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Omvärld - Smittstatus 

• Globalt står Sydostasien, och då främst Indien, för en större ökning. Då 

Indien infört exportstopp för vaccin påverkar landets ökande 

smittspridning de globala leveranskedjorna. 

• Smittspridningen minskar i Europa.

• Antalet nya bekräftade svenska fall är bland de högst i Europa, men där 

det totala antalet nya fall i Sverige minskade med cirka 10 % under förra 

veckan. Förändringen registreras i alla åldersgrupper.  

• Beläggningen på landets intensivvårdsavdelningar (IVA) har 

stabiliserats på en hög platå. 61 % av patienterna på IVA har covid-19 

(samma andel som för en vecka sedan). 

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

(19 % under torsdagen), den lediga kapaciteten varierar dock mellan 

regioner. 7 regioner rapporterar under 10 procent ledig IVA-kapacitet, 4 

regioner rapporterar mellan 10-20 procent ledig IVA-kapacitet.

2021-04-30

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0429)

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0429)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FHM (0429)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 15 och 16 2021.

Region V.15 V.16 Trend 

Blekinge 373 414

Dalarna 394 403

Gotland 303 216

Gävleborg 420 352

Halland 434 319

Jämtland 

Härjedalen
450 397

Jönköping 364 304

Kalmar 546 486

Kronoberg 398 488

Norrbotten 435 368

Region V.15 V.16 Trend 

Skåne 281 275

Stockholm 398 335

Sörmland 427 349

Uppsala 454 422

Värmland 377 334

Västerbotten 244 240

Västernorrland 642 618

Västmanland 333 298

Västra Götaland 400 315

Örebro 479 401

Östergötland 476 466

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 - Regering, Riksdag och myndigheter 
• Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla och konkretisera under vilka 

förutsättningar restriktioner och smittskyddsåtgärder i samhället ska gälla. Vägledningen kommer att 

utgöra underlag för regeringens arbete med att ta fram en nationell plan för hur och när restriktionerna på 

den nationella nivån successivt ska kunna anpassas, lättas upp alternativt avvecklas.

• Regeringen har beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner ska 

kunna ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och 

omsorgsverksamheter. För satsningen avsätts 300 miljoner kronor under 2021. 

• Regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning 

vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren senare ska kunna återuppta 

sin verksamhet. 

• Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen med 

avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och ungdomar.

• Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie som syftar till att komplettera 

den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis till att även omfatta gröna digitala bevis.

• FHM beslutar att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller 

senare.



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att länets 

akutsjukhus ser en något minskad belastning, men där 

utvecklingen är oklar för smittspridningen framöver. 

Läget är därmed både allvarligt och ansträngt. 

• Fortsatt paus av viss planerad vård till den 16 maj. 

• 4 160 (+ 21 de senaste 7 dagarna) personer med 

bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. Inga ytterligare 

avlidna har rapporterats sedan 23 april. (0429)

• Den 29 april vårdades 460 patienter (- 113 de senaste 

7 dagarna) med konstaterad covid-19 på akutsjukhus 

eller geriatrisk vård. Av dessa vårdas 96 i intensivvård 

(+3 de senaste 7 dagarna) på IVA. 

• Under vecka 16 var 13,5 % av provsvaren positiva, att 

jämföra med 14,8 % under vecka 15. 

Antal bekräftade fall, Region Stockholm

FHM (0429)

2021-04-30



Vaccinationsarbetet - Nationellt

Vaccinerade med minst 1 dos (mörkare linje) 

respektive 2 doser (ljusare linje), kumulativt. Andel 

av befolkning 18 år och äldre

FHM (0429)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen.

1 dos (mörkare staplar) respektive 2 doser (ljusare 

staplar)

FHM (0429)

• EMA:s bedömning försenas vad gäller tre nya vaccin - Curevac, Sputnik V och 

Novavax. 

• Sverige justerar sitt vaccinmål så att alla över 18 år ska erbjudas vaccin innan 

den 5 september. Anledningen till att den tidigare prognosen, 15 augusti, 

justeras beror främst på att FHM har rekommenderat fortsatt paus i 

användningen av Janssens vaccin för hela befolkningen. 

• FHM bedömer att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3. 

• FHM meddelar att den som är under 65 år och redan fått en första dos av 

Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de 

särskilt önskar det. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra 

dos gäller fortfarande. Region Stockholms inriktning är att AstraZenecas vaccin 

ska användas i den grupp där vaccinet är rekommenderat för användning.

• FHM stöder Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot 

covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år.

Den 29 april hade 29,3 % av befolkningen som är 18 år eller äldre vaccinerats 

med minst en dos. Av dessa hade 9 % av befolkningen som är 18 år eller äldre 

även vaccinerats med en andra dos.



