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Omvärld - Smittstatus 

• Tendenser till minskning globalt. Trenden återfinns även bland länder som har 

drabbats hård under de senaste månaderna, exempelvis Indien. 

• Efter flera intrångsförsök i Folkhälsomyndighetens (FHM:s) smittskyddsdatabas 

SmiNet stängs databasen ned tillfälligt vilket kan påverka den aktuella statistiken. 

Det är fortfarande oklart om obehöriga kan ha kommit åt känsliga uppgifter.

• Preliminära siffror visar på en nedgång för smittspridningen inom samtliga svenska 

regioner, inklusive Norrbotten. Antalet avlidna befinner sig fortsatt på en platånivå 

men där det finns tendenser till viss minskning. 

• Antal patienter på IVA i Sverige har halverats på en månad. 

• Med anledning av att allt fler äldre vaccineras är nu personer i 50-årsåldern i 

majoritet på IVA.

• Socialstyrelsen presenterar studie vad gäller virusmutationer. Variant B.1.1.7, som 

först upptäcktes i Storbritannien, har återfunnits av en stor del av de patienter som 

behövt sjukhusvård under den tredje vågen. 2 % av de i smittade i åldern 18-69 år 

behövde sjukhusvård under den andra vågen, att jämföra med 3 % under tredje 

vågen. Ökningen sammanfaller med den ökande förekomsten av mutationen. 
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Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0603)

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0603)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 19 och 20 2021.

Region V.20 V.21 Trend 

Blekinge 131 75

Dalarna 170 91

Gotland 115 47

Gävleborg 156 75

Halland 145 69

Jämtland 

Härjedalen
220 104

Jönköping 186 72

Kalmar 206 87

Kronoberg 222 136

Norrbotten 403 155

Region V.20 V.21 Trend 

Skåne 179 56

Stockholm 142 62

Sörmland 150 100

Uppsala 125 70

Värmland 110 76

Västerbotten 162 86

Västernorrland 171 100

Västmanland 145 80

Västra Götaland 210 66

Örebro 210 98

Östergötland 185 92

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 lämnar in Sveriges återhämtningsplan till EU-kommissionen för bedömning. Sveriges 

återhämtningsplan innehåller 30 reformer och investeringar, indelade i fem fokusområden: 1) Grön 

återhämtning, 2) Utbildning och omställning 3) Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig 

förvaltning och forskning 4) Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och 

säkerställa integriteten i det finansiella systemet samt 5) Investeringar för tillväxt och bostadsbyggande. 

Den preliminära bedömningen är att Sverige kan få ca 34 miljarder kronor.

• Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma och redovisa kommande behov av vaccin 

mot covid-19 i Sverige. Syftet är att skapa underlag för nya inköp. Men även att kunna ta ställning till om 

Sverige kan donera eller vidareförsälja vaccin, och i så fall i vilken mängd.

• Regeringen beslutar om flera uppdrag till E-hälsomyndigheten för att utveckla och förvalta tjänsten för att 

utfärda vaccinationsbevis. 

• Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att redogöra för om anpassningar för större evenemang 

kan göras på ett smittsäkert sätt redan under nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att smittspridningen 

minskar kraftigt där även antalet patienter som behöver 

vård minskar på ett betydande sätt. 

• Länets akutsjukhus arbetar nu med uppskjuten vård 

som inte kan vänta till efter sommaren. 

• 4 339 (+19 sedan föregående fredag) personer med 

bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. (0603)

• Den 3 juni vårdades 130 patienter (-64 sedan 

föregående tisdag) med konstaterad covid-19 på 

akutsjukhus eller geriatrisk vård. Av dessa vårdas 42 i 

intensivvård (-10 sedan föregående fredag) på IVA. 

• Under vecka 21 var 5,6 % av provsvaren positiva, att 

jämföra med 8,5 % under vecka 20. 

Antal bekräftade fall, Region Stockholm

FHM (0603)
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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 (0603)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen.

1 dos (mörkare staplar) respektive 2 doser (ljusare 

staplar)

FHM (0603)

• EU sluter nytt avtal med Pfizer/BioNTech. 

Genom avtalet reserveras ytterligare 1,8 

miljarder doser till förmån för alla EU-länder, från 

slutet av 2021 till 2023. 

