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Omvärld - Smittstatus

• Globalt drivs pandemin av Nord- och Sydamerika där flera av 

USA:s delstater, Chile och Brasilien har drabbats hårt. 

Smittspridningen ökar även i bl.a. Iran, Ryssland och Indien.

• Flera länder som tidigare har redovisat en positiv utveckling eller 

deklarerat sig ”virusfria” ser nu risker för en andra våg eller 

enstaka nya fall. Exempel på detta är bl.a. Kina och Nya 

Zeeland.

• I Sverige är trenden att den utökade testningen leder till en 

ökning vad gäller antalet nya bekräftade fall. De flesta av dessa 

är inom de yngre åldersgrupperna och upptäckts inom 

primärvården.

• Under veckan kommer Folkhälsomyndigheten att presentera en 

ny studie kring antikroppar, men statistik från företaget Werlabs

som erbjuder antikroppstester visar att 14 % av de som testat 

sig i Stockholms län under vecka 18-24 hade utvecklat 

antikroppar. Antalet nya bekräftade fall. Allvarliga är 

fal där personen behöver vård. 
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Omvärld - Allmänt

• Astra Zeneca har ingått en överenskommelse med flera europeiska länder att leverera ett vaccin innan årets slut. 

Sverige, som inte ingått en överenskommelse, förväntas ta del av vaccinet genom en gemensamt EU-avtal. 

• EU-kommissionens strategi för en gemensam tillgång inom EU för ett vaccin förväntas att presenteras under dagen. 

• Resandet inom Europa förväntas öka i takt med lättade restriktioner. EU-kommissionen har därför presenterat den 

digitala plattformen Re-open EU som samlar praktisk information till potentiella resenärer om medlemsländernas 

restriktioner. 

• Finland upphäver den beredskapslag som infördes i mars och som ger landets regering ett utökat bemyndigande. Även 

Ungern avslutar nu det nationella nödläget som gett landets premiärminister möjlighet att styra med dekret.

• För att underlätta en ekonomisk återhämtning har det danska Folketinget beslutat danska hushåll kommer få en kontant 

utbetalning. Löntagare kommer få i snitt 19 000 danska kronor vilket finansieras av tidigare intjänad semesterersättning 

som skulle betalats ut till löntagaren vid pension. 

• Branschorganisationen Svenskt Vatten varnar att risken för vattenbrist i sommar ökar när fler svenskar semestrar 

hemma.

• Landshövdingarna i norra Sverige, norra Finland och Nordnorge vädjar till Finlands och Norges regeringar om att införa 

regionala gränsöppningar. Detta för att underlätta för bl.a. turism under sommaren. 

• EU:s narkotikamyndighet och Europol redovisar i en rapport hur krisen har påverkat droghandeln. För svensk del ses en 

trend där kriminella utökar den digitala droghandeln. Sverige pekas också ut som en av de länder där dödliga konflikter 

inom den organiserade brottsligheten ökat till följd av krisen. 



Omvärld - Svensk intensivvårdskapacitet

• Svensk sjukvård ser en sakta nedåtgående trend vad 

gäller  patienter på landets intensivvårdsavdelningar 

(IVA). I cirka 10 dagar har färre än 300 patienter med 

bekräftad covid-19  vårdas på IVA med covid-19 per 

dag och i dagsläget är det fler patienter utan 

bekräftad smitta som vårdas på IVA. 

• Den 16 juni vårdades cirka 510 patienter, vilket är 

färre patienter än maxkapaciteten innan krisens start. 

• Den 16 juni var 27 % av platserna disponibla, men 

kapacitet skiljer sig åt mellan landets regioner, från 

9-100 % disponibla IVA-platser. 10 regioner har fem 

eller färre icke-belagda platser. 

• Under sommaren förväntas semesterbemanning och 

en fortsatt minskad smittspridning bland riskgrupper 

medföra att IVA-kapaciteten sett till antalet platser 

minskar. 
Patienter inom svensk 

intensivvård 

Socialstyrelsen 20200616



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter
• Riksdagen godkänner en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen slår fast att den som driver ett 

serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. Den 

kommunala nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska ansvara även för tillsyn på det här området. 

