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Omvärld – Smittstatus  

• EU/EEA står för en stor andel av den globala ökningen av antalet fall. 

• Sverige ser en ökning på 18 % under de senaste två veckorna och 

Folkhälsomyndigheten (FHM) bedömer att även denna vecka kan 

innebära en ökning.  

• Även vårdbelastningen fortsätter att öka i Sverige, såväl på landets 

intensivvårdsavdelningar (IVA) som övriga avdelningar. 53 % av alla 

patienter på IVA har bekräftad infektion, att jämföra med 51 % för en 

vecka sedan. (0325)

• Befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå fortsätter att ligga på runt 20 % 

(23 % under torsdagen) men med stora regionala skillnader. 9 regioner 

har en kapacitet på under 20 % och av dessa har 3 en kapacitet på 

under 10 %. 

• 20 av 21 regioner ser försämringar på kort (2 veckor) och lång sikt. 

• Länsstyrelserna pekar i sin samlade tillsynsbedömning av den s.k. 

pandemilagen ut flera utmaningar, dels att flera verksamhetsutövare 

försöker kringgå lagstiftningen, dels att privatpersoner har svårt att få en 

överblick över gällande lagstiftning, råd och rekommendationer.  

2021-03-26

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0325)

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FHM (0325)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FHM (0325)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 10 och 11 2021.

Region V.10 V.11 Trend 

Blekinge 113 133

Dalarna 274 322

Gotland 106 115

Gävleborg 483 479

Halland 479 529

Jämtland 

Härjedalen
283 331

Jönköping 384 455

Kalmar 250 346

Kronoberg 112 161

Norrbotten 294 392

Region V.10 V.11 Trend 

Skåne 182 213

Stockholm 320 345

Sörmland 244 333

Uppsala 235 321

Värmland 225 268

Västerbotten 288 290

Västernorrland 209 263

Västmanland 198 217

Västra Götaland 302 356

Örebro 228 290

Östergötland 208 246

Information om 

trendbedömning 

Kraftig ökning (>100 fall/100 000 

inv)

Ökning (21-99 fall/100 000 inv)

Utplanande (+-20 fall/100 000 

inv)

Minskning (-21-99 fall/100 000 

inv)

Kraftig minskning (>-100 fall/100 

000 inv)



Omvärld - Vaccinationsarbetet nationellt 

Vaccinerade med minst 1 dos (mörkare linje) 

respektive 2 doser (ljusare linje), kumulativt. Andel 

av befolkning 18 år och äldre

FHM (0323)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen

FHM (0323)

• EU-kommissionen presenterar förslag som innebär att exportvillkoren 

för vaccin skärps med krav på ömsesidighet och proportionalitet. 

Förslaget innebär att det kan bli svårare att exportera vaccin till 

länder utanför EU som själva inte exporterar vaccin till unionen. 

Dessutom kan exporten stoppas till länder som inte är lika drabbade 

eller har kommit längre i sitt vaccinationsarbete jämfört med EU. 

Förslaget har varit omdiskuterat och kan röstas igenom först i nästa 

vecka. 

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot 

covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som 

är 65 år eller äldre. För yngre personer rekommenderas fortsatt 

paus. 

• Det råder fortsatt eftersläpning vad gäller den nationella statistiken 

över antalet vaccinerade. 

• Den 25 mars hade 1 005 559 personer i Sverige vaccinerats med 

minst en dos (12,3 % av befolkningen som är 18 år eller äldre). 

• Av dessa hade 433 156 personer även vaccinerats med en andra 

dos (5,3 % av befolkningen som är 18 år eller äldre). 



Omvärld - Vaccinationsarbetet nationellt (forts.) 

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per 

stadsdelsområde. Regionen använder en äldre stadsdelsindelning 

Region Stockholm (0323)

Statistik över vaccinerade på särskilt boende för äldre 

(SÄBO) och med hemtjänst (0324): 

• SÄBO: 93 % har fått minst 1 dos och 87 % har fått 

2 doser. För Region Stockholm var 

vaccinationstäckningen 92 % (1 dos) respektive 82 

% (2 doser).

• Hemtjänst: 75 % har fått minst 1 dos och 47 % har 

fått 2 doser. För Region Stockholm var 

vaccinationstäckningen 67 % (1 dos) respektive 24 

% (2 doser). 



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter 

• FHM beslutar att inte förlänga de nationella rekommendationerna om delvis fjärr- och 

distansundervisning för gymnasieskolan som upphör att gälla efter den 1 april. För stadens 

hantering av frågan, se avsnittet ”Stockholms stad”. 

• Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. 

Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det 

preliminära bostadsbidraget. 

• Regeringen beslutar att förlänga det generella inreseförbudet men där krav på negativt test 

kvarstår för utländska medborgare som vill resa in till Sverige. De särskilda 

inreserestriktionerna mot Danmark, Norge och Storbritannien hävs den 31 mars. 

• FHM beslutar om nya föreskrifter museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och 

liknande anläggningar. Föreskrifterna träder i kraft den 25 mars. 

• FHM presenterar rapport om den svenska folkhälsan som visar att den psykiska ohälsan ökar 

(främst bland unga vuxna och särskilt bland kvinnor). Covid-19 har drabbat olika grupper i hög 

utsträckning men pandemins fulla effekt vad gäller folkhälsan återstår att se. En ny rapport om 

pandemins långvariga effekter på folkhälsan kommer att publiceras senare i vår. 



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att de ser med oro på 

utvecklingen där antalet patienter som är så svårt sjuka att de är i 

behov av intensivvård ökar. Senaste veckan har regionen sett en 

30 % ökning av dessa patienter. Länets akutsjukhus har en 

mycket ansträng situation. 

• Smittskydd Stockholm förlänger de regionala 

rekommendationerna som infördes 23 februari. 

• 3 994 (+37 sedan föregående torsdag) personer med bekräftad 

covid-19 har avlidit i regionen. (0325). 

• Den 25 mars vårdades 446 patienter (+ 37 sedan föregående 

presentation) med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller 

geriatrisk vård. Av dessa vårdas 84 i intensivvård (+19 sedan 

föregående presentation) på IVA. 

• Under vecka 11 var 14,1 % av provsvaren positiva, att jämföra 

med 13,9 % under vecka 10. Regionen rapporterar om att 

efterfrågan vad gäller PCR-provtagning fortsätter att öka. 

2021-03-26

Bekräftade fall per vecka, Region Stockholm

FHM

(0325)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 23 mars 2021

• Sedan den 24 mars 2020 genomför 

staden lägesmätningar där stadsdels- och 

fackförvaltningar skattar hur krisen har 

påverkat den egna verksamheten. 

• Alla stadsdelsförvaltningar samt 

arbetsmarknadsförvaltningen, 

idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, 

socialförvaltningen 

utbildningsförvaltningen och 

äldreförvaltningen deltar i mätningen. 

• De svarande uppger läget för 

verksamheterna där de kan svara nivå 

Grön (klarar av att upprätthålla 

verksamheten), Gul (ansträngt att 

upprätthålla verksamheten) eller Röd 

(klarar ej att upprätthålla verksamheten). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Bemanning Myndighetsutövning (samtliga…

Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade…

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid

Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom…

Bemanning SDF Stadsmiljö

Bemanning SDF Äldreomsorg

Bemanning Stödfunktion

Kommunikation

HR

IT och telefoni

Ledning och styrning

Material

Klarar att bemanna och upprätthålla funktioner

Ansträngt läge, går att hantera men kräver extra insatser till exempel omprioriteringar
av förvaltningsinterna resurser och verksamhet, mycket övertid etc

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla en eller flera funktioner



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper 

Statistik vecka 12

• Bekräftade fall av covid-19 vid 3 (2) vård- och omsorgsboende och 1 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 83 vård- och 

omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 6 (2) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 1 (0) personer på servicehus. Utöver det vistas 1 (0) 

person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.

• 12 (11) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) utförare, varav

samtliga har svarat på frågorna.

• 22 (16) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 12 (11) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

• 45 (31) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (475 inom VoB och 83 i servicehus)

• 14 (13) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 6 (6) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med misstänkt covid-19.

• LSS-hälsan ansvarar för hälso- och sjukvården i ca 200 bostäder med särskild service. De träffar kontinuerligt cirka 1 200 personer 

med behov inom hälso- och sjukvårdande åtgärder. 

(föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper (forts.)



Stockholms stads lägesbild - Vaccination 

• Folkhälsomyndigheten skärpte den 19 mars prioriteringsordningen kring vaccinering, vilket innebär en tydligare 

prioritering av äldre framför yngre. 

• Vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal i Region Stockholm är fortsatt pausad för dos ett. De som 

påbörjat vaccinering kommer att fullfölja den med dos två.

• Löpande information går ut till verksamhetschefer som har medarbetare inom personalvaccinationsspåret.

• Region Stockholm återupptar vaccinationerna med Astra Zenecas i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

prioriteringsordning. 

