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Omvärld - Smittstatus 

• Trenderna för smittspridningen globalt ser väldigt olika ut. Flera länder ser en 

minskning, samtidigt som smittan ökar på platser där spridningen tidigare var låg, 

exempelvis i Indien. 

• Inga tecken på en avmattning vad gäller smittspridningen i Sverige. I en 

europeisk jämförelse har Sverige just nu en hög smittspridning, men sedan en 

period låg och minskande trend vad gäller antal avlidna. 

• Åldersfördelningen i Sverige ser ut som tidigare där gruppen 20-59 år står för 

störst andel nya fall. 

• Vaccineringen medför att färre avlider trots den höga smittspridningen, men 

antalet avlidna befinner sig fortsatt på en platånivå. 

• Flera regioner rapporterar om en stor vårdbelastning där ett par regioners IVA-

kapacitet nu är kritisk. Fler vårdas på IVA än under höstens ökningen. 61 % av 

patienterna på IVA har covid-19. (0422)

• Befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå fortsätter att ligga på runt 20 % (15 % 

under torsdagen) men med stora regionala skillnader. 5 regioner rapporterar 

under 10 procent ledig IVA-kapacitet, 10 regioner rapporterar mellan 10-20 

procent ledig IVA-kapacitet.

2021-04-23

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0422)

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0422)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FHM (0422)



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter 
• Regeringen och FHM beslutar om förlängda restriktioner till den 17 maj, vilket innebär restriktioner i handeln, på sportanläggningar, 

konsthallar och museum samt regler för serveringsställen som förlängs. Även en förlängning av restriktioner för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar för max 8 personer förlängs till den 17 maj. Då stadens inriktning baseras den lokala 

rekommendationen från Smittskydd Stockholm påverkas inte stadens inriktning. Läs mer om stadens inriktning i avsnittet Stockholms 

stad. 

• Regeringen förlänger flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för 

karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till 

riskgrupper samt läkarintygsfri tid.

• Riksdagen godkänner regeringens förslag om ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet 

innebär att statens utgifter 2021 ökar med 23,3 miljarder kronor och omfattar bland annat följande åtgärder:

– Omställningsstödet till företag, omsättningsstödet till egenföretagare och stödet till handelsbolag förlängs till och med juni 2021. Drygt 

11 miljarder kronor avsätts till detta.

– Ersättningar i sjukförsäkringen till vissa riskgrupper, ersättningen för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare, det 

undantagna kravet på läkarintyg och statens ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över den normala nivån förlängs till och 

med juni 2021. Cirka 6 miljarder kronor avsätts med anledning av detta.

– Ett nytt evenemangsstöd till arrangörer som innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken om ett evenemang inte kan 

genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av covid-19. 3 miljarder kronor avsätts till detta. Stödet förutsätter 

godkännande av Europeiska kommissionen.

– Ökade medel, 2,4 miljarder kronor under 2021, till kultur- och idrottsverksamhet i hela landet samt till lovaktiviteter för barn och unga.

– Den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor till anställda som gällde 

under en del av 2020 förlängs till att även gälla under 2021.

– Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och nivån på anståndsavgiften ska sänkas.



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att länets akutsjukhus har en 

mycket ansträngd situation där antalet patienter i behov av vård 

fortsätter att variera mellan 570 och 600 personer.

• Smittskydd Stockholm går ut med en uppmaning till offentliga aktörer 

inom länet att fortsatt följa gällande råd och rekommendationer -

undvika möten med personer utanför den närmaste kretsen, det vill 

säga familj eller få nära vänner, undvika aktiviteter som kan vänta eller 

som inte är nödvändiga, samt hålla avstånd till andra och jobba 

hemifrån om det är möjligt.

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

• 4 139 (+ 34 de senaste 7 dagarna) personer med bekräftad covid-19 

har avlidit i regionen. (0422)

• Den 22 april vårdades 573 patienter (-52 de senaste 7 dagarna) med 

konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Av dessa 

vårdas 93 i intensivvård (-6 de senaste 7 dagarna) på IVA. 