Nämnden ska få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna i lagen ska följas. Lagen börjar gälla 

den 1 juli 2020 och slutar att gälla den 31 december 2020.

• UD häver avrådan gällande icke nödvändiga resor till tio länder i Europa. Det gäller resor till Grekland, Kroatien, Spanien, 

Italien, Portugal, Slovenien, Frankrike, Island, Belgien, Schweiz och Luxemburg. Reseavrådan till dessa länder hävs från 30 

juni. Samtidigt förlänger UD avrådan för icke nödvändiga utlandsresor för övriga länder inom EU, EES och Schengen till 

den 15 juli samt övriga världen till 31 augusti.

• Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera pandemins konsekvenser för 

socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska både belysa konsekvenserna ur ett 

kortsiktigt perspektiv samt innefatta en framåtblickande analys som sträcker sig ett år framåt i tiden.

• Arbetsförmedlingen presenterar statistik som visar att arbetslösheten ökade med 0,2 % under föregående vecka och är nu 

8,8 %. En stor del av ökningen sker bland unga vilket förklaras med att flera nu har tagit studenten. 

• Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten kommer att toppa på 11,4 % i början av 2021 då fler än 600 000 

personer förväntas vara inskrivna som arbetslösa. För Stockholms län förväntas dock en lägre andel, 9,1 % eller lägre, vara 

inskrivna som arbetslösa.

• En rapport från Skolverket visar att frånvaron minskar från bland elever i både grund- och gymnasieskola jämfört med 

tidigare under krisen. Frånvaron under maj månad för grundskolan var dock 20 % högre jämfört med föregående år, 

samtidigt som frånvaron inom gymnasieskolan var 35 % lägre jämfört med 2019. 



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter (forts.)
• Allmänna reklamationsnämnden fattar ett vägledande beslut kring inställda evenemang och flygresor till följd av pandemin. 

Den som har köpt biljetter har rätt att få pengarna tillbaka.

• Arbetsförmedlingen presenterar statistik som visar att antalet sommarjobb i år har minskat med 22 % jämfört med 2019. 

• Regeringen presenterar en satsning på den svenska flygsektorn. Luftfartsverket får 900 miljoner och regionala flygplatser 

100 miljoner kronor.

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar enkätsvar där andelen som svarar att de ser det som sannolikt att 

de själva blir smittade är den lägsta hittills (37 %). Fler ser det som sannolikt i Stockholm och övriga östra Sverige jämfört 

med Sydsverige, Öland och Gotland ser det som mer osannolikt att bli smittade. 

• Regeringen presenterar olika stödinsatser för bolag som ägs helt eller delvis av den svenska staten,  bl.a. avser regeringen 

att genomföra en rekapitalisering av SAS om max fem miljarder. 

• Regeringen förlänger det nationella besöksförbudet till landets äldreboende. Förbudet gäller fram till och med den 31 

augusti. Regeringen ger socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till landets äldreomsorg för att genomföra säkra 

undantag från förbudet.

• Socialstyrelsen vill möjliggöra för tillfällig självprovtagning för HPV-viruset. Detta då screeningen för livmoderhalscancer helt 

eller delvis pausats av flera regioner under pandemin. Planen är att de nya reglerna ska börja gälla från mitten av juli fram

till och med juni 2021. 

• Regeringen beslutar att godkänna en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som reglerar hur en 

utökad testning ska finansieras och genomföras. 

• Regeringen inrättar en nationell vaccinsamordnare. 



Omvärld - Ekonomi

• Inflationen i Sverige lyfte till 0 % i maj jämfört med minus 0,4 % under april månad. 

• Flera av Sveriges största fack och företag går samman för at uppmana den svenska regeringen att anta 

förslaget till EU:s långtidsbudget. Detta då de anser att förslaget skulle stärka unionens chanser till 

ekonomisk återhämtning. Medlemsländernas stats- och regeringschefer sammanträder på fredag för att 

diskutera förslaget. 

• Nordea har genomfört en undersökning som visar att svenskar förväntas lägga 5 000 kr mindre på årets 

semester jämfört med 2019. Var fjärde tillfrågad har fått det svårare att finansiera semestern. 

