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Omvärld

Smittstatus

• Sett till antalet nya bekräftade fall var söndagen den 7 juni den värsta 

smittodagen hittills enligt WHO. Nästan 75 procent av de inrapporterade fallen 

kom från tio länder, framför allt Nord- och Sydamerika men även södra Asien.

• Flera antikroppsstudier genomförs världen över. En studie visar att 57 % av 

invånarna i den italienska regionen Bergamo har antikroppar. Regionen var 

en av de hårdast drabbade regionerna i Italien under pandemin.

• I Sverige ökar antalet bekräftade fall kraftigt efter att testningen inom 

primärvården utökats rejält. Under förra veckan genomfördes cirka 

50 000 tester. 

Allmänt 

• WHO rekommenderar nu alla regeringar att uppmuntra sina medborgare att 

använda munskydd när de vistas i miljöer med många människor och där 

sjukdomen sprids. 

• Flera delstater i Tyskland inför karantän för resenärer som besökt Sverige, 

vilket kan få stor negativ påverkan på den svenska turistnäringen. Enligt Visit 

Sweden stod tyskarnas övernattningar för 19 procent av alla utländska 

kommersiella övernattningar i Sverige under 2019.

Antal bekräftade fall i Sverige

FOHM (20200609)

2020-06-10



Omvärld
Regering, Riksdag och myndigheter

• Regeringen presenterar en ekonomisk prognos där flera indikatorer pekar på att ekonomin vänder uppåt i såväl 

Sverige som övriga Europa. Samtidigt råder det en stor osäkerhet i prognoserna. Användningen av korttidsarbete, 

s.k. korttidspermittering, fortsätter att öka där svenska företag nu har tagit del av stödet till ett värde av 25,6 

miljarder kronor. Störst andel arbetstagare per 1 000 invånare som tagit del av stödet återfinns i Västra 

Götalandsregionen där cirka 7 % av arbetsstyrkan är korttidspermitterade. 

• Arbetsförmedlingen presenterar statistik som visar att drygt hälften av de 42 415 personer som varslades under 

mars månad har blivit uppsagda. Totalt har 80 816 personer varslats sedan början av mars.

• Arbetsmiljöverket kommer under veckan att påbörja en större tillsynsinsats vad gäller skyddsutrustning inom vård-

och omsorgsverksamheter. Totalt kommer 200-250 verksamheter granskas per telefon. 

• Polismyndigheten meddelar att de kommer göra en mer restriktiv bedömning vid tillståndsgivning för 

demonstrationer. Detta för att minska risken för smittspridning. 

• Post- och telestyrelsen, PTS, och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, får i uppdrag av regeringen att 

kartlägga och analysera erfarenheter av hur krisen har påverkat digitaliseringen i olika befolkningsgrupper.

Ekonomi

• USA:s börser har nu nästan helt återhämtat årets nedgång, men flera bedömare ser stor osäkerhet vad gäller 

utvecklingen på börsen framöver. I Sverige visar siffrorna från stockholmsbörsen en nedgång under tisdagen. 

• Svenska småföretagare har en pessimistisk framtidstro. Det visar Småföretagsbarometerns samlade 

konjunkturindikator som sjunker till 37 i år, att jämföra med 61 under 2019.



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm

• Totalt har 2 178 (+19) personer avlidit. 

• Regionen presenterar statistik uppdelat per kommun och 

stadsdel. Antalet rapporterade avlidna har under den senaste 

veckan sjunkit så att det för en majoritet av länets kommuner 

och stadens stadsdelar är mindre än 10 avlidna per vecka. 

• Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm genomför en 

studie i Rinkeby-Kista för att se hur stor andel av invånarna som 

har antikroppar.

Sjukvård Region Stockholm

• Uppskjutna operationer och inställd vård beräknas kosta 

regionen 1,5-2 miljarder kronor. 

