Länsstyrelsens antaganden på 3 månaders sikt (21/8)
Smittspridning

Konsekvenser för ekonomi och näringsliv

Sociala risker och konsekvenser

• Antal arbetslösa, varslade och kortidsarbetande fortsätter inte
öka
• Även i ett bästa scenario kommer personer som redan står
långt ifrån arbetsmarknaden få svårare att etablera sig
• En tydlig ökning i ekonomisk aktivitet i länet

• Våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller utsatthet hos barn och unga
som rapporterats till socialtjänst återgår till liknande nivåer som innan
coronapandemin
• Antalet elever med ofullständiga gymnasiebetyg är oförändrat
• Ökad närvaro på stan av vuxna ökar tryggheten i samhället
• En marginell ökning av den psykiska ohälsan i samhället som hanteras av
vården och andra stödinsatser

Troligaste

• Smittspridningen avtar långsamt men ”coronatrötthet” och återgång till
skola och arbetsplatser kan ge innebära en ökning under hösten
• Begränsad smittspridning inom vård och omsorg
• Restriktioner kvarstår, men följsamheten minskar, ”coronatrötthet”
• Personalbortfall i samhällsviktig verksamhet är hanterbart (<20 %)
• Tillgången på skyddsutrustning är stabil men det finns en variation för hur
lång tid olika produkter förväntas räcka hos olika aktörer.
• Beläggning inom sjukvården hålls inom befintlig kapacitet
• Långvariga undanträngningseffekter ger upphov till en stor mängd
framskjuten vård
• En utökad covid-PCR-testning och antikroppstest genererar en bättre bild av
antal smittade och en minskning av personalbortfall på grund av symtom.
• En ökad testning kan i viss mån generera en falsk trygghet hos testade
personer, vilket kan ge en ökad risk för smittspridning

• Antalet arbetslösa ökar ytterligare under hösten
• Svårare att etablera sig på arbetsmarknad för personer som
redan står långt ifrån arbetsmarknaden.
• Korttidsarbete fortsätter ligga på en hög nivå inom utsatta
branscher
• Antalet konkurser förväntas öka när företagens ekonomiska
uthållighet avtar
• Ökade utgifter i kombination med minskande intäkter ger stor
påverkan på Region Uppsalas och kommunernas ekonomi
• Tillgång till riskkapital minskar och regionens innovationsbolag
påverkas negativt
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•

•
•
•
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•

• Kraftig ökning i antalet konkurser, varsel och arbetslösa inom
flera samhällssektorer
• Försämrat ekonomiskt läge inom alla sektorer
• Uteblivna intäkter samt ökade utgifter gör att den offentliga
sektorn drabbas av mycket stora underskott

• Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ökar markant
• Fördröjning vid utbetalning av olika typer av stöd och ersättning medför
ökad ekonomisk utsatthet
• Orosanmälningar avseende barn och unga ökar markant
• En återgång till distansundervisning kan resultera i färre elever med
fullständiga gymnasiebetyg (behörighet till vidare studier), stor risk för
elever med särskilda behov av stöd för skolarbetet och än större för elever
som lever i familjer med sämre socioekonomisk situation

Värsta

Bästa

•
•
•
•
•
•

Smittspridningen avtar stadigt
Mycket liten smittspridning inom vård och omsorg
FoHM:s restriktioner minskar och efterlevs
Personalbortfall i samhällsviktig verksamhet är begränsad (<10 %)
Skyddsmaterial och läkemedel finns i tillräcklig mängd
Endast enstaka covid-19 patienter inom sjukvården

Stor ökning i smittspridning
Stor smittspridning sker inom vård och omsorg
Restriktioner utökas markant
Personalbortfall i samhällsviktig verksamhet är svårhanterlig (20-40%)
Brist på materiel och läkemedel förhindrar viss vård och omsorg och bidrar
till ökad smittspridning
• Minskad kapacitet i sjukvården till följd av utmattad personal eller att
personal fått semestern framflyttad till senare i höst

•
•
•
•
•

Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ligger på fortsatt hög nivå
Ökning av orosanmälningar avseende barn och unga
Ökning av ekonomiskt bistånd
Ökad otrygghet och i vissa brottskategorier ökad brottslighet i offentliga
miljöer
Fler barn och unga utsätts för brott via internet
Ökad psykisk ohälsa i samhället. Särskilt ökad risk hos vissa grupper så
som arbetslösa, patienter som intensivvårdats, vård och sjukhuspersonal
samt isolerade riskgrupper
Ökad psykisk ohälsa hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Ökad ojämlikhet i fysisk och psykisk hälsa
Det ekonomiska läget gör att fler tvingas in i eller tillbaka till prostitution