• Statistik från Valueguard visar att priserna på svenska bostäder steg under maj, vilket är ett trendbrott för 

utvecklingen under krisen.

• Branschorganisationen Visita varnar att 5 000 arbetstillfällen kan försvinna om inte landets nöjesparker 

kan öppna i sommar.  



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm

• Totalt har 2 251 (+40) personer avlidit. 

• Regionen följer den nationella trenden där antalet nyinlagda på IVA 

fortsätter att minska.

• Region Stockholm kommer från och med vecka 25 inte att redovisa 

bekräftade fall per kommun och stadsdel. Denna statistik kommer 

istället att redovisas av Folkhälsomyndigheten på torsdagar. 

Sjukvård Region Stockholm

• Den 15 juni får alla invånare i regionen möjlighet att boka ett test för 

pågående infektion och antikroppar. Bokningen sker via 1177.se 

som blev överbelastad vid lanseringen. Trots det kunde 30 000 

stockholmare boka en tid under måndagen.

• Bedömningen är att vårdbehovet är på en fortsatt hög nivå men att 

det finns lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser 

inom akutsjukvård. 

Övrigt Region Stockholm 

• Biljettkontroller återinförs inom Stockholms kollektivtrafik.

2020-06-17

Statistik över nyinlagda på IVA

FOHM (20200616)



Lägesmätning 16 juni

• Det generella läget inom fack- och 

stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt 

och har förbättrats sedan föregående 

mätning. 

• Materialtillgången möter till stora delar 

verksamheternas behov och för första 

gången sedan lägesmätningens start 

uppger ingen av de svarande en icke-

tillfredsställande materialtillgång. 

• Bemanningssituationen ser en fortsatt 

stabilisering. En stadsdel uppger ett 

ansträngt läge vad gäller bemanning för 

myndighetsutövning och då inom 

ekonomiskt bistånd. 

Totalt: 19 deltagande fack- och stadsdelsförvaltningar
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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 – Stadens lägesmätning över tid

• Sedan den 24 mars har staden genomfört 21 

lägesmätningar där 20 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). 

• Det generella läget inom fack- och 

stadsdelsförvaltningar är stabilt och har kontinuerligt 

förbättrats under våren. 
Från slutet av maj angav ingen verksamhet röd nivå



Statistik vecka 25

• Bekräftade fall av covid-19 vid 25 (29) vård- och omsorgsboenden ( 4 färre sedan föregående vecka) och 3 (4) servicehus

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

staden.

• Totalt är 92 (111) personer, cirka 2,0 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 7 (8) personer, cirka 0,8 % på 

servicehus. Av de 92 vistas 32 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer från 

sjukhus.

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

varav 86 har svarat på frågorna.

• 57 (72) personer (ca 0,4 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 37 (60) personer (ca 0,3%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

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

• 22 (22) 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 (506 inom VoB och 29 i servicehus).

Stockholms stads lägesbild – Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper



Stockholms stads lägesbild – Bemanning inom 

äldreomsorgen

• Sjukfrånvaron fördubblades 

mellan februari och mars och 

fortsatte öka i april. I maj har 

frånvaron minskat igen och allt 

fler kommer åter i tjänst. 

• Bemanningssituationen har 

stadigt blivit alltmer stabil och den 

svaga nedgång som syns i början 

på juni beror på att några 

förvaltningar har haft svårigheter 

att bemanna med sjuksköterskor 

under semesterperioden.  

Rekryteringsarbete pågår dock 

kontinuerligt.
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Stockholms stads lägesbild – Resurs och logistik 

• Stora volymer av skyddsutrustning är säkrade genom 

befintliga och nya leverantörer.

• Enbart CE-märkt skyddsutrustning fr.o.m midsommar.

• Staden planerar för att bygga upp ett beredskapslager 

baserat på normalförbrukning.

• Staden bistår regionen med logistik för tester.

Bedömning inför sommaren

Staden kommer att klara leveranser av skyddsutrustning 

utan att behöva stöd av Länsstyrelsen/regionen. 

