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Rapport från - Ett tryggare Granängsringen
Tyresö kommun, Tyresö Bostäder och Polisen samarbetar för att öka tryggheten i
Granängsringen. Tillsammans med boende, föreningar och näringsliv tas ett gemensamt
ansvar och genomför satsningar på både kort och lång sikt. Satsningen kallas för ”Ett
tryggare Granängsringen”. Grunden i arbetet är samverkan och samarbete. Det är bara genom
att göra saker tillsammans som man kan göra riktigt bra skillnad .
Målbilden är att Granängsringen ska vara en trygg och levande stadsdel med naturligt flöde
av människor. Ytorna ska användas av alla medborgare och Granängsringen är ett nav för
aktiviteter, fest och evenemang. Boende känner stolthet, delaktighet och framtidstro.
Satsningen på Ett tryggare Granängsringen är satsning som ska komma hela kommunen
till gagn där en metodik tas fram en modell som ska kunna användas i hela kommunen.
Vad har gjorts?
Exempel på aktiviteter som är genomförda och som planeras att genomföras är:
 Polisen har satt upp kameror vid och omkring torget
 Ansökan om trygghetskameror för uppsättning vid Granängstorget ligger för
beslut hos datainspektionen.
 Nya elektroniska låssystem kommer att installeras av Tybo
 Trygghetsvärdar har ökat närvaron i Granängsringen tillsammans med övriga
aktörer ute på fältet så som polis, väktare, fältassistenter och fritidsgårdens
fältassistenter.
 Samarbete mellan Tyresö kommun och Bollmora inter, med fäste i
Granängsringen, som agerar "föreningsvärdar” i området med omnejd från
 En Gemensam lokal för boende, TYBO, Kommunen och föreningar, centralt
placerad i området, kommer under våren att öppnas där aktiviteter av olika slag
kommer att genomföras.
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Under sommaren kommer cirka 75 stycken feriepraktikanter och cirka 12 stycken
ungdomar (äldre än 18 år) från området jobba i det som tidigare kallades för
tillsammans för Granängsringen, detta projekt är numera implementerat i
satsningen ”Ett Tryggare Granängsringen (ETG)”.

Vad har de aktiviteter som genomförts lett till
Granängstorget upplevs idag som tryggare, och ETG har bland annat dialog med
Hyresgästföreningen kring detta. Det är idag färre polisanmälningar angående händelser
kring torget. Det förekommer dock fortfarande platser inom Granängsringen som upplevs
otrygga. Det är något som ETG arbetar vidare med.
Hur har de boende involverats i arbetet?
Det är viktigt att vara lyhörda för de som bor i Ringen - det är deras upplevelser och
behov som måste byggas vidare på. ETG har idag en god dialog med
Hyresgästföreningen. Boende har varit med och gjort trygghetsvandringar i området,
ungdomar har involverats och fått komma med önskemål om vad de vill ha för att det ska
bli ett tryggare område. ETG arbetar väldigt tajt med TYBO.
ETG har också möten med flera olika aktörer varje torsdag för att få en aktuell lägesbild det är till exempel Polisen, kyrkan, vaktbolagen, Nobina, blåljuspersonal, och personer
från olika delar av kommunens verksamheter deltar.

Analys av de ekonomiska effekterna till följd av coronapandemin
En analys av de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin finns bilagt till denna
rapport.

SMHI och nya vädervarningar
I april 2021 kommer en övergång att ske till ett nytt vädervarningssystem. Det nya
systemet innebär att myndigheter och samhällsaktörer måste analysera och samverka kring
vilken lokal och regional påverkan vädret förväntas få innan en vädervarning går ut.
Varningarna kommer att bli konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och
användbara för samhället. De nuvarande klass1-2-3 varningarna kommer att ersättas med
gul, orange och röd varning. I det nya systemet kommer SMHI att forma varningarna i
samverkan och i samråd med länsstyrelserna.
För Tyresö kommuns del innebär det i korthet att kommunen ska ha en bild av hur
prognosen påverkar kommunen och vid behov av ställningstagande kring prognosen
samverka med länsstyrelsen. Så här är det tänkt att fungera:


Länsstyreslen (Lst) kontaktar Tjänsteman i beredskap (TiB) som sen analyserar eventuell
påverkan utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalyser.
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Om det kan bli en påverkan i Tyresö skickas informationen vidare till personal inom
SBK för att följa upp om de anser att de kan hantera situationen eller om det blir en
påverkan i ett visst område gata, översvämning etc).



Sen återkopplas det till Lst.



