
Stockholms stads övergripande 

lägesbild med anledning av Covid-19

Sammanfattning av veckan 18-20 maj

Ny information från 19-20 maj markeras med NYTT



Omvärld – Smittstatus 

• NYTT: Smittspridningen fortsätter att öka i mellan- och Sydamerika, mellanöstern, Ryssland samt vissa 

centralasiatiska länder. Oroliga blickar riktas mot Brasiliens som under den senaste veckan sett en dramatisk ökning 

av antal bekräftade fall samtidigt som den centrala regeringen är ovilliga att hantera krisen. 

• NYTT: En studie kring förekomsten antikroppar publiceras av Folkhälsomyndigheten. Under vecka 18 genomfördes 

tester i 9 av landets regioner och totalt har 1 104 prover analyserats. Det råder stor skillnad mellan olika åldersgrupper 

och mellan olika regioner. Åldersgruppen 65 år och uppåt har fortsatt låg andel antikroppar jämfört med såväl 

åldersgruppen 0-19 som 20-64 år. Högst andel tester med antikroppar bland regionerna stod Stockholm för.  

• NYTT: Karolinska universitetssjukhuset genomför en studie på de egna anställda som visar att bland de testade var 

det 15 % som antingen var eller hade varit smittade av covid-19. Under måndagen hade 50 % av studiens data 

bearbetats. 

• Spanien rapporterar att antal avlidna per dygn för första gången på två månader under stiger 100 personer (87 

personer den 17 maj) . 

• Efter att antalet avlidna per dag sett en stadig ökning under förra veckan beslutar Indien att förlänga sin nedstängning 

till den sista maj. Antalet avlidna är nu cirka 3 000 och nedstängningen, som berör 1,3 miljarder människor, har varit i 

kraft sedan i slutet av mars. 

• I Sverige är såväl antalet avlidna som nyinskrivna på landets intensivvårdsavdelningar i en nedåtgående trend. 

Dessutom har antalet nya bekräftade fall per dag stabiliserats där flertalet av de bekräftade fallen är personer med 

lindriga symptom eller personal är inom vård- och omsorgsverksamheter.
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Omvärld – Allmänt 
• NYTT: WHO inleder sitt årsmöte och aviserar där att organisationen kommer att genomföra en utredning om hur 

pandemin har hanterats. USA:s president Trump meddelar samtidigt att organisationen har 30 dagar på sig att vidta 

stora förbättringsåtgärder, annars kommer USA att stoppa sitt årliga bidrag till WHO permanent.

• NYTT: Intresseorganisationen Sveriges Museer meddelar att flera av landets museum som tidigare varit stängda nu 

planerar för en öppning. Cirka hälften av organisationens medlemmar har haft öppet under krisen, men nu aviserar flera 

museer att de planerar för att hålla öppet under sommaren. I Stockholm öppnar bland annat Moderna museet och 

Fotografiska. 

• NYTT: Frankrike och Tyskland föreslår en europeisk återuppbyggnadsplan värd 500 miljarder euro. Medlen ska riktas 

mot EU:s värst drabbade regioner och länder där medlen föreslås att betalas ut via stöd och inte i formen av lån. 

• NYTT: Sveriges Radio presenterar reportage om att flera av Sveriges kommuner och regioner har köpt in 

skyddsmaterial från oseriösa företag där materialet sedan har visat sig verkningslösa. 

• I såväl Storbritannien som Nya Zeeland rapporteras om omfattande sabotage mot landets 5G-master. Sabotagen tros 

hänga ihop med konspirationsteorier om att 5G-master skulle bidra till spridning av Covid-19.

• Den 3 juni öppnar Italien åter sina gränser mot övriga EU-länder. Samma dag upphör även resebegränsningarna inom 

landet att gälla.

