyddsmaterial
och utbildningsinsatser på plats sedan i våras.
Sjukfrånvaron bland medarbetare är för närvarande något lägre än föregående
år och smittspridningen är begränsad.
Österåkers kommun har tagit fram följande rekommendation för besök på
särskilda boenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri.
Rekommendationen gäller för såväl kommunala boenden som boenden i privat
regi:
• Besök genomförs i den boendes egen lägenhet.
• Utifrån en riskbedömning rekommenderar kommunen att endast en
person i taget besöker den boende åt gången för att det ska gå att hålla
två meters avstånd.
• Personal visar vägen till och från den lägenhet där besöken sker.
• Besökare ska uppmanas till god handhygien inför, under och efter
besök.
För hantering av information om smitta inom kommunens LSS-boenden
kommer kommunen undersöka intresset för att samtycka till att sådan delas.
Utökad kontroll av förekomst av feber görs innan deltagande i aktiviteter för
att säkerställa att smittspridning inte sker i verksamheten.
Kultur och fritid
Länsstyrelsen har beslutat att publikgränsen på max 50 personer kommer att
kvarstå i länet efter den 1 november. Läs mer om hur de nya
rekommendationerna påverkar idrotten och föreningslivet. Länk här.
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Alla evenemang på Berga teater som är inbokade fram till den 19 november
ställs in eller skjuts på framtiden. Endast digitala aktiviteter kommer att tillåtas.
Allmänhetens skridskoåkning i Österåkers sportcentrum har också ställts in
tills vidare.
Biblioteken kommer inte fungera som en mötesplats under denna tid, utan
kommer endast vara öppna för korta besök. Detta kan komma att förändras.
Möjlighet finns för närvarande endast att låna och/eller lämna tillbaka böcker,
samt göra utskrifter. Endast en dator kommer att finnas tillgänglig, inga sitteller studieplatser kommer att erbjudas och tidskriftsavdelningen kommer ha
ett begränsat utbud. Alla fysiska aktiviteter och program är inställda, endast
digitala evenemang erbjuds. Klassbesök tas inte emot, men lärare kan beställa
bokkassar som tidigare.
Bibliotekens öppettider kommer reduceras till måndagar-fredagar klockan 1118, lördagar klockan 11-15, söndagar stängt.
Näringsliv
Österåkers kommun informerar arbetsgivare med verksamhet i kommunen att
uppmana medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att
arbeta hemifrån, samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska
möten.
Förtroendevalda
Jag har idag vädjat till ordförande, 1:e vice ordf och 2:e vice ordf i presidierna i
nämnder, styrelser och bolag att så långt som det är möjligt hålla digitala
sammanträden de kommande tre veckorna. Bifogat kopia på vädjan.
Avslutningsvis
HÅLL AVSTÅND!
HÅLL I – HÅLL UT! De kommande tre veckorna behöver vi alla göra
vad vi kan för att lyckas med att minska smittspridningen.
Med förhoppning om en fin allhelgonahelg och att vi får njuta av
marschallerna placerade runt om i kommunen centralt och Östanå- och
Ljusteröfärjelägen.
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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