På samma gång förmedlar kommunens säkerhetschef informationen om en prognos för
de verksamheter som kan vara sårbara så de ska vara förberedda även fast SMHI inte går
ut med en varning hos oss.

Kommunens säkerhetschef blir ”spindeln i nätet” tillsammans med funktioner inom SBK
och olika förvaltningar beroende på ärende.

Bygglov
Bygglovsenheten har en besvärlig situation avseende lovhandläggningen och
tillsynshandläggningen. Bristande resurser samt en stor ärendeskuld innebär att
handläggningstiderna för närvarande är väldigt långa. En handlingsplan har tagits fram för
att hantera situationen på kort sikt och rekrytering pågår. För närvarade påverkar
situationen servicen mot medborgare och företagare på ett olyckligt sätt.

Kickstartsprogram inom affärsutveckling
Under våren 2021 kommer Södertörnskommunernas näringslivschefer tillsammans med
Almi arrangera ett kickstartsprogram inom affärsutveckling. Deltagarna kommer att träffas
tre timmar vid fyra tillfällen. Under kurstillfällena lyfts bland annat försäljning och
prissättning, marknadsplan och marknadsföring, lag- och styrelsearbete, hållbarhet,
analyserade prioriteringsområden och stöd till finansiering.
Kursen är en del i att åstadkomma det självklara valet för företagsetableringar, växande
företag, förbättrat företagsklimat samt att vi värnar om det befintliga näringslivet på
Södertörn

Myndigheter lovar anonymitet – men skickar ip-adresser till Google
Många webbplatser använder Google Analytics som statistikverktyg, och problemet med
det är att besökarnas IP-adresser (och en IP-adress betraktas som en personuppgift)
skickas vidare till Googles servrar, och personuppgifterna kan komma att lagras i USA
som har sämre skydd för personuppgifter än EU. Hur är det i Tyresö kommun?




Tyresö kommuns webbplats (tyreso.se och intranät) är byggda i
publiceringssystemet Sitevision, som är ett svenskt företag. Webbplatsen finns i
molnet, och Sitevision har sina servrar i Sverige. (Mer än hälften av alla kommuner
i Sverige använder Sitevision)
På tyreso.se och Tyresö kommuns intranät används statistikverktyget Siteimprove.
Siteimprove är ett danskt bolag. Siteimprove är ett danskt bolag som har sina
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servar utanför Köpenhamn i Ballerup. Datan ägs av kunderna och den lämnar
aldrig Europa.
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Coronaläget i Sverige
Förändrad prioriteringsordning påverkar vaccinationen av personal i kommunal
vård och omsorg
Folkhälsomyndigheten har idag skärpt prioriteringsordningen kring vaccinering, vilket
innebär en tydligare prioritering av äldre framför yngre. Beslutet om den skärpta
prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 19 mars. Detta
medför att all vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal i Region Stockholm
kommer att pausas tillsvidare.
Förlängt dosintervall
Samtidigt rekommenderar Folkhälsomyndigheten också ett förlängt dosintervall med upp
till max sex veckor för vaccinet Pfizer/Biontech. Därmed uppmanas de personer som
bokat en tid för dos 2 av Pfizer/Biontech hos VaccinDirekt att boka ny tid för dos 2 så att
tidsintervallet mellan dos 1 och dos 2 blir sex veckor.
Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdel
Kommun/Stadsdel
Patient