Möjligheten till stöd utgör en extra säkerhet vid 

eventuella störningar. Den centrala logistikfunktionen 

står redo att bistå regionen med tester, i den omfattning 

de önskar. 
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Sociala indikatorer

• De svarande jämför hur nuvarande vecka skiljer sig 

från en normalvecka när det gäller fem sociala 

indikatorer. 

• Ingen 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.

• En stadsdel ser en betydande förändring vad gäller 

oroligheter i allmänna miljöer. 
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miljöer

Antal svarande SDF

Sociala indikatorer vecka 25

Som en normalvecka Betydligt fler än en normalvecka

Betydligt färre än en normalvecka



Stockholms stads lägesbild – Sociala indikatorer över tid

• Sedan vecka 17 mäts fem olika sociala indikationer där de svarande 

förvaltningarna jämför hur nuvarande vecka skiljer sig från en 

normalvecka. 

• Sammantaget visar lägesmätningen inte på några större förändringar 

över tid när det gäller oro för barn. Enstaka veckor har det varit 

betydligt fler eller betydligt färre anmälningar och ansökningar när det 

gäller barn och unga.

• Vad det gäller ekonomiskt bistånd har sju stadsdelar sett en 

betydande ökning av ärenden under en eller flera veckor under 

mätperioden och ytterligare några har sett en viss ökning framförallt 

av rådgivande samtal. I den senaste mätningen har dock alla utom 

två stadsdelar rapporterat normalläge igen.

2020-06-17

Bedömning inför sommaren
Staden kommer fortsatt följa och analysera 

utvecklingen under sommarmånaderna. Bland annat 

följs konsekvenserna för ekonomiskt bistånd på flera 

sätt och har hittills visat att det finns en viss ökning i 

ärenden och kostnader.



Stockholms stads lägesbild – Socialtjänsten 

Socialtjänstens arbete 

• I slutet på april öppnade socialrådgivning på telefon som ett tillfälligt komplement till socialrådgivning på nätet. 

Dit kan medborgare vända sig med allmänna frågor om socialtjänst, t.ex. om ekonomiskt bistånd. 

• Socialtjänstens handläggning och telefonmöten hanteras i många fall hemifrån. 

• Interna möten och ärendedragningar sker till stor del via Skype. 

Stadens arbete för att nå våldsutsatta

• Lägesmätningarna har inte visat några större förändringar över tid när det gäller antalet ärenden som rör våld i 

nära relationer.

• Även om antalet inkomna anmälningar fortsätter att ligga i nivå med en normalvecka så finns det risk att 

mörkertalet ökar då hemkarantän kan göra det extra svårt för utsatta att söka kontakt. 

• Socialförvaltningen har inhämtat information från stadsdelsförvaltningarna om hur de arbetar för att nå 

våldsutsatta.

• Staden har utifrån utbrottet av Covid-19 vidtagit en mängd åtgärder för att säkerställa att våldsutsatta i karantän 

nås av aktuell och korrekt information kring vart man kan vända sig för stöd och hjälp. Som exempel kan 

nämnas utökat samarbete med hyresvärdar med information i trapphus och tvättstugor, annonsering i 

lokalpressen, material utlämnat på gym och bibliotek m.m. 

2020-06-17



Stockholms stads lägesbild - Stockholmskonjunkturen

SCENARIO A/BASSCENARIO SCENARIO B/ALTERNATIVT SCENARIO

Återhämtning inleds kvartal 3 Mer utdraget förlopp; tidigast inleds återhämtning kvartal 4

• Fortsatta konkurser och ökad arbetslöshet trots krisåtgärder 

(som emellertid mildrar uppgången i arbetslöshet)

• Lägsta nivå på offentligt sparande sedan 90-talets 

ekonomiska kris

• Negativ påverkan på näringslivets investeringar

• Omfattande grad av konkurser och högre arbetslöshet (vilket 

också fördröjer återhämtningen). Ännu lägre nivåer på 

offentligt sparande.

• Mycket svag efterfrågan och mycket negativ påverkan på 

näringslivets investeringar (vilket också påverkar den 

långsiktiga produktionskapaciteten). 