Vaccinationsarbetet – Region Stockholm

• Vaccinationen är öppen för personer som är 60 år eller äldre samt personer i åldern 18-64 år med riskfaktorer eller 

som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna. 

• Den som är över 65 år kan räkna med att få AstraZeneca som vaccin. Det innebär att de patienter i åldersgruppen 

65-plus som vid bokat besök hos en vårdgivare tackar nej till Astra Zenecas inte kommer att erbjudas ett alternativ.

• En mindre del av fas 3 är att vaccinet ska erbjudas personer som lever i hemlöshet, vissa patienter med psykisk 

sjukdom, patienter inom sprututbytesverksamheten och patienter inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid 

opioidberoende (LARO). Enheter som Capio Hemlösa och Sprututbytet kan vaccinera på plats medan mindre 

enheter möter patienter med särskilda behov, exempelvis psykossjukdomar.

• Statistik över vaccinationstäckning i hela regionen (0429 med upp till 7 dagars eftersläpning i statistiken): 

– Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år med dos 1 är 24 % och andel som har fått dos 2 är 6,9 %.

– Andel vaccinerade vid särskilt boende för äldre (SÄBO) med dos 1 är 92 % och dos 2 är 86,3 %. 

Regionen uppdaterar kontinuerligt information om det pågående arbetet och den preliminära tidsplanen på 1177 och 

vårdgivarguiden.

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/


Vaccinationsarbetet – Stockholms stad

• Vaccination av personer som har hemtjänstinsatser, hemsjukvård och insatser 

inom LSS fortgår.

• Kontinuerlig dialog finns om platser för vaccinationsmottagningar och staden har 

en fortsatt beredskap för att stödja regionen med lokaler.

• Regionens veckovisa statistik uppdelad på stadsdelsnivå för vaccinering i fas 3 

följs noga av staden. Kontinuerlig dialog förs med Region Stockholm för att 

gemensamt analysera orsaker till skillnader samt att bidra till ytterligare åtgärder 

som syftar till höja vaccinationsgraden.

• Regionen planerar för vaccinationsbussar med drop-in på flera platser i regionen. 

De platser som är aktuella till att börja med i staden är Rinkeby, Tensta och 

Skärholmen. Staden bistår med att hantera praktiska frågor för att möjliggöra 

uppställningsplatser.

• Från och med den 22 maj planerar regionen att finnas på plats på tre av stadens 

medborgarkontor (Skärholmen, Kista och Tensta) för att ge information om vaccin, 

vaccination och bokning.

• Redan nästa vecka påbörjar regionen arbetet i mindre skala på 

medborgarkontoret i Rinkeby där hälsoinformatörer finns på plats inne och ute

• Den här veckan påbörjas vaccinationer på Pelarbackens vårdcentral för hemlösa. 

Stadsdel Andel 

vaccinerade 

75 +

Andel 

vaccinerade 

65 +

Bromma
90,4% 82,2%

Enskede-Årsta-

Vantör
84,0% 71,5%

Farsta
88,3% 77,8%

Hägersten-

Älvsjö
87,7% 75,4%

Hässelby-

Vällingby
87,6% 76,1%

Kungsholmen
87,1% 77,8%

Norrmalm
86,1% 75,7%

Rinkeby-Kista
74,9% 64,2%

Skarpnäck
83,8% 73,4%

Skärholmen
82,0% 67,4%

Spånga-Tensta
83,5% 72,1%

Södermalm
87,5% 76,8%

Östermalm
84,6% 75,9%

Andel som påbörjat vaccinationen fördelat per stadsdelsområde. 

Region Stockholm (0427)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 27 april 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 verksamhetsområden)

Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade verksamhet

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid

Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom socialtjänst (inkl. individ och familj
samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

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 17

• Bekräftade fall av covid-19 vid 3 (3) vård- och omsorgsboende och 0 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 81 vård- och 

omsorgsboenden och 11 servicehus i staden.

• Totalt är 3 (3) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (1) personer på servicehus. Utöver det vistas 0 (0) 

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

• 6 (9) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, varav

samtliga har svarat på frågorna.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (480 inom VoB och 79 i servicehus)

• 2 (3) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 4 (1) 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 - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper (forts.)



Stockholms stads lägesbild - Valborg
Möjlighet att införa förbud

• Enligt den s.k. begränsningsförordningen har kommuner möjlighet att meddela föreskrift om

förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller någon liknande särskilt angiven plats,

om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

• Eventuella beslut om vistelseförbud ska vara avvägda så att fördelarna överväger

nackdelarna.

• Vistelse utomhus är bättre än inomhus – främja utomhusvistelse minskar risken för

smittspridning.