• Läkemedelsmyndigheten EMA godkänner att 

Pfizer/BioNTechs vaccin kan ges till barn ner till 

12 år. Det är nu upp till varje medlemsland om 

man vill ge vaccinet till barn.

• Den 27 maj hade 46,5 % av befolkningen som är 

18 år eller äldre vaccinerats med minst en dos. 

Av dessa hade 19,5 % av befolkningen som är 

18 år eller äldre även vaccinerats med en andra 

dos.



Vaccinationsarbetet – Region Stockholm

• Region Stockholm öppnade bokningen för Fas 4 den 5 maj. Vaccinationen är 

sedan 3 juni öppen för personer som är 40 år eller äldre samt personer i 

riskgrupp eller som har svårigheter att följa rekommendationerna. 

• Regionen uppmanar personer att planera sin semester utifrån möjlighet att få 

vaccin. 

• Region Stockholm ändrar dosintervallet för Pfizer/Biontechs och Modernas 

vaccin. Från och med den 1 juni ska dos två tas sju veckor efter den första 

dosen. För den som vaccinerats innan dess gäller fortsatt sex veckor mellan 

doserna.

• 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 43,6 % 

och andel som har fått dos 2 är 15,1 %.

– Andel vaccinerade vid särskilt boende för äldre (SÄBO) med dos 1 är 92,7 % 

och dos 2 är 86,8 %. 

Regionen uppdaterar kontinuerligt information om det pågående arbetet och den 

preliminära tidsplanen på 1177 och vårdgivarguiden.

Stadsdel Andel vaccinerade 

65 +

Bromma
87,3%

Enskede-Årsta-Vantör
82,7%

Farsta
85,0%

Hägersten-Älvsjö
84,8%

Hässelby-Vällingby
85,5%

Kungsholmen
84,5%

Norrmalm
83,3%

Rinkeby-Kista
75,1%

Skarpnäck
82,4%

Skärholmen
77,3%

Spånga-Tensta
79,4%

Södermalm
83,9%

Östermalm
83,2%

Andel som påbörjat vaccinationen fördelat per stadsdelsområde. 

Region Stockholm (0601)

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 1 juni 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% 20% 40% 60% 80% 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 22

• Bekräftade fall av covid-19 vid 2 (1) vård- och omsorgsboende och 0 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 81 vård- och 

omsorgsboenden och 11 servicehus i staden.

• Totalt är 0 (1) 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.

• 3 (3) 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.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (452 inom VoB och 86 i servicehus)

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

• 1 (3) 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 – Arbete för att motverka 

trängsel inför helgen 6 juni 

• För att ha en övergripande bild över stadens offentliga rum har trafikkontoret 

uppdraget att samordna arbetet med att förebygga trängsel på allmänna 

platser i staden. Arbetet görs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.

• Inför 6 juni har stadsdelsförvaltningarna gjort lokala bedömningar av platser 

där det kan uppstå trängsel. 

• Utöver det lokala arbetet med att förebygga trängsel finns stadsövergripande 

informationsvärdar som förstärker närvaron på de platser som pekats ut.

• En annan del av arbetet med att förebygga trängsel är en förstärkt 

kommunikation i staden genom skyltning och budskap i sociala medier.

• Staden har kontinuerlig dialog med Smittskydd Stockholm angående 

bedömningar och åtgärder för att förebygga trängsel. Samverkan finns också 

med Polisen och Länsstyrelsen för att rapportera eventuella risker för 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket är 

Länsstyrelsens tillsynsansvar.

• 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.

• 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.

• Regeringen har gett de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. 

Stadens centrala krisledning har därefter beslutat att stadens hållning fortsatt är att de medarbetare som kan arbeta hemma ska göra detta. Beslutet som är i linje 

med regeringens besked gäller fram till 15 september 2021. Läget prövas löpande.

• Nytt! Folkhälsomyndigheten har beslutat nya max antal vid allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. Nuvarande är Nivå 3 – steg 1. Se tabell till höger.

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

• Smittskydd Stockholm har förlängt de regionala rekommendationerna i Stockholms län till den 13:e juni 2021. 

• 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.

Inomhus Inomhus 

sittande

Utomhus Utomhus 

sittande

Motions-

lopp

8 50 100 500 150



NY 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.

2021-02-10


