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Samverkan Regionstockholm
Avstämning med Samverka Regionstockholm ikväll informerades vi om att ett ökat
antal Covid-19 patienter insjuknat och inlagda för vård. Smittan har fått fäste i hela
befolkningen. Det är en ansträngning på sjukvården varför vår viktigaste uppgift är
att minska spridningen och skydda framförallt äldre-äldre. Vi står inför en kraftigt
ökande kurva av smittade och vårdkrävande. Region Stockholm ökade vårdplatser
med IVA-platser inför helgen med 50%, ytterligare 50% ökning sker i dagarna samt
50% mer i plan. Ett fältsjukhus är upprättat på Stockholmsmässan med palts för 30
intensivvårdsplatser. Samtidigt söker man omskola all sjukvårdspersonal man kan till
att bemanna dessa platser.
En samverkan med ALL sjukvård i Stockholm är upprätta där operationer så som tex
knä- och höftoperationer skjuts på framtiden för att frigöra resurser.
Hur väl vi lyckas i kommunerna och våra äldreboenden får direkt koppling till hur
sjukvården klarar sin kapacitet.
StorStockholmsBrandförsvarsförbund, SSBF
Lägesbilden för SSBF är på det stora hela oförändrat dvs fortfarande full kapacitet
och handlingsfrihet. En del av SSBF skyddsmasker, skyddsmask 90 med filter, har
fördelats till kommunerna genom Länsstyrelsens fördelningsnyckel. SSBF har under
helgen också justerat skyddsnivån avseende hjärtstoppslarm i enlighet med regionens
rekommendationer i syfte att trygga möjligheten att fortsatt kunna stötta sjukvården.
Polis
Lokalpolisområde Täby har med anledning av rådande samhällsläge beslutat att
tillfälligt förändra lokalpolisområdets verksamhet vid områdeskontor i Danderyd,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker till förmån för ökad lokal närvaron i andra mer
prioriterade miljöer i de fem kommunerna.
Med denna anpassning ökar LPO Täbys områdespolisverksamhet möjligheten att än
mer rikta fokus på ungdomar, centrumanläggningar och andra publika miljöer där
behovet av lokal närvaro och samverkan under rådande omständigheter är som mest
efterfrågat.
Österåker
Sedan i fredags har produktionsförvaltningen fått in 50 ansökningar utifrån de
annonser som publicerades i fredags för att få personal in till kommunal verksamhet
och samtidigt kunna erbjuda permitterad personal arbete. Komvux planerar att sätta
upp en tredagars utbildning för vårdbiträden.
Hemtjänsten börjar få kort om personal vilket medför att prioritering sker med
omvårdnad i första hand och service sås om städning i andra.

Förskola, skola och gymnasium
Jourförskola är förberedd för att hålla öppet mellan klockan 06.00 och 23.00.
Produktionsförvaltningen arbetar med att hitta lämplig lokal samt arbetar med att
hitta personal, bland annat via fredagens annonsering.
Skolverket har i dag meddelat att beslut kommer att fattas att ställa in alla nationella
prov under våren.
Distansutbildning för gymnasieskolorna har fungerat bra enligt Österåkers
Gymnasium. Hackstaköket förbereder för att kunna erbjuda matlådor till
gymnasieelever för beställning och avhämtning.
Lättnader för småföretagen
Frågan är ställd till Citycon samt Folkets Hus om vad de gör i dagsläget för att
underlätta för småföretagare som hyr lokaler hos dem.
Armada
För att stödja våra lokala näringsidkare och underlätta för de med akuta
likviditetsproblem erbjuder Armada privata lokalhyresgäster förlängd betalningstid
med 90 dagar. Detta erbjudande gäller privata lokalhyresgäster och de behöver i så
fall själva kontakta Armada.
Sekretess
Påminner om sekretessförbindelsen för samtliga förtroendevalda samt anställda i
Österåkers kommun. Sekretessen innebär ett förbud att röja en uppgift om enskilda
personer, vare sig det sker muntligt, skriftligt, genom att en allmän handling lämnas
ut eller på något annat sätt. Vi vill vara tydliga med att medarbetare och
förtroendevalda är noga med att följa de lagar och regler som gäller.
Må väl, ta hand om er och följ FHMs rekommendationer.
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

