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LOKALA NYHETER 

Stor hjälpvilja bland Uppsalas frivilligorganisationer 
Omsorg, vård och stöd, Trygghet och säkerhet 

Samhället mobiliserar och i Uppsala kommun finns frivilliga krafter som erbjuder sig att 

hjälpa till för att minska coronavirusets inverkan på människors liv och hälsa. 

Den senaste tiden har Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning kartlagt ideella föreningar och 

frivilligorganisationer som skulle kunna ha möjlighet att bidra i kommunen. Ett 30-tal 

föreningar har hittills kontaktats och intresset för att bidra och hjälpa till har varit mycket 

stort. 

– Det är i kristider vi ser hur stark människors vilja att hjälpa till är. Kommunen har mött stor 

entusiasm och engagemang från frivilligorganisationer som vi självklart vill ta tillvara på. 

Alla krafter behövs i detta svåra läge. Därför kartlägger vi nu hur vi och civilsamhället kan 

samverka för Uppsalabornas bästa, säger Erik Pelling (S), ordförande i krisledningsnämnden.  

Kommunen kommer den närmaste tiden att fortsätta kontakta ideella föreningar. 

 – Vi vill gärna ha kontakt med fler frivilligorganisationer som kan hjälpa till. Mejla mig 

på kristina.eriksson4@uppsala.se, säger Kristina Eriksson, utvecklingsledare på Uppsala 

kommuns hållbarhetsavdelning. 

Källa: Uppsala kommun 

.................................................................................................................................................. 

Förvarstagen konstaterat sjuk i covid-19 
Under onsdagen konstaterades att en förvarstagen person på Migrationsverkets förvar i Märsta 

är smittad av det nya coronaviruset. Personen är nu isolerad från andra förvarstagna. 

Smittskyddsläkare bedömer att verksamheten på förvaret kan fortsätta som vanligt. 

När personalen fick misstankar om att en förvarstagen person insjuknat i covid-19, som 

orsakas av det nya coronaviruset, kontaktades sjukvård och ansvarig sjuksköterska som 

arbetar på plats vid förvaret i Märsta. Efter att personen testats positivt för sjukdomen har 

också ytterligare två personer på förvaret visat symptom. Dessa har isolerats men inte ännu 

inte testats för sjukdomen. Ansvarig smittskyddsläkare gör bedömningen att verksamheten på 

förvaret kan fortsätta som vanligt. Migrationsverket arbetar just nu för att hitta den bästa 

lösningen för att upprätthålla verksamheten, både med hänsyn till personal och andra 

förvarstagna. 

Till följd av att det blivit känt att en förvarstagen person har blivit smittad av coronaviruset 

uppstod en hotfull situation bland de förvarstagna. Polisen tillkallades och två anmälningar 

om våld mot tjänsteman har upprättats efter att medarbetare på förvaret attackerades. 

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset ytterligare är möjligheterna att 

besöka Migrationsverkets förvar just nu begränsade. Detta beslut gäller tillsvidare. 

Källa: Migrationsverket 

............................................. 

 

 

 

 

 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/omsorg-vard-och-stod/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/trygghet-och-sakerhet/
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Politisk överenskommelse i Region Uppsala med anledning av 

coronaepidemin 
Alla partier representerade i Region Uppsalas fullmäktige har kommit överens om att 

reducera närvaron på fullmäktiges och styrelsers och nämnders sammanträden från den 23 

mars till den 16 juni 2020. 

För att bekämpa spridning av coronaviruset i samhället har regeringen och 

Folkhälsomyndigheten uppmanat människor att inte samlas i större folkgrupper och särskilt 

uppmanat personer över 70 år att undvika sociala kontakter. För att kunna upprätthålla 

regionens demokratiska system men ändå följa regeringens och Folkhälsomyndighetens 

anvisningar har partierna i enighet kommit överens om att frivilligt under en begränsad tid 

minska närvaron vid sammanträdena. 

- Det är en extraordinär situation vi alla befinner oss i nu, såväl i vårt län som globalt. Alla 

våra partier står eniga kring denna överenskommelse för att säkerställa att det politiska arbetet 

fortsätter om än under förändrade former under en tillfällig period. Jag är positiv till den 

samsyn våra partier har i att trygga vårt demokratiska arbete i denna tid, säger Emilie Orring 

(M), ordförande i regionstyrelsen. 

- I det läge vi befinner oss är det extremt viktigt att det politiska arbetet och demokratin kan 

fungera som vanligt. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen och 

följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har satt upp. Det känns därför bra att 

vi har kunnat göra den här överenskommelsen mellan alla politiska partier i Region Uppsala, 

säger Helena Proos (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. 

Överenskommelsen innebär bland annat: 

- att reducera antalet närvarande ledamöter i fullmäktige till hälften, det vill säga 37 ledamöter 

för sammanträdena i april och juni, 

- att reducera antalet närvarande ledamöter i nämnderna till hälften men med bibehållna 

majoritetsförhållanden samt att tillåta närvaro på distans, 

- att huvudinriktningen för digital närvaro vid möten är att möjliggöra så mycket interaktivitet 

och delaktighet som tekniken tillåter. 

Källa: Region Uppsala 

 

RIKSNYHETER 

Runt 160 patienter i intensivvård      
Närmare 160 patienter smittade av det nya coronaviruset intensivvårdas eller har 

intensivvårdats i Sverige, enligt onsdagens siffror från Svenska   intensivvårdsregistret (SVR). 

Totalt rör det sig om 157 patienter,  i måndags var siffran 103 patienter.  Närmare 76 proc av 

de som får eller har fått intensivvård tillhör en  riskgrupp, hög ålder och/eller en  

underliggande sjukdom.    Hittills är den yngsta som smittats och intensivvårdats i Sverige 21 

år  och den äldsta 86. Medianåldern är 64. 

Källa: SVT text 
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Vårdpersonal kan testa sig själva för viruset 
Vårdpersonal kan nu själva testa om de har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar 

SVT. På så sätt sparas personal in som annars skulle behöva användas vid provtagningen. 

– Det handlar egentligen bara om att de tar provet på sig själva, säger statsepidemiolog 

Anders Tegnell. Det handlar inte om någonting annat, utan sedan går provet iväg till ett 

laboratorium precis som det alltid gör och hanteras som andra prov. 

Och vad är den stora vinsten med det? 

– Den stora vinsten är att det kräver mindre personal, det behöver inte vara någon annan som 

tar provet och det går inte åt någon skyddsutrustning på den personal som ska ta testen. Om 

man testar på sig själv behöver man ju inte nån skyddsutrustning. 

Men förbättrar det möjligheterna att ha så många friska vårdpersonal som möjligt? 

– Ja, det gör det ju i förlängningen eftersom det blir lättare att testa vårdpersonal på det viset. 

Källa: SR 

............................. 

 


