Lägesrapport nr 11 till förtroendevalda 27 mars 2020
Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med
löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.
Totalt har 3046 personer (varav 1311 i Stockholm) rapporterats smittade med covid-19.
Nationellt har 92 av fallen (varav 60 i Stockholm) rapporterats avlidna.
Nytt läge
Vi går mot ett nytt läge, motsvarande scenario ”omfattande spridning”.
Bedömningen är att vi är i början av en akut fas för hälso- och sjukvården.
Region Stockholm har därför bytt inriktning. Allt fokus ligger på att höja
kapaciteten inom slutenvård och intensivvård. Planerad sjukvård ställs in och
kommunerna har också fått ett utökat ansvar för primärvård.
Ett stort antal Coronarelaterade dödsfall har konstaterats inom Region
Stockholm och kraftig ökning är att vänta i närtid. Vid tidpunkten när hälsooch sjukvårdens kapacitet understiger akuta behov kommer belastningen på
kommuner och övriga samhället bli omfattande. Förmåga och flexibilitet är
nödvändig och situationen kräver beredskap, ibland timme för timme.
Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvar för
att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.
Regeringsbeslut
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan idag fattat beslut att
arrangemang med fler än 50 deltagare vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inte är tillåtna.
Förordningen innebär inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheterna,
som är skyddade i grundlagen. Exempelvis privata fester, företagsevenemang,
bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor.
Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till
exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Österåker
Den påverkan regeringens beslut idag får i Österåkers verksamheter är
möjligen på kommunfullmäktige med våra 51 ledamöter och 26 ersättare.
Gruppledarna i fullmäktige har givit uppdrag till kommunkansliet att komma
med förslag om ett frivilligt kvittningssystem för att endast 26 ledamöter ska
kunna genomföra och fatta beslut på kommande fullmäktige den 20 april.
Intervjuer av sökande till PF Bemanning börjar nästa vecka, per idag nära 100
inkomna ansökningar.
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SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) har beslutat att kommunerna ska
utföra biståndsbedömningar även på helger för att avlasta sjukvården. Beslutet
innebär att kommunen kommer ta emot hemtjänst-kunder med kort varsel.
För närvarande har vi ett lager av skyddsutrustning.
Den allt större belastningen på personal inom hemtjänst och förskola kan vi
genom PF Bemanning stärka upp vikarievolymen.
Kapaciteten för jour-förskola är utökad i det fall att regeringen beslutar att
även förskolor ska stängas - endast vårdnadshavare som uppbär
samhällsviktiga funktioner kommer då ha behov av jour-förskola.
Avslutningsvis
Med tacksamhet och beundran går tankarna till alla dem som arbetar i
kommunens verksamheter under denna period med invånarnas bästa för
ögonen. Tack!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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