
Stockholms stads samlade lägesbild 
med anledning av covid-19
1 oktober

Sammanfattar perioden 18 september – 1 oktober



Omvärld 
Smittstatus
• Smittspridningen befinner sig globalt på en stabil, 

men hög nivå. Inom EU minskar smittspridningen 
långsamt. 

• Även Sverige ser en något minskade smittspridning 
de senaste två veckorna, även om det förekommer 
lokala utbrott och antalet avlidna per dag ökat något.

• Antalet genombrottsinfektioner, där fullvaccinerade 
personer ändå insjuknar, ökar något i Sverige.  

Regering, riksdag och myndigheter
• Utrikesdepartementet häver avrådan från icke-

nödvändiga resor till samtliga länder. Beslutet träder i 
kraft den 1 oktober. 

Antalet nya bekräftade fall. 
FHM (0930)

Antalet nyinläggningar på IVA. 
FOHM (0930)



Omvärld – Förändring av restriktioner

Steg 4 enligt regeringens plan för anpassning av 
restriktioner trädde i kraft 29 september. Det innebär att 
många av de restriktioner som funnits nu tas bort. Bland 
annat deltagartak på evenemang, begränsningar på 
restauranger och uppmaning om distansarbete.

Råd för dig som är ovaccinerad
• Håll avstånd och undvik trängsel - både för din och 

andras skull
• Undvik nära kontakt med andra, särskilt med personer 

som är över 70 år eller som ingår i en riskgrupp
• Om du rest utanför norden, testa dig när du kommer 

hem. Detta råd gäller inte om du har haft bekräftad 
covid-19 under de senaste 6 månaderna. Läs mer om 
vad som gäller för provtagning när du reser in i 
Sverige på 1177.se

Råd till alla invånare oavsett 
vaccinationsgrad

• Tvätta händerna ofta och noga

• Stanna hemma om du har symtom och ta 
prov om symtomen varar mer än 24 timmar



Region Stockholm

Den 11 juni avvecklades den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen (RSSL) och därmed är det inget 
förhöjt beredskapsläge med anledning av Covid-19. 

• Antalet smittade och patienter i behov av vård 
minskade under den senaste veckan. 

• Under hela vecka 38 konstaterades 28 % färre fall 
jämfört med vecka 37. 

• Totalt vårdas 83 personer för covid-19 av dessa 
behöver 13 personer intensivvård. (0928) 

• 13 avlidna har rapporterats den senaste veckan. 
(0928)

Antal bekräftade fall, Region Stockholm
Fram till vecka 38



Vaccinationsarbetet
Nationellt
• Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 

erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. 
– Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård 

eller hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Sedan tidigare rekommenderas en tredje dos 
till personer som saknar skydd pga svår sjukdom. 

– Region Stockholm har fört en dialog med vårdgivare för att förbereda en tredje dos. 
Vårdgivare som ansvarar för läkarinsatserna vid äldreboenden ombeds att vaccinera de 
boende.

– Regionen meddelar att bokning för personer 80+ är möjlig från måndag och information om 
detta kommer att skickas ut med brev. 

• I förra veckan meddelade FHM att barn 12-15 år kan erbjudas vaccination med start i oktober. 

Region Stockholm
Region Stockholm öppnade bokningen för Fas 4 den 5 maj. Den 9 augusti öppnade vaccination för 
personer som är födda 2005 och senare.

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

Andel 
vaccinerade
18 år eller 
äldre 

Första
dosen

Andra 
dosen

Nationellt
(0930)

83,7 % 76,9 %

Region 
Stockholm
(vecka 39) 

77,9 % 71,3 %

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/


Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 28 september 2021
• Sedan den 24 mars 2020 genomför staden 

lägesmätningar där stadsdels- och 
fackförvaltningar skattar hur krisen har 
påverkat den egna verksamheten. 
Mätningarna avslutades den 28 
september 2021.

• 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 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

(klarar av att upprätthålla verksamheten), 
Gul (ansträngt att upprätthålla 
verksamheten) eller Röd (klarar ej att 
upprätthålla verksamheten). 



Stockholms stads lägesbild - Smitta i äldre- och LSS-
verksamheter
Statistik vecka 39
• Bekräftade fall av covid-19 vid 8 (6) vård- och omsorgsboende och 1 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 82 vård-

och omsorgsboenden och 11 servicehus i staden.
• Totalt är 24 (10) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 2 (1) personer på servicehus. Utöver det vistas 2 

(5) person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie.
• 1 (2) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 84 (13 i egen regi, 71 privata) utförare, varav

samtliga har svarat på frågorna.
• 1 (2) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 2 (0) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 7 (8) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (326 inom VoB och 69 i servicehus)
• 2 (6) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 1 (7) 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



Stockholms stads lägesbild – Inaktivering av 
krisledningsnämndens verksamhet 
• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att krisledningsnämndens verksamhet med 

anledning av pandemin upphör. 

• Stadens centrala krisledning (CKL) aktiverades den 13 mars 2020 och är fortsatt 
aktiv. 

• Under perioden 13 mars 2020 – 25 augusti 2021 har krisledningsnämnden kallats till 
sammanträden vid behov. 

• Eftersom situationen i förhållande till tidigare är förändrad och då det för närvarande 
inte finns behov av insatser som kräver krisledningsnämndens beslut kan beslut om 
att inaktivera krisledningsnämnden fattas av kommunstyrelsen enligt lag (2006:544) 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 



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. Det 
övergripande läget i stadens egna verksamheter är fortsatt stabilt. Beredskap för en eskalerad 
situation finns. 

Lång sikt: Staden förbereder sig för ett utdraget händelseförlopp över hösten där smittspridning 
kommer finnas kvar i samhället där klusterutbrott kan uppstå. Verksamheterna fortsätter och 
upprätthålla sin beredskap.

Exempel på 
planeringsförutsättningar framåt 

• Regionens vaccinationsinsatser fortsätter där det görs särskilda insatser mot grupper och 
geografiska områden med lägre vaccinationsgrad. Flexibilitet i staden är viktig för att underlätta för 
Region Stockholm och dess utsedda vaccinatörer. 

• Pandemin och smitta kan innebära fortsatta anpassningar i vissa verksamheter under hösten. 
• Stadens leverantörer har god tillgång till skyddsmaterial och staden bibehåller beredskap för 

störningar i leveranskedjor för skyddsmaterial.

Exempel på pågående åtgärder i 
korthet 

• Fortsatt dialog med Region Stockholm för stöd i vaccineringsfrågor för ungdomar 12-15 år och 16-
17 år, SÄBO, hemtjänst och personer över 80 år.

• Samordning i länet för hantering och läget i samhället.



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. Verka för en ordnad återgång och anpassa ordinarie verksamheter samt 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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