• För att ha en övergripande bild över stadens offentliga rum har den centrala krisledningen

(CKL) gett trafiknämnden i uppdrag att tillsammans med CKL ansvara för samordningen av

frågan. Uppdraget innebär bland annat att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna ta

fram lägesbilder.

Kommande helger

• Staden har sett över platser med risk för trängsel och planerar proaktiva åtgärder.

• Samråd har även gjorts med Smittskydd Stockholm inför kommande högtider. Läget följs

och utvärderas löpande.

• För att förebygga trängsel kommer kommunikationen att förstärkas på ett antal platser i

staden genom skyltning och närvaro samt budskap i sociala medier.

• Parallellt pågår det ordinarie trygghetsskapande arbetet i staden med uppsökande arbete

riktat mot barn, unga och andra målgrupper.



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 17 maj. Stockholms läns aktörer har på rekommendation från Smittskydd Stockholm förlängt inriktningen om att 

hålla icke-nödvändig kommunal verksamhet stängd till och med den 17 maj.

• 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. 

• Huvudman ansvarar 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 

31 mars – 17 maj 

• Hemarbete. Stadens besked till de medarbetare som arbetar hemma är att detta, med vad vi i nuläget vet, gäller fram till 31 maj. 

• Verksamheter som återöppnat. De verksamheter som återöppnat 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. 

• Gym- och sim- och idrottshallar. Verksamheterna förbereder sig på att successivt öppna från och med 18 maj på ett smittsäkert

sätt i enlighet med pandemilagens begränsningsförordning. Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter 

anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter 

gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras

lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats

• Museum och motsvarande. Verksamheterna förbereder sig på att successivt öppna från och med 18 maj på ett smittsäkert sätt i 

enlighet med pandemilagens begränsningsförordning. Där det inte bedöms möjligt ska lokala bedömningar göras för att prioritera 

för barn födda 2002 eller senare.

• Seniorträffar och andra former av träffverksamhet. Verksamheterna förbereder sig på att successivt öppna för 

inomhusaktiviteter på ett smittsäkert sätt från och med 18 maj. Lokala anpassningar kan göras vid behov. De verksamheter som 

inte kan öppna på ett smittsäkert sätt uppmanas fortsätta att göra digitala anpassningar samt anpassningar med smittsäker

utomhusverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.



Stockholms stads lägesbild – Samlad bedömning stadens 

verksamheter 
Nedan återges den centrala krisledningens samlade bedömning i korthet vad gäller stadens egna verksamheter. Bedömningen uppdateras 

veckovis vid behov.  

Samlad bedömning vad gäller 

påverkan på stadens egna 

verksamheter 

Kort sikt (3 månader): Staden följer och arbetar proaktivt för att minska smittspridning, särskilt inom 

äldreomsorgen. Det övergripande läget i stadens egna verksamheter är fortsatt stabilt.

Beredskapsplanering för en eskalerande situation finns. Vaccinering i stadens vård och omsorg - fas 1 

är mer eller mindre färdig och 2 följer Regionens planering. Fas 3 är nu påbörjad och förberedelser 

görs för Fas 4.

Lång sikt: Staden förbereder sig för ett utdraget händelseförlopp över sommaren där smittspridning 

påverkar både samhälle och vård. Verksamheterna fortsätter och upprätthålla sin 

beredskapsplanering, och håller i organisatoriska förbättringar samt stärker upp befintliga 

personalresurser. Staden analyserar pandemins långsiktiga ekonomiska och sociala konsekvenser. 

Exempel på 

planeringsförutsättningar framåt 

• Regionens vaccinationsinsatser fortsätter men påverkas av den nationella tillgången av vaccin. 

Flexibilitet och intern samordning i staden är viktig för att underlätta för Region Stockholm och dess 

utsedda vaccinatörer.

• Beredskapsplanering bör ta höjd för ett förvärrat läge med högre smittspridning

• Staden har god tillgång till skyddsmaterial och kan möta verksamhetsbehoven samt bibehålla 

stadens beredskap.

• Beakta utvecklingen av regelefterlevnad i takt med att fler blir vaccinerade.

Exempel på pågående åtgärder i 

korthet 

• Lokala riskbedömningar om fjärr- eller distansundervisning på gymnasieskolan. 

• Fortsatt dialog med Regionen för eventuellt stöd med vaccinering.

• Samordnad hanteringen av Trafikkontoret för eventuella beslut om förbud mot att vistas på platser 

om det finns en påtaglig risk för trängsel, exempelvis i parker och på badplatser. 

• Anpassning av rutiner inom vård och omsorg med anledning av nya rekommendationer för 

personer som blivit vaccinerade



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.
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