• De nordiska länderna gör olika bedömningar för hur gällande restriktioner ska lättas. Danmark går in i vad man kallar 

den andra fasen av öppnande av samhället där restauranger, caféer och bibliotek åter får öppna. Även landets 

högstadie- och gymnasieelever återvänder till skolan. Samtidigt i Norge aviserar regeringen att nuvarande inreseförbud 

kan förlängas tills den siste december 2020. 
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Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter

• NYTT: Regeringen fattar beslut om att ta fram en nationell vaccinationsstrategi. Strategin bygger på tre ben 1) 

Internationellt påverkansarbete inom EU, WHO och norden,  2) Inrättandet av en nationell samordnare som ska planera 

för arbetet med att ta fram ett vaccin, 3) Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell vaccinationsplan senast den 31 

augusti 2020. 

• NYTT: Folkhälsomyndigheten lyfter vikten att testa boende på SÄBO och uppmanar till en generös provtagning för covid-

19 bland målgruppen där även mildare symptom ska testas. Myndigheten lyfter vidare vikten av social kontakt för 

personer inom äldreomsorgen där det är viktigt att verksamheten kan möjliggöra digitala lösningar och säkra besök 

utomhus utifrån målgruppens behov och förutsättningar. 

• NYTT: Regeringen meddelar att staten kommer ta kostnaden för testningar vad gäller den s.k. prioritetsgrupp 3 – personal 

inom samhällsviktiga funktioner. Staten tar redan idag kostnaden för grupp 1 (patienter) och 2 (personal inom vård och 

omsorgsverksamheter. Folkhälsomyndigheten förtydligar även att grupp 1 inte bara är patienter som behöver sjukhusvård 

utan också patienter med symptom som söker vård på öppen mottagning. Förra veckan testades 32 600 personer, en 

ökning med 13 % jämfört med föregående vecka men där det är långt kvar till att nå målsättningen om 100 000 personer i 

veckan.

• NYTT: Folkhälsomyndigheten reviderar vägledningen för hur länge en person ska anses som smittsam efter en infektion 

med covid-19. Den som stannat hemma med konstaterad covid-19 kan räknas som smittfri efter att ha varit feberfri och 

allmänt bättre i minst två dygn. Dessutom ska det ha gått sju dygn sedan personen insjuknade. Kriterierna har tagits fram i 

samarbete med flera olika läkarföreningar.
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Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter (forts.)

• NYTT: Regeringen tillskjuter sex miljarder kronor i stöd till landets region- och kommunsektor i år. Tillskottet fördelas lika 

mellan kommuner och regioner. Totalt uppgår de ökade generella statsbidragen till 26 miljarder för 2020. 

• NYTT: För att bidra till en ökad sysselsättning föreslår regeringen en satsning på 1 miljard kronor för underhåll av landets 

järnvägs- och vägnät. 

• Regeringen presenterar ett remissförslag för det tidigare omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin 

omsättning under den pågående krisen. Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i 

Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick 

till minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt gäller inte för ideella föreningar och trossamfund som bedriver 

näringsverksamhet men är undantagna från skattskyldighet. Begränsningar gäller om bolaget genomför vinstutdelningar 

eller har sitt huvudsäte i ett s.k. skatteparadis. 

• Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar att kapaciteten i landets begravningsverksamhet fördubblats från 

1100 till 2200 platser men att en nedtrappning av kapaciteten nu påbörjas. Det finns förmåga att igen öka kapaciteten vid 

behov. Viktigt att hålla begravningar med alternativa ceremonier i närtid, såväl som en del i sorgeprocessen och för att 

begravningsverksamheten skall fortsatt fungera. 

• Folkhälsomyndigheten anser att kollo eller liknande lägerverksamhet för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) 

kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Myndigheten anser att träning eller aktiviteter utomhus är att 

föredra och verksamheterna ska även genomföra flera åtgärder för att minska smittspridning.