Länsstyrelsens antaganden på 6 månaders sikt (21/8)
Smittspridning

Ekonomiska konsekvenser

Sociala risker och konsekvenser

Bästa

• Smittspridningen har minskat markant
• En ökning av antalet personer med antikroppar bidrar i viss mån till att
begränsa smittspridningen
• Restriktioner kvarstår delvis för riskgrupper
• Personalbortfall inom vård och omsorg och samhällsviktig verksamhet
är begränsat (<10 %)
• Lokala utbrott inträffar inte under hösten

• Länet befinner sig i en lågkonjunktur men inom vissa branscher syns
en tydlig återhämtning
• Antalet konkurser, varsel, kortidsarbetande minskar i utsatta
branscher
• Antalet arbetslösa är mindre än 10 % i länet för helåret 2020

• Återhämtning på arbetsmarknaden lindrar de ytterligare sociala
konsekvenserna på samhället
• Ojämlikheten i fysisk och psykisk hälsa är identifierad och
riskgrupperna är synliggjorda

Troligaste

• Smittspridningen minskar och till följd av ökad testning och
smittspårning, samt en ökad immunitet.
• Tillgången på skyddsutrustning och läkemedel är stabil och hanteras
inom ordinarie verksamheter
• Mycket begränsad smittspridning inom vård och omsorg
• Restriktioner kvarstår
• Långvariga undanträngningseffekter ger upphov till en stor mängd
framskjuten vård
• Personalbortfall i samhällsviktig verksamhet är hanterbart (<20 %)
• Behov av rehabilitering för respiratorvårdade ger ökad belastning inom
kommunal vård och omsorg.
• Risk för en återgång till en hög smittspridning om viruset uppvisar en
återkommande årstidsregelbundenhet likt andra virus samtidigt som
man globalt har lättat på flertalet restriktioner och begränsningar

• Länet befinner sig i en lågkonjunktur och återhämtningen bedöms ta
lång tid
• Antalet konkurser, varsel och korttidsarbetande är på hög nivå i
utsatta branscher
• Arbetslösheten förväntas öka fram till början av 2021 och sedan
fortsatt ligga på en hög nivå.
• I början av 2021 upphör den tillfälliga lagen om korttidsarbete och
arbetslösheten kan därför stiga igen i början av 2021
• Svårare att etablera sig på arbetsmarknad för personer som redan står
långt ifrån arbetsmarknaden
• De offentliga finanserna påverkas kraftigt pga. minskade intäkter och
ökade utgifter

• Risk för att våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ligger på
fortsatt hög nivå
• Fortsatt hög nivå av orosanmälningar avseende barn och unga
• Fortsatt ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd
• Generellt risk för ökad psykisk ohälsa. Särskilt ökad risk hos vissa
grupper så som arbetslösa, patienter som intensivvårdats, vård och
sjukhuspersonal samt isolerade riskgrupper
• Försämrad psykisk hälsa hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa
• Vräkningar generellt samt vräkningar som berör barn ökar
• Ökad ojämlikhet i fysisk och psykisk hälsa
• Permittering och arbetslöshet gör att barn riskerar begränsad tillgång
till förskolan, vilket kan påverka vissa barns socioemotionella
utveckling, trygghet och stimulans
• Ökande tillitsklyftor mellan olika individer och grupper
• Det ekonomiska läget gör att fler tvingas in i eller tillbaka till
prostitution

Värsta

• Stor ökning i smittspridning
• Personalbortfall inom vård och omsorg och samhällsviktiga
verksamheter är mycket svårhanterligt (20–40 %)
• Brist på materiel och läkemedel förhindrar viss vård och omsorg och
bidrar till ökad smittspridning

• Länet befinner sig i en mycket djup lågkonjunktur och återhämtningen
bedöms ta lång tid. Allt fler branscher påverkas
• Antalet konkurser, varsel och korttidsarbetande fortsätter öka i utsatta
branscher
• Arbetslösheten når under perioden nivåer uppemot 15 %
• Uteblivna intäkter och ökade utgifter gör att den offentliga sektorn
tvingas till stora nedskärningar

•
•
•
•
•

Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ökar markant
De sociala klyftorna i samhället ökar mycket
Sort antal vräkningar leder till ökad utsatthet i samhället
Ökad social oro
Nya grupper tvingas in i prostitution och sexhandeln tar sig nya
uttryck, vilket leder till att såväl utsattheten för de prostituerade som
att sex- och människohandeln ökar

Länsstyrelsens antaganden på 12 månaders sikt (21/8)
Smittspridning

Ekonomiska konsekvenser

Sociala risker och konsekvenser

Bästa

• Smittspridningen har i princip upphört
• Ett ökat antal personer med antikroppar bidrar tillsammans med en
effektiv testning och smittspårning till att minimera smittspridningen
• Det finns ett tillgängligt vaccin och länet har ett vaccinationsprogram
som har implementeras
• Alla restriktioner har upphört
• Beredskapslager finns för skyddsutrustning och läkemedel