• Staden för diskussioner med Region Stockholm och vaccinatörer kring en vaccinering under fas 2, med 

anledning av beskedet att Astra Zenecas vaccin åter tas i bruk för gruppen 65+. I detta arbete kan det bli aktuellt 

att staden är behjälplig med viss logistik och lokaler. 

• Eftersom Astra Zenecas vaccin varit på paus finns det doser på lager och Regionen kommer att utöka antalet 

platser och tillgängliga tider under en begränsad tid framöver.

• Uppdaterad information till hälso- och sjukvården och de som fått Astra Zenecas vaccin de senaste 14 dagarna 

finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Regionen informerar om det pågående arbetet och den preliminära tidsplanen på 1177. Informationen 

uppdateras kontinuerligt. 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119396


Stockholms stads lägesbild 

Undervisning på gymnasieskolan

• FHM beslutar att inte förlänga de nationella rekommendationerna om delvis fjärr- och 

distansundervisning för gymnasieskolan som upphör att gälla efter den 1 april. Myndigheten 

grundar beslutet i att många elever upplever en sämre psykisk hälsa samt har utmaningar att 

tillgodogöra sig sin utbildning digitalt. 

• Huvudmannen kommer fortsättningsvis ansvara för att göra lokala bedömningar där fjärr- och 

distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på 

högstadiet, enligt gällande förordning. 

• Myndigheten betonar det förebyggande arbetet för att minska smittspridningen på landets 

skolor, exempelvis information och följsamhet av gällande råd och rekommendationer samt 

andra åtgärder som exempelvis tillgång till skyddsmaterial och förbättrad ventilation. Även 

smittspårning och testning är centrala i detta arbete där myndigheten pekar ut antigentester, 

s.k. snabbtester, som lämpliga verktyg för att förebygga smittspridning i skolmiljö. 

• I enlighet med det nya beskedet förbereder Stockholm stads utbildningsförvaltning för en möjlig 

återgång som kan ske enligt gällande råd och rekommendationer. 



Stockholms stads lägesbild – Möjlighet att införa förbud mot att 

vistas på vissa särskilt angivna platser

• Sedan den 11 mars möjliggör den s.k. begränsningsförordningen att en kommun 

får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 

annan liknande plats om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel.

• Syfte med bestämmelsen är att det allmänna ska kunna vidta 

smittskyddsåtgärder även på platser där det inte finns någon ansvarig 

verksamhetsutövare.

• Kommunen ska alltid samråda med den regionala smittskyddsläkaren och FHM 

inför att ett sådant förbud införs. Ett eventuellt förbud ska klargöra vilka ytor som 

berörs och under vilka tider. En överträdelse av detta förbud kan leda till böter på 

2 000 kr. Polisen ansvarar för att bevaka överträdelser. 

• Den centrala krisledningen analyserar frågor och situationer utifrån det 

kommunala mandatet att fatta beslut om förbud mot att vistas på vissa särskilt 

angivna platser. Staden förbereder även för en intern samordning inom staden, 

samt inom länet tillsammans med övriga kommuner, Smittskydd Stockholm, 

Länsstyrelsen och Polismyndigheten. 



Stockholms stad – Sammanfattning av lag, föreskrifter och 

allmänna råd med påverkan stadens verksamheter 
Pandemilag och förordning

• Med stöd av den s.k. pandemilagen har regeringen fattat beslut om en förordning – den s.k. ”begränsningsförordningen”. Förordningen innebär möjlighet till rättsligt 

bindande regler och begränsningar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis verksamheter som gym- och sportanläggningar, badhus, 

butiker och gallerior samt uthyrning av platser för privata sammankomster. Förordningen har därefter redigerats för att från den 11 mars ytterligare skärpa 

antalet besökare vid butiker och handelsplatser samt att fler verksamhetstyper nu underställs förordningen, som museer och djurparker. Regeringen uppmanar 

dessutom kommuner och regioner att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt 

begränsningsförordningen, stängd till och med den 1 april. 

• Kommuner får från och med den 11 mars besluta om förbud mot att vistas på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel, exempelvis i parker och på 

badplatser.

Föreskrifter och allmänna råd på nationell nivå

• FHM:s skärpta föreskrifter och allmänna råd gäller i hela Sverige. Föreskrifterna och råden ligger till grund för flera beslut som rör kommunal verksamhet, 

exempelvis hur arbetsgivare kan bidra till en minskad smittspridning, hur idrottsaktiviteter kan genomföras samt hur gymnasiet kan bedriva sin verksamhet på ett 

smittsäkert sätt. Se mer information här.  