Andel
vaccinerade
mot covid-19

-Bromma

75,8%

-Enskede-ÅrstaVantör

57,0%

-Farsta

63,2%

-Hägersten-Älvsjö

52,3%

-Hässelby-Vällingby

67,0%

-Kungsholmen

64,4%

-Norrmalm

60,5%

-Rinkeby-Kista

67,1%

-Skarpnäck

55,9%

-Skärholmen

78,7%

-Spånga-Tensta

78,8%
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-Södermalm

57,2%

-Östermalm

53,7%

Botkyrka

76,2%

Danderyd

64,0%

Ekerö

61,0%

Haninge

58,3%

Huddinge

63,3%

Järfälla

48,8%

Lidingö

55,5%

Nacka

61,1%

Norrtälje

62,1%

Nykvarn

46,4%

Nynäshamn

67,4%

Salem

89,0%

Sigtuna

62,7%

Sollentuna

49,4%

Solna

51,5%

Sundbyberg

65,3%

Södertälje

52,7%

Tyresö

53,2%

Täby

50,4%

Upplands Bro

53,4%

Upplands Väsby

62,4%
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Vallentuna

51,2%

Vaxholm

41,6%

Värmdö

65,7%

Österåker

42,3%

Saknas

14,3%
Total: 59,3%

Vad ska jag göra om jag träffat någon med covid-19?
Du behöver testa dig för covid-19 så snart som möjligt även om du inte har symtom.
Detta gäller dig som är vuxen eller i gymnasieåldern och har haft nära kontakt, inom två
meter i 15 minuter, med en person med covid-19.
Vad ska jag tänka på om jag träffat någon med covid-19?
Även om du känner dig helt frisk bör du under 14 dagar från att du hade kontakt med
en person som fått covid-19 konstaterat, träffa så få personer som möjligt. Se också till
att hålla avstånd, helst 2 meter till dem du träffar. Skälet är att man kan vara smittsam
strax innan man börjar känna sig sjuk. En del blir också bara lite sjuka, men kan ändå
smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga
fritidsaktiviteter. Träffa helst bara dem du bor med. Jobba hemma om du kan. Om du
går i skolan kan du fortsätta göra det så länge du känner dig helt frisk.
Du behöver också testa dig för covid-19
Det gör du så snart som möjligt även om du inte har symtom. Detta gäller dig som är
vuxen eller i gymnasieåldern och har haft nära kontakt, inom två meter i 15 minuter,
med en person med covid-19.
Om det har gått minst fyra dagar sedan du träffade personen med covid-19 när du testar
dig behöver du bara göra ett test. Om det gått kortare tid än så behöver du ta ett test till
när det gått 5 dagar.
Har det gått mer än sju dagar sedan du träffade personen med covid-19 behöver du inte
testa dig om du inte har symtom.
Har du inga symtom och går i skolan eller har ett arbete som kräver att du är fysiskt på
arbetet kan du gå till skola eller arbete i väntan på provsvar.
Provtagning för dig som inte har några symtom
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Även om testet var negativt, det vill säga inte påvisade covid-19, behöver du fortsätta att
vara extra observant på symtom under 14 dagar. Om du känner symtom ska du:
1. se till att isolera dig, det vill säga inte träffa någon annan person
2. om symtomen varar mer än 24 timmar, boka tid för test. Det gäller alla från och
med förskoleklass. Provtagningen måste göras på ett säkert sätt, utan att du
utsätter någon annan för smittrisk på väg till mottagningen eller drive-instationen.
Vaccinationsfaserna
Fas 1
I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:




Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
enligt socialtjänstlagen.
Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som
arbetar nära dessa personer.
Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör
den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:







Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan
organtransplantation, och deras hushållskontakter.
Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och
omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:





Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad
risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
Personer i åldern 60–64 år.
Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad
risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om
smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en
demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även
personer som lever i socialt utsatta situationer.
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Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:









Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder).
Kronisk lever- eller njursvikt.
Diabetes typ 1 och typ 2.
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller
behandling.
Downs syndrom.

Fas 4
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte
prioriterats i de tidigare faserna.
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Coronaläget i Stockholms län
Stora skillnader i hur coronaåret 2020 påverkade Stockholms läns kommuner.