• Redan i början av 2021 har landet börjat återhämta sig ekonomiskt
• Arbetslöshetens minskar under våren 2021 och under sommaren
närmar man sig samma nivåer som innan coronakrisen
• De offentliga finanserna börjar sakta att förbättras och statligt stöd
ger ett märkbart tillskott till kommuner och sektorsmyndigheter

• Återhämtning på arbetsmarknaden lindrar de ytterligare sociala
konsekvenserna på samhället
• Ojämlikheten i fysisk och psykisk hälsa är identifierad och
riskgrupperna är synliggjorda
• Våld i nära relationer samt våld mot barn återgår till tidigare nivåer

Troligaste

• Effektiv testning och smittspårning bidrar tillsammans med ett ökat
antal personer med antikroppar till en låg grad av smittspridningen
• Risk för en återgång till en hög smittspridning om viruset uppvisar en
återkommande årstidsregelbundenhet likt andra virus samtidigt som
man globalt har lättat på flertalet restriktioner och begränsningar
• Implementering av ett vaccinationsprogram är förestående och
vaccinering av riskgrupper och personal inom sjukvård har påbörjats.
Restriktioner för personer i riskgrupper kvarstår
• Personalbortfall inom samhällsviktig verksamhet är begränsat
• Långvariga undanträngningseffekter ger upphov till en stor mängd
framskjuten vård

• Länet befinner sig i en lågkonjunktur och återhämtningen bedöms ta
lång tid
• Arbetslösheten förväntas ligga på en fortsatt hög nivå
• Svårare att etablera sig på arbetsmarknad för personer som redan står
långt ifrån arbetsmarknaden
• De offentliga finanserna påverkas kraftigt pga. minskade intäkter och
ökade utgifter
• Den långsiktiga påverkan på näringslivet varierar och är svårbedömd
då många företag i länet jobbar mot en internationell marknad och
påverkas i många fall mer smittspridningen och utvecklingen globalt
än situationen i länet.

• Risk för att våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ligger på
fortsatt hög nivå till följd av en ökande ekonomisk stress
• Fortsatt hög nivå av orosanmälningar avseende barn och unga
• Fortsatt ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd
• Generellt risk för ökad psykisk ohälsa. Särskilt ökad risk hos vissa
grupper så som arbetslösa, patienter som intensivvårdats, vård och
sjukhuspersonal samt isolerade riskgrupper
• Försämrad psykisk hälsa hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa
• Vräkningar generellt samt vräkningar som berör barn ökar
• Ökad ojämlikhet i fysisk och psykisk hälsa
• Permittering och arbetslöshet gör att barn riskerar begränsad tillgång
till förskolan, vilket kan påverka vissa barns socioemotionella
utveckling, trygghet och stimulans
• Ökande tillitsklyftor mellan olika individer och grupper
• Det ekonomiska läget gör att fler tvingas in i eller tillbaka till
prostitution.

Värsta

• En stor spridning coronavirus eller en muterad variant av viruset sker
globalt ger en kraftig smittspridning i länet
• Ett vaccin mot covid-19 dröjer alternativt har viruset muterat och
befintligt vaccin är inte tillräckligt effektivt.
• Kraftiga restriktioner införs
• Antikroppar ger en kortvarigare immunitet än vad som förutspåtts
• Personalbortfall inom samhällsviktig verksamhet är påtagligt
• Brist på materiel och läkemedel förhindrar viss vård och omsorg och
bidrar till ökad smittspridning.

• Länet befinner sig i en mycket djup lågkonjunktur och återhämtningen
bedöms ta lång tid. Den påverkar alla branscher och vissa branscher
riskerar att slås ut under lång tid
• Arbetslösheten ökar markant under våren och sommaren 2021
• De offentliga finanserna påverkas kraftigt pga. minskade intäkter och
ökade utgifter och leder till försämrad service till medborgarna. En
kraftigt försämrad förmåga att mildra de ekonomiska och sociala
konsekvenserna.

• Våld i nära relationer samt våld mot barn fortsatt öka till följd av
ökande ekonomisk stress samt ökad psykisk ohälsa. Mycket stort
mörkertal
• Kraftig ökning av psykisk ohälsa
• Sociala klyftor i samhället riskerar att öka kraftigt
• Starkt ökad dödlighet kopplat till psykisk ohälsa
• Nya grupper tvingas in i prostitution och sexhandeln tar sig nya
uttryck, vilket leder till att såväl utsattheten för de prostituerade som
att sex- och människohandeln ökar