Övrigt Region Stockholm 

• Regionen kommer erbjuda personal ett stärkt krisstöd dygnet 

runt och/eller stödsamtal för oro, belastning och stress med 

anledning av viruset.
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Totalt antal fall per 10 000 invånare

SDO Vecka 24 Per 10 000 inv v.24

Bromma 450 56

Enskede-Årsta-Vantör 740 72

Farsta 434 73

Hägersten-Liljeholmen 448 49

Hässelby-Vällingby 468 62

Kungsholmen 359 51

Norrmalm 479 60

Rinkeby-Kista 535 105

Skarpnäck 320 69

Skärholmen 338 90

Spånga-Tensta 337 88

Södermalm 733 56

Älvsjö 224 70

Östermalm 403 52 

Staden totalt 6268 64



Förändring jämfört med föregående vecka i procent (%)

SDO ∆ 23-24 ∆ 23-24 i %

Bromma 101 29%

Enskede-Årsta-Vantör 156 27%

Farsta 90 26%

Hägersten-Liljeholmen 97 28%

Hässelby-Vällingby 89 23%

Kungsholmen 82 30%

Norrmalm 84 21%

Rinkeby-Kista 43 9%

Skarpnäck 79 33%

Skärholmen 44 15%

Spånga-Tensta 41 14%

Södermalm 155 27%

Älvsjö 44 24%

Östermalm 47 13%

Staden totalt 1152 23%



Antalet konstaterade fall



Lägesmätning 9 juni

• Det generella läget inom fack- och 

stadsdelsförvaltningar är fortsatt 

stabilt.

• Materialtillgången möter till stora delar 

verksamheternas behov, men flera av 

de svarande uppger en fortsatt 

bristfällig tillgång på handskar. 

• Bemanningssituationen ser en fortsatt 

stabilisering. Flera stadsdelar 

upplever dock en svårighet att 

bemanna med sjuksköterskor, bland 

annat inför sommaren. 

Totalt: 20 deltagande fack- och stadsdelsförvaltningar
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Sociala indikatorer

• De svarande jämför hur nuvarande vecka skiljer sig 

från en normalvecka när det gäller fem sociala 

indikatorer. 

• En stadsdel ser en ökning vad gäller 

orosanmälningar. 

• Ingen stadsdel ser en betydande förändring 

gällande ansökningar om stöd rörande barn och 

ungdom. 

• Ingen stadsdel ser en betydande förändring vad 

gäller ärenden som rör våld i nära relationer.

• Två stadsdelar ser en ökning vad gäller 

ansökningar om ekonomiskt bistånd.

• Ingen stadsdel ser en betydande förändring vad 

gäller oroligheter i allmänna miljöer. 
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Stockholms stads lägesbild – Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper

• Stadens krisledningsnämnd beslutar att förlänga det tidigare 

beslutet från den 24 april om att inrätta förstärkningsteam inom 

hemtjänsten. Beslutet ska gälla till och med den 30 september 2020 

om inte annat beslutas. Beslutet omfattar även personer under 65 

år med hemtjänst och som har konstaterad eller misstänkt covid-19. 

• Stadens krisledningsnämnd beslutar att förlänga det tidigare 

beslutet från den 24 april om åtgärder för att minska smittspridning 

av covid-19 inom vård- och omsorgsboenden. Beslutet innebar att 

personer med konstaterad covid-19 anmodas ansöka om 

korttidsboende eftersom insatsen särskilt boende inte kan 

verkställas för en person med bekräftad smitta. Vidare kan personer 

med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende erbjudas 

plats vid särskilda korttidsboenden för personer med bekräftad 

smitta. Beslutet ska gälla till och med den 30 september om inte 

annat beslutas. 



Stockholms stads lägesbild – Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper
Statistik v 24

• Bekräftade fall av covid-19 vid 29 (30) vård- och omsorgsboenden (1 färre sedan föregående vecka) och 4 (6) 

servicehus (2 färre sedan föregående vecka) i Stockholms stad. Det finns totalt 88 vård- och omsorgsboenden och 12 

servicehus i staden.

• Totalt är 111 (146) personer, cirka 2,4 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 8 (14) personer, cirka

0,8 % på servicehus. Av de 111 vistas 32 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19. I de flesta fall kommer dessa 

personer från sjukhus.

• 29 (28) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 87 (13 i egen regi, 74 privata) 

utförare, varav 87 har svarat på frågorna.

• 72 (70) personer (ca 0,5 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 60 (63) personer (ca 0,4%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

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

• 22 (12) 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 (469 inom VoB och 27 i servicehus).



Stockholms stads lägesbild – Logistik och resurser

Logistik och resurser - Lokaler

• Inga evakueringsboenden har hittills tagits i bruk i Skärholmen. Boendena kommer finnas kvar fram till 

juli då beslut tas om en eventuell avveckling utifrån rådande läge och behov.