• Socialstyrelsen presenterar ett stödmaterial som ska underlätta för arbetsgrupper att själva ta fram handlingsplaner för 

basala hygienrutiner utifrån verksamhetens förutsättningar. 
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Omvärld – Ekonomi 

• NYTT: Svensk Handel presenterar undersökning som visar att runt 6 000 handelsföretag riskerar att slås 

ut innan det statliga  omställningsstödet finns tillgängligt den 1 juli. Mer än varannan handlare har 

likviditetsproblem.

• NYTT: Indexet HOXSWE visar att det genomsnittliga priset på en bostadsrätt i Stockholm föll med nära 

fyra procent under april månad. Priserna för bostadsrätter faller på bred front även i andra regioner och 

det mer stabila villapriserna föll med 1,1 % under april månad. Liknande prisfall sågs senas under 

finanskrisen 2008. 

• Den amerikanska centralbanken spår en möjlig arbetslöshet för landet på 25 %, där en fullständig 

ekonomisk återhämtning inte är möjligt innan det finns ett vaccin.

• Stockholms handelskammare presenterar Stockholmsbarometern som bygger på hur företag och hushåll 

bedömer den ekonomiska utvecklingen. För kvartal 1 2020 registreras den lägsta nivån som någonsin 

uppmätts. Under kvartalet har barometern sjunkit med 34 enheter och ligger nu 60,4 på en skala där 100 

utgör medelvärdet. 

2020-05-20



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm

• NYTT: Totalt 1 879 (+15) personer har avlidit.  

• NYTT: Antalet patienter på IVA har under veckan fortsatt att minska. I 

snitt skrivs det in 5-7 personer per dag. Under senaste veckan såg 

dock antalet inskrivningar nationellt en svag ökning, men det är än så 

länge för tidigt för att säga om det är en långvarig trend. 

I Region Stockholm är trenden fortsatt negativ.

• NYTT: Smittskydd Stockholm presenterar statistik för länet uppdelat per 

kommun och stadsdel. Jämfört med föregående vecka går 

ökningstakten generellt ner i regionen. Ökningen har inte fortsatt i de 

områden som förra veckan hade en något högre ökningstakt.

Sjukvård Region Stockholm

• NYTT: Sett till testning per 100 000 invånare har regionerna i 

Jämtland/Härjedalen testat flest personer för covid-19 följt av 

Gävleborg som testat näst flest, därefter Stockholm.

• Regionen meddelar att det krislägesavtal som gäller för IVA-

verksamheter inom länet fortsätter att gälla så länge krisläget kvarstår. 

• Avancerad sjukvård i hemmet får ett utökat uppdrag för att förstärka 

och stödja basal hemsjukvård och läkarinsatser på äldreboenden.

2020-05-20

Antal nyinskrivningar på IVA nationellt respektive Region Stockholm. 

Folkhälsomyndigheten (2020-05-20)



