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Omvärld – Smittstatus  

• Det finns nu tecken på en ökning globalt som sker från redan höga 

nivåer. Samma tendens återfinns inom EU/EEA. 

• Flera länder rapporterar om en ökad andel av olika virusvariationer 

där FHM bedömer att den s.k. brittiska virusvariationen kan vara 

dominerande i flertalet europeiska länder inom ett par veckor. 

• I Sverige ser FHM en snabb ökning vad gäller antalet bekräftade 

fall av virusvariationen. Förekomsten i landets regioner varierar 

mellan 0-27 %.

• Antalet bekräftade fall ökar nationellt och i flera regioner ökar även 

vårdbelastningen. 

• Befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå var under torsdagen 18 % , 

att jämföra med 20% föregående vecka.

• 44 % av alla patienter på IVA har bekräftad infektion, vilket är 

samma andel som vid förra lägesbilden.

• En majoritet av regionerna rapportera om en förväntad försämring 

på både kort (2 veckor) och lång sikt.

2021-02-26

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0225)

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0225)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FHM (0225)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 6 och 7 2021.

Region V.7 V.6 Trend 

Blekinge 108 94

Dalarna 132 115

Gotland 25 45

Gävleborg 316 249

Halland 355 353

Jämtland 

Härjedalen
202 170

Jönköping 297 293

Kalmar 179 123

Kronoberg 226 253

Norrbotten 296 194

Region V.7 V.6 Trend 

Skåne 233 229

Stockholm 214 168

Sörmland 155 121

Uppsala 189 186

Värmland 145 121

Västerbotten 468 384

Västernorrland 163 191

Västmanland 134 124

Västra Götaland 276 274

Örebro 145 127

Östergötland 182 169

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 respektive 2 doser, 

kumulativt. Andel av befolkning 18 år och äldre

FHM (0225)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen

FHM (0225)

• Sveriges kommuner och regioner prognoserar att landets regioner 

har kapacitet att utföra 1,2 miljoner vaccindoser per vecka. Hittills 

har Sverige bara fått en tredjedel av de beräknade doserna. 

• Den 25 februari hade 454 996 personer i Sverige vaccinerats med 

minst en dos (5,5 % av den befolkningen som är 18 år eller äldre). 

• Av dessa hade 235 275 personer även vaccinerats med en andra 

dos (2,9 % av den befolkningen som är 18 år eller äldre). 

• Statistik över vaccinerade på SÄBO och i hemtjänst (0224): 

• SÄBO: 83 % har fått minst 1 dos och 70 % har fått 2 doser. För 

Region Stockholm var vaccinationstäckningen 81 % (1 dos) 

respektive 71 % (2 doser).

• Hemtjänst: 45 % har fått minst 1 dos och 21 % har fått 2 doser. 

För Region Stockholm var vaccinationstäckningen 11 % (1 

dos) respektive 3 % (2 doser).



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter (forts.)

• Med anledning av den ökande smittan presenterar FHM flera åtgärdsförslag: 

– Regionala eller nationella begränsningar av öppettider för samtliga serveringsställen. I ett första skede 

införs nationella begränsningar till 20:30, men det är möjligt för verksamheterna att erbjuda avhämtning 

eller hemleverans efter den aktuella tidpunkten. Ändringarna träder i kraft den 1 mars.

– FHM avser att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, 

gallerior och gym samt tydliggör att besökare ska gå in ensamma. Undantag görs för ex. barn.

– FHM aviserar att de kommer avråda från att genomföra samtliga matcher för barn- och ungdomsidrott. 

• FHM ändrar sina rekommendationer för besök i särskilda boenden för äldre. Förändringarna innebär att 

den boende som är vaccinerad med två doser kan återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller 

kontakter med andra människor, två veckor efter den andra dosen.

• Riksdagen godkänner regeringens förslag om ytterligare åtgärder i en extra ändringsbudget för 2021. 

Statens utgifter 2021 ökar därmed med 12,4 miljarder kronor. Förslaget omfattar bland annat ett nytt stöd 

för hyreskostnader till företag, att statens ersättning för arbetsgivarens sjuklönekostnader förlängs samt att 

flera stöd till egenföretagare förlängs. 

• Regeringen föreslår att omsättningsstödet till särskilda näringsidkare även ska omfatta personer som fått 

arbetslöshetsersättning, varit föräldralediga eller sjukskrivna. 