• Under vecka 15 var 14,8 % av provsvaren positiva, att jämföra med 

15,2 % under vecka 14. Efterfrågan på PCR-tider ökar något. 

Antal bekräftade fall, Region Stockholm

FHM (0422)
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Vaccinationsarbetet - Nationellt

Vaccinerade med minst 1 dos (mörkare linje) respektive 2 doser 

(ljusare linje), kumulativt. Andel av befolkning 18 år och äldre

FHM (0422)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen.

1 dos (mörkare staplar) respektive 2 doser (ljusare staplar)

FHM (0422)

• EU tecknar avtal med Pfizer/BioNTech om ytterligare 100 miljoner doser 

vaccin under 2021. Totalt väntas nu 600 miljoner doser till EU:s 27 

medlemsländer under 2021. 

• EMA presenterar sin bedömning kring eventuella biverkningar av Janssens 

vaccin. Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket 

sällsynt men allvarlig biverkning, men att nyttan med vaccinanvändningen 

fortsatt överväger riskerna.

FHM analyserar nu EMA:s bedömning och kommer i nästa vecka återkomma 

med information om hur vaccinet ska användas.  Svenska regioner har ännu 

inte börjat använda vaccinet. 

• Sverige lånar 200 000 doser av AstraZenecas vaccin från Norge.

• FHM meddelar att personer under 65 år som redan vaccinerats med en dos 

av AstraZenecas vaccin rekommenderas att erbjudas en andra dos av ett 

annat vaccin, exempelvis Pfizer eller Moderna. 

• FHM förtydligar vaccinsprioriteringen under kommande faser vilket bland 

annat innebär att storstadsregionerna får en större andel än tidigare. 

• Den 22 april hade 24,6 % av befolkningen som är 18 år eller äldre vaccinerats 

med minst en dos. Av dessa hade 8,6 % 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. 

• Vaccinationerna kan genomföras på ordinarie vårdcentral eller de 15 vaccinationsmottagningarna i 

länet. 

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

– Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år med dos 1 är 19,8 % och andel som har fått 

dos 2 är 6,7 %.

– Andel vaccinerade vid särskilt boende för äldre (SÄBO) med dos 1 är 91,8 % och dos 2 är 85,8 %. 

• Regionen genomför flera riktade kommunikationsinsatser och kommer i början av maj etablera 

informationshubbar på åtta platser i länet. Dessa kommer fungera som mötesplatser för personlig 

information och praktiskt stöd vid bokning av vaccination.

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 kommunal vård- och omsorgspersonal i Region 

Stockholm är fortsatt pausad för dos ett.

• Vaccination av personer som har hemtjänstinsatser, hemsjukvård 

och insatser inom LSS fortgår.

• Staden fortsätter upplåta Stockholmsmässan för vaccinering och 

bemannar med vaccinationsvärdar som tar emot besökare. 

• Dialog finns om eventuella ytterligare platser 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.

Stadsdel Andel vaccinerade

Bromma
89,4%

Enskede-Årsta-Vantör
82,4%

Farsta
87,2%

Hägersten-Älvsjö
85,3%

Hässelby-Vällingby
86,2%

Kungsholmen
85,6%

Norrmalm
84,8%

Rinkeby-Kista
72,4%

Skarpnäck
81,7%

Skärholmen
80,2%

Spånga-Tensta
81,8%

Södermalm
86,0%

Östermalm
82,6%

Andel över 75 år som påbörjat vaccinationen fördelat per 

stadsdelsområde. 

Region Stockholm (0420)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 20 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 16

• Bekräftade fall av covid-19 vid 3 (5) vård- och omsorgsboende och 1 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 81 vård- och 

omsorgsboenden och 11 servicehus i staden.

• Totalt är 3 (5) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 1 (1) personer på servicehus. Utöver det vistas 0 (0) 

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

• 9 (6) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, varav 83 har 

svarat på frågorna.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (491 inom VoB och 80 i servicehus)

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

• 1 (2) 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 - 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. Där det inte bedöms möjligt ska 

lokala bedömningar göras för att prioritera föreningsidrott och andra aktiviteter för barn födda 2002 eller senare.

• 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.



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