NYTT: Totalt antal fall per 10 000 invånare

SDO Vecka 21 Per 10 000 inv v.21

Bromma 297 37

Enskede-Årsta-Vantör 487 47

Farsta 275 46

Hägersten-Liljeholmen 288 32

Hässelby-Vällingby 339 45

Kungsholmen 239 34

Norrmalm 349 44

Rinkeby-Kista 460 90

Skarpnäck 194 42

Skärholmen 257 69

Spånga-Tensta 274 71

Södermalm 498 38

Älvsjö 157 49

Östermalm 313 40

Staden totalt 4 427 45



NYTT: Förändring jämfört med föregående vecka i procent

SDO ∆ 20-21 ∆ 20-21 i %

Bromma 22 8%

Enskede-Årsta-Vantör 44 10%

Farsta 27 11%

Hägersten-Liljeholmen 22 8%

Hässelby-Vällingby 27 9%

Kungsholmen 17 8%

Norrmalm 27 8%

Rinkeby-Kista 24 6%

Skarpnäck 24 14%

Skärholmen 32 14%

Spånga-Tensta 17 7%

Södermalm 47 10%

Älvsjö 15 11%

Östermalm 28 10%

Staden totalt 373 9%



NYTT: Förändring senaste 7 veckorna (totalt antal 

kumulativa fall)
SDO Antal v 15 Antal v 21

Bromma 87 297

Enskede-Årsta-Vantör 108 487

Farsta 73 275

Hägersten-Liljeholmen 83 288

Hässelby-Vällingby 119 339

Kungsholmen 62 239

Norrmalm 137 349

Rinkeby-Kista 238 460

Skarpnäck 53 194

Skärholmen 60 257

Spånga-Tensta 144 274

Södermalm 152 498

Älvsjö 43 157

Östermalm 102 313

Staden totalt 1 461 4 427
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NYTT: Lägesmätning 19 maj
• Det generella läget inom fack- och 

stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt.

• För första gången sedan mätningen började i 

mars 2020 uppger ingen förvaltningen ett läge 

där verksamheten inte går att upprätthålla (nivå 

Röd). 

• Materialtillgången har förbättrats ytterligare men 

är ansträngd för vissa verksamheter. Flera 

uppger att materialtillgången möter 

verksamheternas behov, med undantag för 

tillgången till handskar. 

• Bemanningssituationen har förbättrats, men flera 

stadsdelar uppger fortsatta svårigheter i arbetet 

för att bemanna med sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen. 

• Flera stadsdelar ser en ökning av ansökningar 

om ekonomiskt bistånd. 
Totalt: 20 deltagande fack- och stadsdelsförvaltningar
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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

• NYTT: Stadens krisledningsnämnd beslutar att brukare får spara beviljade ledsagartimmar i upp till sex månader. Beslutet avser 

timmar som är beviljade eller beviljas till och med den 30 juni 2020. Motsvarande ska även gälla omkostnadsersättning. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram anvisningar. Beslutet gäller från och med den 21 maj. 

• NYTT: Stadens krisledningsnämnd beslutar att från och med 1 juni 2020 kan dagliga verksamheter enligt LSS öppnas successivt. 

Placeringar i daglig verksamhet hos privata utförare kan verkställas från och med samma datum. Bedömningar om öppnande och 

verkställighet får ske med beaktande av följande utgångspunkter. Små dagliga verksamheter kan den 1 juni 2020 öppna 

successivt med upp till cirka 15 deltagare, för deltagare som inte tillhör en riskgrupp. Större dagliga verksamheter kan den 1 juni 

2020 öppna successivt med upp till cirka 15 deltagare per fjortondagarsperiod eller i annan takt efter samråd med LSS-hälsan, 

för deltagare som inte tillhör en riskgrupp. För verksamheter som inte kan öppnas enligt ovan ska socialförvaltningen och 

stadsdelsförvaltningarna verka för att utförare tillhandahåller alternativa utformningar. För deltagare som tillhör riskgrupp och 

därför inte kan gå till sin ordinarie verksamhet, ska socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna fortsatt verka för alternativa 

utformningar. Om alternativa utformningar inte kan genomföras ska deltagarna även fortsatt få alternativa och kompletterande 

insatser utifrån sina behov och önskemål.  Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram anvisningar om de närmare 

förutsättningarna för en successiv öppning av daglig verksamhet och den återupptagna verkställigheten i daglig verksamhet. 

Beslutet gäller från och med den 21 maj 2020 och till dess annat beslutas.

• NYTT: Stadens inriktning är att genomföra LSS-kollo till sommaren enligt FHM rekommendationer, med undantag av de barn och 

ungdomar som tillhör riskgrupper. 



NYTT: Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och 

omsorg för andra utsatta grupper
Statistik vecka 21

• Bekräftade fall av covid-19 vid 40 (50) vård- och omsorgsboenden (10 färre sedan föregående vecka) och 6 (5) servicehus (1 fler 

sedan föregående vecka) i Stockholms stad. Det finns totalt 88 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 174 (235) personer, cirka 3,4 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 10 (13) personer, cirka 1,0 % på 

servicehus. Av de 174 vistas 30 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer från sjukhus.