• På det tillfälliga boendet Edö i Farsta kommer verksamheten avvecklas den sista juni. Inventarier 

behålls på plats i beredskap och en ny bedömning av behovet görs efter sommaren. Verksamheten 

inrättades i mars 2020. 

Logistik och resurser - Material

• Staden kommer bistå Region Stockholm med logistik kring testning av hemtjänstpersonal. I ett 

pilotprojekt under v. 25 kommer den kommunala hemtjänstpersonalen i Farsta, Skarpnäck och 

Enskede-Årsta-Vantör kunna testas för covid-19. Testet gäller aktiv smitta och det är frivilligt för de 

anställda att delta. Efter pilotprojektet utvärderas försöket och en bedömning görs huruvida staden kan 

bistå Region Stockholm med logistik även framöver. 

• Det råder en generellt god tillgång på skyddsmaterial på kort sikt och en större leverans av handskar 

har inkommit till staden under onsdagen.



Stockholms stads lägesbild – Rutiner för besök vid SÄBO

• Besöksförbudet på stadens särskilda boenden för äldre 

(SÄBO), som infördes den 18 mars, har fått en stor 

påverkan på många av de boendes liv. 

• Staden har utarbetat rutiner för utomhusbesök i enlighet 

med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Staden har även utarbetat särskilda rutiner för besök hos 

en boende som är smittfriförklarade. 

• För personer som vistas i kohortvård ska personal och 

närstående hitta andra sätt att hålla kontakten, 

exempelvis genom tekniska lösningar. 



Stockholms stads lägesbild – Pandemins konsekvenser för 

försörjningsstöd

Konsekvenserna av covid-19 för ekonomiskt bistånd i staden följs på flera olika sätt: 

• Statistik visar ett oförändrat biståndstagande i mars och en ökning av biståndstagandet i 

april. De preliminära uppgifterna för maj indikerar en minskning av antal biståndshushåll och 

kostnader.

• I lägesmätningen som skickas varje vecka har sju stadsdelar sett en betydande ökning av 

ärenden under en eller flera veckor sedan slutet på april. I den senaste mätningen är det två 

stadsdelar som ser en betydande ökning. De svarande jämför hur nuvarande vecka skiljer 

sig från en normalvecka. 

• Tio stadsdelsförvaltningar samt socialförvaltningen har hittills redovisat extraordinära 

kostnader för ekonomiskt bistånd och administrativa kostnader i samband med 

handläggningen till en total summa av 1,5 miljoner.



Stockholms stads lägesbild – Skola, förskola och 

barnomsorg
Sommarskola 

• Sommarskola erbjuds till ca. 1 400 elever inom 

grundskolan som riskerar att inte nå behörighet till 

yrkesprogram. Om möjligt så erbjuds även åk 4-7 där 

risk för betyget E finns.

• Verksamheten för grundskolan har även bedrivits på 

sport- och påsklov (50 tim/årskurs).

• För gymnasieskolan omfattas 950-1 200 elever. 

Skolstart i augusti 

• Varje skola har en pandemiplan utifrån olika scenarier.

• Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens  

rekommendationer, exempelvis kring matsal och 

kollektivtrafik.



Stockholms stads lägesbild - Utvärdering

• Stadens hantering av pandemin kommer att utvärderas i flera steg, och inledas med en 

processutvärdering av de första månadernas krishantering. I kommande fas kommer fokus 

vara på fördjupningsanalyser utifrån särskilda teman och de mest påtagliga behoven av 

lärande och utveckling. Stadens samverkan med andra aktörer kommer vara en del av 

utvärderingen. En samlad slututvärdering sker när krisen är över. 

• Utvärderingen ska präglas av oberoende och objektivitet och samtliga delmoment i den 

samlade utvärderingen genomförs därför av externt upphandlade leverantörer eller i 

samarbete med akademin. För att leda de samlade utvärderingsbehoven i krisens spår 

kommer ett särskilt utvärderingssekretariat bildas och bemannas med personer som inte varit 

direkt delaktiga i krishanteringen.

• Krisen, och däribland kommunernas roll i hanteringen, kommer att analyseras och utvärderas 

från flera håll, såväl nationellt som regionalt och lokalt, en lång tid framöver. Staden är en 

lärande organisation och ser fram emot att bidra till andra aktörers utvärderingar och analyser, 

och ta intryck från dessa för framtiden.



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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