Lägesrapport nr 5 till förtroendevalda den 18 november 2020
Totalt har i landet identifierats 192 439 smittade. Av dessa är
2 974 intensivvårdade. Per idag har 6 225 avlidit till följd av Covid-19. FoHM
Österåker – 124 nya konstaterat smittade. Totalt har 718 personer konstaterats smittade
av covid-19. FoHM
Presskonferenser varje dag med allt hårdare satta allmänna råd.
Länsstyrelsen meddelade den 29 oktober föreskrifter om förbud mot att inom
regionen hålla allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, vilket också
gäller till och med den 19 november. I går, 17 november, meddelades att det
från 20 november är förbjudet med sammankomster med fler än 8 personer
samt ett förbud att servera alkohol på restauranger efter kl.22:00. Det senare
gäller till och med 28 februari 2021.

Kärnverksamheter i Österåker (kommunal regi)
Mycket ansträngt läge vad gäller personal.
PF Bemanning har samtliga utbokade, nu ca 15 per dag. Intervjuer pågår, en
flaskhals är utdrag kriminalregister-koll.
Vitalt att provtagning kommer igång - vi söker utnyttja snabbspår. En hel del
personal hemma för symptom som kan vara vanlig förskylning, men tester
dröjer.
Mycket ansträngt läge på en av våra förskolor pga personalbortfall. Stängning
förbereds av denna, kontakter tas med utbildningsförvaltningen.
Utbildningsministerns presskonferens idag har lämnat besked om möjlighet till
beslut från 23 november för fjärr- och distansundervisning i gymnasiet.
Österåkers gymnasium bevakar, utreder och håller löpande kontakt med stab
för eventuella ändringar i verksamheten.
Stadig bevakning kring Daglig Verksamhet. Eventuell anpassning till
verksamhet hemma på boendet eller i hemmet i stället för träfflokaler.
Kommuniceras genom Kommunikation med underlag från Socialförvaltningen
om det blir förändringar.
Idrottshallar: Vårdnadshavare hämtar och lämnar yngre barn. I övrigt ingen
ändring verksamheten.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Konkurser
Hittills i år har 11 företag gått i konkurs i Österåker. Kan möjligen upplevas
som fler, exempelvis har MQ inte sitt säte i kommunen och syns därmed inte
här.
Jämfört med föregående år, samma tidsperiod, var antalet konkurser 13. Även
2018 var antalet konkurser i Österåker 13 stycken. Samma trend i Stockholms
län, antalet konkurser 2020 är lägre än under 2019. Septembersiffrorna har
dock jämnat ut sig.

Arbetsmarknad
I länet (och Sverige) fortsätter arbetslösheten att vara hög, samtidigt som
många av de uppsagda inom bland annat hotell- och restaurang, samt
byggbranschen får nytt jobb, byter yrke eller börjar studera, visar statistik från
Trygghetsfonden. 93 procent under tredje kvartalet får ny sysselsättning, men
samtidigt minskar andelen som får en tillsvidareanställning med 6 procent och
fler får istället visstidsanställning. Andelen arbetare som istället väljer att börja
studera har mer än fördubblats från 5 till 13 procent enligt Trygghetsfonden.
184 391 personer i Stockholms län omfattas nu av korttidspermitteringar.
Totalt omfattas 581 681 personer av korttidspermitteringar i Sverige. Fler än 60
procent av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom handel, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt
hotell- och restaurang
Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten stiger till i slutet på
första kvartalet nästa år och då uppgår till 9,6 procent. Tidigare bedömning var
11,2 procent.
I Österåker var antalet öppet arbetslösa i september 818 personer och 357
sökande i program. Motsvarande siffra för 2019 är 482 personer respektive
300. Det innebär att arbetslösheten i kommunen ökat med 70%. För
åldersgruppen 18-24 år är antalet arbetslösa 93 respektive 73 i program.
Motsvarande siffror 2019 var 51 respektive 56. En ökning av
ungdomsarbetslösheten med 82%. Ökningen har varit mindre för
utomeuropeiskt födda, 193 (135) personer öppet arbetslösa och 175 (183)
personer i program. En delförklaring skulle kunna vara att Sveriges
flyktingmottagande har sedan mars varit minimalt.

Nyföretagande
Nyföretagandet har traditionellt varit högt i Österåker och enligt rapporter från
Nyföretagarcentrum verkar det inte ha påverkats nämnvärt av pandemin.
Troligen som en följd av permitteringarna kan vi se att fler startar eget.
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Hittills i år har 330 företag registrerats i Österåker. Motsvarande siffra 2019 för
samma tidsperiod var 283 företag. I grannkommunerna har under 2020
registrerats (2019 års siffror inom parentes):
Vallentuna

190 (197)

Norrtälje

387 (350)

Danderyd

232 (271)

Lidingö

319 (357)

Upplands Väsby

285 (228)

Österåker

330 (283)

Avslutningsvis
Att hålla avstånd är avgörande för att minska smittspridningen - HÅLL
AVSTÅND!
Varje tillfälle fundera på om det jag avser göra är nödvändigt- HÅLL I!
Tålamod och uthållighet - HÅLL UT!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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