• 29 (32) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 89 (14 i egen regi, 75 privata) utförare, varav 87 har 

svarat på frågorna.

• 78 (109) personer (ca 0,6 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 106 (131) personer (ca 0,8 %) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

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

• 37 (37) 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 1216 personer med behov 

inom hälso- och sjukvårdande åtgärder. 

• Tillgången till lediga platser för äldre är idag god (409 inom VoB och 23 i servicehus).



NYTT: Stockholms stads lägesbild – Testning
Nationell lägesbild 

• Det finns en nationell strategi för provtagning som tagits fram av bland annat Folkhälsomyndigheten.

• Strategin omfattar inte användning av tester för påvisning av antikroppar där provtagning och tolkning av resultat görs av individen själv. 

Det finns för närvarande inga tester för hemmabruk, så kallade självtester, som lever upp till de krav som ställs i det medicintekniska 

regelverket och Läkemedelsverket avråder bestämt från användning av sådana produkter. 

• Det finns en tagen prioriteringsordning i Sverige, prioritet 1-4, som ska följas.

• Det finns två olika typer av tester som är aktuella och som används på olika sätt:

– För att påvisa pågående Covid-infektion tas näs- och/eller svalgprov (nukleinsyrapåvisning) vilket ska göras då symptom finns. Kan 

bli negativt om det görs för tidigt, trots att infektion finns.

– Med serologisk antikroppspåvisning (IgG och IgM) hittar man de individer som genomgått infektion, eller som är i senare delen av 

pågående infektion. Detta test är ett blodprov och det krävs expertis för att få en korrekt analys av provsvar.

Stadens lägesbild

• Tester gällande pågående infektion (näs- och/eller svalgprov) för patienter på sjukhus och sjuka äldre på boenden/institutioner samt 

personer i riskgrupp pågår sedan början av pandemin. 

• Sedan påskhelgen erbjuds dessa tester för medarbetare på SÄBO som är hemma med lindriga symptom. Medarbetare inom hemtjänst 

fick samma möjlighet att testas (hemma med lindriga symptom) i början av vecka 21.

• Det pågår diskussioner med Regionen för att påbörja tester för att påvisa antikroppar hos friska medarbetare inom SÄBO. 

• Det behövs fortsatt ökad kunskap då det ännu är oklart hur länge en person är immun efter en Covid-19-infektion. 



Stockholms stads lägesbild - Logistik och resurser

Logistik och resurser - Material

• NYTT: Under tisdag mottog staden den handsprit man blivit tilldelad från regeringen. Materialfunktionens 

logistikdel fördelade och körde ut denna till samtliga stadsdelsförvaltningar samt idrottsförvaltningen, vilket 

resulterade i ca 755 liter/förvaltning. 

• NYTT: Staden mottar stora leveranser från Länsstyrelsen. Tillsammans med en tidigare leverans är bedömningen 

att det tidigare ansträngda behovet av handskar ska kunna tillgodoses veckan ut. 

• NYTT: Den centrala funktionen kommer genomföra leveranser som vanligt på torsdag och fredag denna vecka för 

att uppfylla verksamheternas materialbehov inför helgen. 

• Staden har en mycket god lagerstatus på visir, handsprit och kortärmade förkläden. Vidare har staden en 

tillfredsställande lagerstatus på munskydd, långärmade förkläden och ytdesinfektion.

• Den centrala funktionen för en fördjupad diskussion tillsammans med stadens MAS-nätverk om användning av 

skyddsmaterial och materialtillgång.

Logistik och resurser – Lokaler

• I början av veckan utrustades tre evakueringslägenheter i Skärholmen som nu står redo för inflyttning vid behov.



