Stockholms stads samlade lägesbild
med anledning av covid-19
9 juli
Sammanfattar perioden 25 juni – 9 juli 2021

Omvärld
Smittstatus
• Trenderna för smittspridningen skiljer sig åt globalt, såväl
mellan som inom kontinenter. Ex. ser Storbritannien,
Portugal och Cypern en ökning trots ett varmare klimat.
• I Sverige ligger det totala antalet nya fall på en låg nivå men
där Deltavarianten står för en allt större andel av nya fall.
För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning
krävs en hög vaccinationstäckning, testning och
smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer
smittskyddsåtgärderna.
Regering, riksdag och myndigheter
• Gällande föreskrifter, råd och rekommendationer
anpassades den 1 juli. Se mer information under avsnittet
”Stockholms stad”.

Antalet nya bekräftade fall.
FHM (0708)

Antalet nyinläggningar på IVA.
FOHM (0708)
2021-07-09

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

Regionens samlade bedömning är att smittspridningen
prognostiseras att fortsätta minska och att denna trend
även gäller för antalet patienter i behov av vård.
Denna vecka är ett något högre antal konstaterat
smittade jämfört med föregående, vilket kan vara en
naturlig variation eller tecken på ökad smittspridning. Det
är fortsatt viktigt att enskilda följer gällande råd och
rekommendationer.
Under vecka 26 var 2,7 % av provsvaren positiva, att
jämföra med 2,3 % under vecka 25.

Antal bekräftade fall, Region Stockholm
FHM (0708)

2021-07-09

Vaccinationsarbetet
Nationellt
• I september väntas Sverige godkänna uppdaterade vaccin med förväntad
högre motståndskraft mot olika virusvarianter.
• Folkhälsomyndigheten publicerar en undersökning som visar att viljan att
vaccinera sig är lika hög bland unga i åldern 16-19 år som bland övriga
befolkningen över 19 år.
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42,9 %
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Stockholm

56 %

31,8 %

Region Stockholm
Region Stockholm öppnade bokningen för Fas 4 den 5 maj. Vaccinationen är
nu öppen för personer som personer som fyllt 18 år eller äldre samt personer
i riskgrupp eller som har svårigheter att följa rekommendationerna.

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

Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 6 juli 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).

Material
Ledning och styrning
IT och telefoni
HR
Kommunikation
Bemanning Stödfunktion
Bemanning SDF Äldreomsorg
Bemanning SDF Stadsmiljö

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom socialtjänst (inkl. individ och
familj samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
Bemanning SDF Förskola
Bemanning SDF Barn, kultur och fritid
Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade verksamhet
Bemanning Myndighetsutövning (samtliga verksamhetsområden)
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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 27
• Bekräftade fall av covid-19 vid 0 (0) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 82 vård- och
omsorgsboenden och 11 servicehus i staden.
• Totalt är 0 (0) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. Utöver det vistas 0 (0)
person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie.

• 0 (0) 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.
• 0 (0) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 0 (0) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 1 (1) 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.
• 0 (0) 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 – Krisledning fortsatt aktiverad
över sommaren
Stadens centrala krisledningen är fortsatt aktiverad över
sommaren.
Från och med midsommarveckan kommer frekvensen för
utskick av den samlade lägesbilden att minska.
Den samlade lägesbilden skickas ut varannan fredag kl.
14.00 på följande datum:
23 juli, 6 augusti och 20 augusti.

Frekvensen kan ändras om det blir förändringar i smittläget.

Stockholms stad – Sammanfattning av lag, föreskrifter och
allmänna råd med påverkan stadens verksamheter
• 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, gallerior, uthyrning av platser för privata sammankomster, 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.
• 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. Föreskrifterna gäller fram tom den 30 september.
• 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.
• Stadens centrala krisledning har beslutat att stadens hållning fortsatt är att de medarbetare som kan arbeta hemma ska göra detta.
Beslutet, som är i linje med regeringens besked om hemarbete för anställda vid statliga myndigheter och övriga regionala aktörers hållning,
gäller fram till 15 september 2021. Staden följer frågan och läget prövas löpande. Enligt FHM:s allmänna råd bör även den som kan arbeta
hemma eller exempelvis undvika rusningstrafik. De allmänna råden gäller fram t.o.m 30 september.
• För information om maxantal som justerades 1 juli 2021 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, se Max antal
deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

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.

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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