Lägesrapport nr 5 till förtroendevalda 20 mars 2020
Det går inte att komma ifrån att vår omvärld och situationen just nu hela tiden förändras
och vi med den och det är snabba puckar som oftast. Vi i politiken skall vara glada att vi
har så professionella tjänstemän som jobbar 24/7.
Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med
löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning. Den nya
förordningen, SFS 2020:115, som börjar gälla 2020-03-21 ger regeringen möjligheten att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, i det fall den innebär stängning av förskola
och grundskola. Lagen ger huvudman möjlighet att i vissa fall besluta om att tillfälligt stänga
en förskola, en skola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. För att skapa
beredskap i händelse av stängning beslutas om denna tillämpning.
Vi ligger i framkant i vår planering och är redo att direkt övergå till fjärr- och
distansundervisning för årskurserna F-9 så fort regeringen, utifrån rekommendation från
berörda myndigheter, så beslutar.
Medarbetare
Jag vill rikta uppmärksamhet och tacksamhet till alla våra medarbetare i
kommunen! I detta för oss ovanliga läge har varenda medarbetare visat på en
än mer exceptionell professionalitet. Det är tyvärr ogörligt att nämna alla vid
namn varför det blir till kommundirektör Staffan Erlandsson och hans direkta
styrgrupp (tjänstemännens bildade krisledning) och kommunledningen. I snart
tre veckor, och mer intensivt senaste två veckorna, har också den ”vanliga”
verksamheten bedrivits, trots att många arbetar hemifrån, en del har tagit till sig
FHMs rekommendationer att vara hemma vid minsta lilla symptom på
sjukdom och plötslig blindtarmsinflammationsoperation - fungerar våra
verksamheter. Staffan leder sin organisation nu med ibland treskift för att
medarbetare ska hålla länge. Det kommer att påverka oss alla under flera
månader.
Lättnader för våra företag
Vi har idag presenterat ett företagspaket med olika lättnader för våra företag.
Varje föreslagen åtgärd/lättnad är samordnad och kvalitetssäkrad.
•
•
•
•
•
•

•

Betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn förlängs till 90 dagar
Betalningstider på hyror i kommunägda verksamhetslokaler förlängs till 90
dagar.
Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där så är möjligt.
Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
Tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till näringslivet är prioriterat.
Kommunen har inrättat en särskild vikariepool för att säkerställa
bemanningen inom samhällskritisk verksamhet. Det ger en möjlighet för
vissa personalgrupper att under en tid ha en annan anställning.
Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp
till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago
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•

•

Vi planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och
marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under
förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
Snabbutbildning av personal från bland annat det lokala näringslivet som
friställs på grund av Covid-19 för att kunna arbeta inom kommunens
kärnverksamheter.

Vad gäller den sista punkten gav jag Kommundirektören redan i söndags ett
uppdrag att initiera arbetet med att snabbutbilda och rekrytera permitterad
personal från olika företag, som i rådande situation riskerar att hamna på
obestånd – detta med uppenbara spinoff-effekter. Redan nu har verksamheter
nappat på pressmeddelandet från i måndags och är redan igång att rekrytera
fler händer till sin verksamhet. Under dagen kommer annons för den egna
bemanningspoolen. Denna personalpool kan också komma att användas av alla
de äldreboenden vi har i alternativ regi – allt för att hjälpa varandra.
Beslut med anledning av ny lag
Med anledning av regeringens beslut 2020-03-19 beslutade kommunstyrelsens
produktionsutskott, KS-PU, att ge förvaltningen i uppdrag att tillämpa nya
lagstiftningen inom kommunal förskola och skola i enlighet med bilaga.1 i det
fall beslut fattas om stängning av förskola och skola.
Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i
fredstid
För information bifogas tjänsteutlåtande vad beslutet innebär.
Verksamheter
Kommunens vård- och omsorgsverksamheter fungerar väl. Hemtjänsten
fungerar som vanligt och förvaltningen har en planering om det skulle uppstå
ett större personalbortfall. Likaså övrig omsorg fungerar och även för dessa
finns motsvarande planering. Vår verksamhet, liksom i många andra
kommuner, saknar skyddsutrustning. Medarbetare i hemtjänsten och omsorgen
tillverkar nu egen skyddsutrustning! Regeringen gav Socialstyrelsen att
samordna leveranser av skyddsutrustning då det skans även i de mest drabbade
regionerna/sjukhusen.

Det bör poängteras att besök till samtliga äldreboenden undanbedes, då
våra äldre och äldre-äldre är en uttalad riskgrupp.
Ekonomi
Virusets spridning har redan lett till påtagliga konsekvenser för Sveriges
ekonomi och slår nu särskilt hårt mot småföretagen och enskilda individer som
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riskerar permitteringar som, förutom den personliga situationen, kan komma få
svårt med sin försörjning.
Börser i världen åker jojo och det har naturligtvis också påverkat våra
placeringar. När KSAU sammanträder nästa gång sker en genomgång av hur
detta påverkat Österåker.
Gruppledarmöte
Fullmäktiges ordförande och undertecknad har kallat till ett extra
gruppledarmöte i dag den 20 mars kl.13:00 med anledning av den rådande
situationen med Corona Covid-19 och den påverkan detta kan få på
Kommunfullmäktige och nämnderna.
Om inget särskilt sker under helgen återkommer denna lägesrapport åter på
måndag em/kväll.
Må väl, ta hand om Er och skydda de äldre-äldre och därigenom också
sjukvården som har en mycket ansträngd situation.
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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