Omvärld – Det ekonomiska nuläget

Globalt och nationellt - Konjunkturläget stärks efter svagt 2020

• Efter det historiskt stora BNP-fallet under andra kvartalet kom en 

rekyl uppåt under tredje och fjärde kvartalet 2020

• Globalt beräknas BNP ha minskat med -4 procent år 2020 

(Konjunkturinstitutet)

• I Sverige bedöms BNP minskat med 2,8 procent jämfört med 2019 

enligt SCB 

• Det är en mildare nedgång än i EU-området som beräknas ha ett 

BNP-fall på 6,4 procent jämfört med 2019 (Eurostat)

• IMF har ljusa framtidsutsikter mot bakgrund av vaccineringar och 

nya stödpaket. Global BNP väntas växa med 5,5 procent 2021

• Fortsatt stor osäkerhet råder dock.

Källa: Eurostat och OECD

Andra vågen tyngde BNP-utvecklingen fjärde kvartalet 
BNP-tillväxt i procent jämfört med motsv. kvartal föregående år



Omvärld – Det ekonomiska nuläget (forts.)

Regionalt - Stockholmskonjunkturen 2020

• BRP föll 2020 med preliminärt 2,7 % 

o Stockholmsregionen mycket hårt drabbad av pandemin

o Tjänstesektorn, däribland hotell och restauranger, 

transportföretag samt event- och evenemangsbranschen har 

haft det kämpigt under hela pandemin

o Exempelvis har produktionsvärdet för hotell och restauranger 

minskat med 31 % i Stockholm, jämfört med 27 % i Sverige 

o Stockholmsregionen stod för 40 % av den totala ökningen av 

arbetslösa 29/2--31/12 2020 

• Ljusning i sikte - 2021 väntas BRP öka med 3,6 % 

o Under förutsättning att vaccinering går enligt plan och att 

statliga stöd fortsätter

Källa: Stockholms handelskammare



Öppet arbetslösa och sökande i program i Stockholms stad februari 2020 tom januari 2021  

(andel (%) av arbetskraften) 

Samtliga 16-

64 år 

Utrikes födda (16-

64 år)

Källa; Arbetsförmedlingen 
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år 

• Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög, trots en viss förbättring under hösten. 

• För de utrikes födda, biter sig också arbetslösheten fast på en hög nivå.   

• Långtidsarbetslösheten ökar. Av de arbetssökande (öppet eller i program) har nästan var 5e varit utan jobb i minst tolv 

månader, medan 6 av 10 varit utan jobb minst 6 månader.  

Omvärld – Det ekonomiska nuläget (forts.)



Omvärld – Det ekonomiska nuläget (forts.)

Pandemins ekonomiska påverkan på Stockholms stad

• Fortsatt statlig ersättning för hög sjukfrånvaron. Statliga 

stödet för ersättning för sjuklönekostnader gäller för 

närvarande till den april. 

• Fortsatt inverkan på delar av näringslivet och kultur- och 

föreningslivet med inverkan på stadens verksamheter. 

• De lättnader staden införde 2020 avseende möjligheter 

till hyresrabatter och uppskov med hyror, 

tomträttsavgälder och avgift för markupplåtelser 

fortsätter att gälla 2021. 

• Fortsatt väsentligt minskat besöksantal inom kultur- och 

idrottsverksamheterna påverkar drastiskt 

verksamheternas intäkter. 

• Fortsatt minskat antal placeringar i vård- och 

omsorgsboende och minskad efterfrågan på hemtjänst.



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att länets 

akutsjukhus har en fortsatt ansträng situation och 

att den ökande smittspridningen är oroande. 

• 3 865 (+ 25 sedan föregående torsdag) personer 

med bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. 

(0225)

• Den 25 februari vårdades 282 patienter (+2 sedan 

föregående presentation) med konstaterad covid-

19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Av dessa 

vårdas 36 i intensivvård (-2 sedan föregående 

presentation) på IVA. 

• Under vecka 7 var 12,5 % av provsvaren positiva, 

att jämföra med 11,5 % under vecka 6. 

• Regionen rapporterar om att efterfrågan vad gäller 

PCR-provtagning fortsätter att öka. 

2021-02-26

Bekräftade fall per vecka, Region Stockholm

FHM

(0225)



Region Stockholm – Regionala rekommendationer 

• Med anledning av ett förändrat smittoläge beslutar Smittskydd Stockholm i samråd med Länsstyrelsen 

Stockholm och FHM om nya regionala rekommendationer. 