Länsstyrelsen Stockholm och Smittskydd Stockholm

• Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att max åtta personer är tillåtet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för 

begravningar där maxantalet är 20 personer. Beslutet gäller tillsvidare, men utvärderas löpande tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

• Smittskydd Stockholm har förlängt rekommendationerna om munskydd i regionen till att omfatta alla resor i kollektivtrafiken samt vissa inomhusmiljöer med 

undantag för förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. 

• FHM rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolmiljö gäller fram till och med den 1 april 

2021. Undantag görs sedan tidigare för särskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever. Huvudmannen kommer fortsättningsvis ansvara för att 

göra lokala bedömningar där fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande 

förordning. 

Det finns fler detaljer i de nya regelverken som påverkar kommunal verksamhet på olika sätt. Exempelvis tillsynsuppdrag, 

arbetsmiljörutiner och hantering av skyddsmaterial. Dessa hanteras i särskild ordning med information och riktlinjer till berörda 

verksamheter eller funktioner i staden.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/


Stockholms stad - Sammanfattning stadens inriktning 

22 mars – 12 april 

• Hemarbete. Stadens besked till de medarbetare som arbetar hemma är att 

detta, med vad vi i nuläget vet, gäller fram till 31 maj. 

• Fritidsgårdar. Verksamheter hålls fortsatt öppna för unga födda 2002 och 

senare under förutsättning att det kan ske på ett smittsäkert sätt och i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid risk 

för ungdomssamlingar och trängsel ska verksamheterna hållas fortsatt 

stängda. 

• Kulturskolan. Kulturskolan kan succesivt och på ett smittsäkert sätt återgå till 

på-platsundervisning för unga födda 2002 och senare, där så är lämpligt. 

• Verksamheter som återöppnat. De verksamheter som återöppnade 25 januari 

uppmanas att fortsatt hålla fast vid det goda arbete som görs för att 

säkerställa en smittsäker verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd samt i förekommande fall pandemilagens 

bestämmelser. Vidare uppmanas verksamheterna fortsatt att följa 

utvecklingen noga och vid behov göra ytterligare anpassningar samt fortsatt 

aktivt kommunicera vad som gäller vid besök. 

• All idrottsverksamhet för unga födda 2002 eller senare – såväl utomhus som 

inomhus – är öppna under förutsättning att verksamheten kan bedrivas på ett 

smittsäkert sätt och i enlighet med pandemilagens begränsningsförordning 

(gäller idrott) samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

• Gym- och sim- och idrottshallar. Verksamheterna håller fortsatt stängt för 

allmänheten men öppnar upp för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). 

Föreningsidrott och andra aktiviteter för barn födda 2002 eller senare hålls 

fortsatt öppna.

• Utomhusanläggningar för föreningsverksamhet för unga födda 2002 eller 

senare hålls fortsatt öppna. Kvarvarande tider fördelas till föreningsverksamhet 

för vuxna. Vid utomhusisarna fördelas kvarvarande tider även till allmänhetens 

skridskoåkning. Skidspår hålls fortsatt öppna för allmänheten. 

• Museum och motsvarande. Stadens verksamheter håller fortsatt stängt. 

• Seniorträffar och andra former av träffverksamhet. Verksamheterna håller 

fortsätt stängt för inomhusaktiviteter. Lokala anpassningar kan göras vid behov. 

De verksamheter som varit öppna håller fortsatt öppet och med anpassningar 

enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Stängda 

verksamheter uppmanas fortsatt att göra digitala anpassningar samt 

anpassningar med smittsäker utomhusverksamhet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

• Distansundervisning på gymnasiet: FHM:s rekommendation om att bedriva 

fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolmiljö gäller fram till 

och med den 1 april 2021. 



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

1. Aktivt arbeta för att begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap samt arbeta för uthållighet och en eskalerande situation

4. Verka för ökad tydlighet och trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap

5. Anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge

6. Verka för att underlätta vaccination för alla invånare

Detta genom

• Aktivt anpassa verksamheter efter rådande lagstiftning samt expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Säkerställa leveranser till prioriterade verksamheter av särskilt personlig skyddsutrustning.

• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro eller långvarig hög belastning.

• Fokus på att säkerställa, anpassa och utveckla arbetet med stadens verksamheter, särskilt vård- och 

omsorgsverksamheten.

• Fortsätta arbeta för att hantera eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver stängas, såsom 

skolor, förskolor eller andra verksamheter.

2021-02-10