Stockholms stads lägesbild - Logistik och resurser 
NYTT: Logistik och resurser – Personal 

• Den  2 april uppgav nästan 80 procent av 

stadsdelarna att det var en ansträngd situation i 

bemanningsfrågan inom äldreomsorgen. Den 23 

april uppgav hälften av stadsdelarna att de klarade 

bemanningen och från den 4 maj har trenden varit 

positivt med en stadig uppgång i stadsdelarnas 

upplevelse kring bemanningsläget. I dagsläget är 

det bara en stadsdel som upplever att läget är 

ansträngt. Behovet av sjuksköterskor i 

äldreomsorgen är fortsatt stor.

• Under dagen har vi gjort en extra insats för att få 

nyutexaminerade undersköterskor att söka sig till 

staden. I dagsläget har 58 undersköterskor sökt 

sig till staden. 

• Den centrala personalfunktionen dessutom 

genomfört en workshop för att samla erfarenheter 

och utvärdera tiden funktionen har varit igång.
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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

Sammanställning över hur de svarande 

stadsdelsförvaltningar skattar belastningen vad gäller 

bemanning. 



Stockholm stads lägesbild - Rörelser i det offentliga rummet 

• Staden såväl som privata aktörer redovisar data över rörelser i det offentliga rummet. Trafikkontorets 

miljöbarometer, som bland annat redovisar trafikflöden i Stockholm, sammanställer nu data för hur 

trafiken har påverkats av covid-19. Sedan början av april samlar även Google in platsdata för att sedan 

publicera sammanställningar över hur stockholmares rörelsemönster har ändrats. 

• Enligt befintliga data är trenden för Stockholms län att stockholmarna långsamt verkar återgå till sina 

arbetsplatser.

• Fler stockholmare vistas i parker och grönområden, en ökning som dock är vanlig under senvåren vid ett 

normalår.

• Trafiken börjar sakta återgå till de rörelsemönster som var i februari, det här gäller såväl gångtrafikanter 

som motorfordon på Essingeleden och i innerstaden. Antalet cyklister har ökat sedan årets början. 

• Tillsammans med andra aktörer, exempelvis Region Stockholm och flera civilsamhällesorganisationer, 

uppmanar staden stockholmarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i största 

möjliga mån undvika kollektivtrafiken och arbeta hemifrån. 



Stockholm stads lägesbild - Rörelser i det offentliga rummet 
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Stockholms stads lägesbild, Inspektioner av restauranger

Statistik vecka 21

• I början av vecka 21 hade stadens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

genomfört totalt 480 inspektioner där 125 restauranger har fått en 

avvikelse. Staden genomför inspektioner dagtid, kvällstid och natt.

• Smittskydd Stockholm har beslutat att stänga 9 verksamheter varav 8 utav 

dem är öppnade igen. Innan öppning ska verksamheterna rapportera 

vidtagna åtgärder till Smittskydd Stockholm som gör bedömning om de är 

tillräckliga för att förhindra smitta. Om så är fallet ber Smittskyddet staden 

att göra en ytterligare inspektion (då restaurangen är stängd) för att göra 

en bedömning av vidtagna åtgärder. Staden återrapporterar därefter till 

smittskydd som då kan besluta om ev. öppning.

• Staden har även haft ytterligare inspektion (kväll/natt) på ett antal av de 

tidigare stängda krogarna, vilket inte resulterat i någon avvikelse. 

Övrigt 

• I förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss gällande 

restaurangtillsyn ma.a. covid-19.  Förslaget innebär bl.a. att mandatet att 

stänga en restaurang flyttas från Smittskyddet till kommunerna. Staden 

arbetar med ett remissyttrande i ärendet. 



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

1. Begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation

4. Verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap

Detta genom

• Fortsatt aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Säkerställa nödvändiga leveranser till prioriterade verksamheter, särskilt personlig skyddsutrustning.

• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro eller långvarig hög belastning.

• Fortsatt fokus på att säkerställa arbetet och utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten.

• Bibehålla beredskap för en eventuell händelseutveckling där hela eller delar av skolor och förskolor 

behöver stängas.
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