• Rekommendationerna gäller fram till och med 22 mars. 

• Tilläggen innebär: 

– Huvudman för högstadie- eller gymnasieskola rekommenderas att använda möjligheten till distans- och 

fjärrundervisning hela vecka 10. Undantag görs sedan tidigare för särskola, vissa praktiska moment, 

examina och särskilt utsatta elever. 

– Engångsmunskydd bör användas av samtliga personer födda 2004 eller tidigare när de reser med 

kollektivtrafik. 

– Engångsmunskydd rekommenderas även i vissa inomhusmiljöer

• Vidare uppmanar regionen stockholmare att följa övriga restriktioner och särskilt tänka igenom om resor är 

nödvändiga att genomföra. Regionen ber även stockholmare att noga planera resor och aktiviteter under 

sportlovet så att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt. 



Region Stockholm – Regionala rekommendationer (forts.)
Rekommendation av engångsmunskydd i vissa inomhusmiljöer

Smittskydd Stockholms rekommendation rörande munskydd:

– gäller födda 2004 och tidigare

– avser inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att 

munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla 

avstånd. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön

– Avser användning av engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, 

inte med säkerhet går att undvika till exempel affärer och andra butiker och i situationer där trängsel 

uppkommer – framför allt i vissa miljöer på arbetsplatser

– innebär att dessa situationer bör identifieras av berörda verksamheter, arbetsgivare och arbetstagare 

gemensamt. Rutiner/riskbedömning för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör 

tas fram utifrån bedömt behov. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren först ha vidtagit alla tänkbara åtgärder som tar bort eller minskar 

smittriskerna, det vill säga steg ett och två i åtgärdstrappan. 

Staden bedömer att tillgången till munskydd är god och att man kommer kunna utföra det utökade 

uppdraget utan att tillgången till vårdverksamheterna påverkas. 



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 23 februari 

• Sedan den 24 mars 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% 20% 40% 60% 80% 100%

Bemanning Myndighetsutövning (samtliga…

Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade verksamhet

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid

Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom socialtjänst…

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 8

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

omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 8 (3) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 2 (1) personer på servicehus. Utöver det vistas 0 (0) 

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

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

samtligahar svarat på frågorna.

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

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

• 30 (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 (491 inom VoB och 57 i servicehus)

• 9 (7) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 5 (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 - Vaccination 

• Vaccination av personer med hemtjänst utökas från denna vecka i takt med vaccintillgång. 

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

uppdateras kontinuerligt.

• Region Stockholms upphandlade vaccinatör har hittills fått in bokningar från drygt 50 000 personer och hade i 

måndags gett drygt 43 000 doser. Totalt är det ca 58 000 medarbetare i länet som ingår i 

Folkhälsomyndighetens prioritering. Ca 30000 har fått en dos och ca 13000 har fått två doser.

• Antalet bokningsbara tider planeras i dialog med respektive kommun och utifrån när vaccin levereras till 

vaccinatören. På de tillfälliga enheterna finns i dagsläget god tillgång på tider. Dessa kommuniceras lokalt på 

berörda arbetsplatser.

• Påminnelse om Regionens erbjudande om personalvaccinering har gått ut till berörda verksamheter. 

• Länsstyrelsen har uppdraget att samordna Regionens behov av lokaler för vaccinering i kommande faser. 

Staden har tagit fram hanteringsordning för upplåtande av lokaler. 

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 

Sportlovsplanering

• Staden erbjuder barn och unga meningsfulla och 

smittsäkra aktiviteter. 

• Budskapet är att det är viktigt att alla tar ansvar 

och inte bidrar till trängsel. Om det är fullt måste 

den enskilde vara beredd att gå där ifrån. 

• Staden har ett kalendarium på webben med tydlig 

information om vad som gäller vid stadens 

verksamheter. 



Sammanfattning stadens inriktning 22 februari – 7 mars 

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

detta, utifrån nuläge, 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 begränsningar (gäller 

idrott) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

• Kulturverksamhet för målgruppen 2002 och senare. Lokala bedömningar görs 

av möjligheten att på ett smittsäkert sätt och i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd återöppna verksamheter.

• 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.

• Sportlovet. I enlighet med tidigare lämnade uppdrag fortsätter stadens 

verksamheter att planera för smittsäkra sportlovsaktiviteter för barn och unga 

(födda 2002 och senare) som arrangeras i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt i förekommande fall 

pandemilagens bestämmelser. 



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