Bild: Omsättning i näringslivet i Stockholms län

I Sigtuna sjönk näringslivets omsättning med 23 procent, i Österåker ökade den med 15
procent.
– Vi har en tudelad bild av både kommuners och branschers utveckling under pandemin,
det förklarar skillnaderna när vi ser på hur det har gått för olika kommuner, säger
Stockholms handelskammares chefekonom Stefan Westerberg.
Handelskammaren har specialbeställt data från SCB för att få ett bokslut för näringslivet i
Stockholms län 2020. Jämfört med 2019 har omsättningen minskat mest i Sigtuna, 23
procent och Sundbyberg, 11 procent. Näringslivets omsättning ökade mest i Österåker, 15
procent, och Vaxholm, 10 procent.
– För Sigtuna är förklaringen närheten till Arlanda och att kommunen är starkt beroende
av flygplatsen. Resandet har gått ner, särskilt det internationella resandet har pausats, säger
Stefan Westerberg.
Enligt kommunalrådet Olov Holst (M) beror nedgången självklart på att Arlanda tappat
90 procent av trafiken – men också på att konferenshotellen tappat lika mycket. Sigtuna är
Sveriges fjärde största besöksmål räknat i övernattningar och tungt beroende av hotelloch konferensnäringen.
– Det är väldigt, väldigt allvarligt för oss. Under 2020 hade vi den snabbast växande
arbetslösheten i landet. Pandemin slår särskilt hårt mot dem som ska få sitt första jobb,
många av de jobben finns på Arlanda och i konferensbranschen. Bland kommuninvånare
med utländsk bakgrund är arbetslösheten nu 19,4 procent, säger Olov Holst.
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En positiv aspekt av pandemin, menar Stefan Westerberg, är att människor har lärt sig att
jobba hemma och det påverkar konsumtionsmönstren.
– Omsättningen för restauranger och handel har gått ner mer i de mest centrala delarna av
länet. I andra delar ser vi att restaurangernas omsättning inte har gått ner lika mycket.
Människor har flyttat utgifterna från området där arbetsplatsen ligger till där man bor,
många äter lunch och handlar på hemorten, till exempel i Österåker och Vaxholm, säger
han.
Österåker var, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), snabbt ute
med en företagsakut, en bemanningsenhet med snabbutbildningar i vård och omsorg,
barnomsorg och köksarbete för bland annat permitterade, samt tillfällig nedsatta taxor för
torgförsäljning och serveringstillstånd.
– För oss är näringslivet avgörande, 39 procent av våra skatteintäkter kommer från
småföretag. Omsättningen har ökat för Åkersberga centrum och eftersom så många flyttat
ut till sina fritidshus är alla hantverkare uppbokade till i höst, säger hon.
Näringslivets omsättning i Stockholms stad sjönk med 49,1 miljarder kronor under 2020
jämfört med 2019.
– Det är väldigt mycket pengar och en stor del av länets sammanlagda nedgång, som var
58,2 miljarder. Det är första gången på 27 år som utvecklingen av bruttoregionprodukten
går nedåt, det gjorde den inte under finanskrisen 2009. Pandemin är ett sänke, men en
nedgång i omsättningen på 1,8 procent för länet är ändå hanterbar.
Stockholms län har en betydligt större andel av de branscher som drabbats hårdast av
pandemin än Sverige som helhet. Resebyråer och researrangörer tappade 63 procent av
omsättningen jämfört med 2019, hotellbranschen 56 procent, taxi 31 och kultur, nöje,
fritid utom spel tappade 27 procent av omsättningen.
Före pandemin stod de branscherna för cirka åtta procent av den totala omsättningen i
länet.
– Å andra sidan har Stockholm också en stor andel av finans- och konsultsektorn, byggoch fastighetsbranschen, information och kommunikation. De utgör tillsammans 36
procent av den totala omsättningen i länets näringsliv, det är väldigt stora branscher och
de har haft en liten uppgång under pandemin. Det jämnar ut sig, säger Stefan Westerberg.
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Covid-19 fall/ kommun
Nedan presenteras lite Stockholms statistik

Bild: Covid fall/per kommun i Stockholms län

Bild: Covid fall/vecka i Stockholms län
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Bild: Covid fall/vecka i Stockholm län, SÄBO

Drop in provtagning
Drop in provtagningar för Covid-19 kommer att finnas i följande 15 områden:
 Tensta, Rinkeby, Husby
 Skärholmen, Bredäng, Vårberg
 Vårby, Rågsved, Fisksätra
 Hallunda, Fittja, Alby
 Geneta, Ronna, Hovsjö
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Coronaläget i Tyresö
Analys av de ekonomiska effekterna till följd av coronapandemin
En analys av de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin finns bilagt till denna
rapport.
Vaccination
 Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till
vaccinering, har nu blivit vaccinerade med den första vaccindosen.
 Vaccination mot covid-19 för prioriterade grupper i Tyresö har påbörjats
Vaccinering av medarbetare har påbörjats - 1 700 personer har blivit erbjudna
vaccin.
 Personer som har hemtjänst, samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av
kommunens vårdcentraler. Regionen prioriterar hemtjänsttagare med
omsorgsinsatser
Smittläget
Förra veckan var ett tiotal brukare inom hemtjänsten konstaterat Coronasmittade. Inga
smittande fanns på äldreboendena.
Arbetsbelastning
Inom Äldre- & omsorgsförvaltningen är den enbart två privata hemtjänstföretag som
rapporterar gult/orange. All övrig verksamhet inom förvaltningen rapporterar grönt
(ingen påverkan). Även delar av Barn- & utbildningsförvaltningen måttlig (gult) eller
betydande påverkan (orange).
Utvärdering av Coronaarbetet förvaltningar, kontor m.fl.
Förvaltningar kontor och övergripande staber kommer att utvärdera sitt arbete under
kvartal 1.
Internrevisionen
Internrevisionen har granskat kommunens övergripande Coronaarbete för 2020 samt
arbetet inom inom Barn- & utbildningsförvaltningen och Äldre- & omsorgsförvaltningen.
Rapport tas fram under våren

Stefan Hollmark
Kommundirektör