• Högst sannolikt krävs än större finanspolitiska åtgärder för att 

undvika en djup depression och massarbetslöshet. 

Låg efterfrågan i omvärlden för svensk export, svag utveckling för 

hushållens konsumtion och låg investeringsaktivitet gör att det 

dröjer till kvartal 4 2021 innan BNP åter är tillbaka på samma nivå 

som innan krisen

Mycket låg efterfrågan i omvärlden för svensk export och till följd 

av ovan beskrivning dröjer det till minst kvartal 4 2022 innan BNP 

är tillbaka på samma nivå som innan krisen

Konjunkturen förbättras successivt f.r.om 2021 men tydlig risk att 

lågkonjunktur (till följd av lågt resursutnyttjande) ligger kvar till 

2023

Konjunkturförbättring dröjer, tydlig risk för en än mer utdragen 

lågkonjunktur

Arbetslösheten parkerar på ca 11% över 2021. Arbetslösheten parkerar på ca 13,5 % över 2021



Stockholms stads lägesbild – Branschpåverkan

Besöksnäring (not hotell & restaurang samt mötesindustri)

Kulturella & Kreativa näringar

Fysisk handel & Sällanköp

Bygg- och fastighetssektorn (retail)

Uppdragsverksamhet (delvis)

Servicenäringen (”konsumentnära” tjänster)

Transporter (kopplat till besöksnäringen; flyg, buss, 

stödtjänster)

Tillverkningsindustrin 

ICT (främst IT-tjänster & olika underbranscher)

Övrig uppdragsverksamhet

Bygg- och fastighetssektorn (kontor, bostäder)

Övrig transport

Övrig handel

Tillverkningsindustrin

SCENARIO A/BASSCENARIO

Lägre investeringstakt.

Relativ strukturomvandling.

Långsam återhämtning/utveckling av 

Stockholmsregionenen näringsliv.

SCENARIO B/ALTERNATIVT SCENARIO

Mycket låg investeringstakt.

Stor strukturomvandling. 

Mycket långsam återhämtning/utveckling av 

Stockholms näringsliv.

Primär påverkan

…ytterligare

negativ 

påverkan på…



Stockholms stads lägesbild – Nuläge för besöksnäringen

• Krisen drabbar Stockholms besöksnäring hårt. 

• Stockholms flygplatser har tappat 98 % av passagerarna och 

hotellbeläggningen är nu cirka 10 % av den tidigare 

beläggningsgraden. Krisen drabbar även restaurangbranschen 

hårt. 

• Färjetrafiken har få passagerare och det ankommer inga 

kryssningsfartyg till Stockholm. Inom bussbranschen har 

turtrafik och kommersiell trafik nästan avstannat (-95 till -99 %).

• Stora evenemang är inställda och framflyttade där antalet 

konferensgäster har minskat kraftigt. Många besöksmål håller 

också stängt. Endast 19 % av Stockholms muséer och 

attraktioner var öppna i maj. 

• Staden följer utvecklingen och har tidigare presenterat 

satsningar för att stödja det lokala näringslivet. 



Stockholms stads lägesbild – Sysselsättning 

• Statistik för perioden 1 mars – 12 juni 

visar att 12 % av arbetskraften i landet 

berörs av varsel eller korttidsarbete. 

• Under samma period berörs hittills 

16 % i länet - nästan var sjätte sysselsatt 

av varsel eller korttidsarbete.
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Stockholms län Riket 

Varsel mars 23 595 42 415

Varsel april  12 232 26 773

Varsel maj 3 677 8 568

Varsel tom 12 juni 2 511 5 089

KTA t.o.m. 12 juni 168 122 538 235

Summa varsel och KTA

1 mars – 12 juni
210 137 621 080

Andel av arbetskraften 16% 12%

Antal personer i varsel och korttidsarbete (KTA) 

1 mars – 12 juni 2020 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och Tillväxtverket



Stockholms stads lägesbild - Feriejobb

• Stadens förvaltningar och bolag har arbetat för att öka antalet 

feriejobb då arbetstillfällen inte har kunnat erbjudas på vård-

och omsorgsboenden samt i förskola.

• Sammantaget finns 7 014 feriejobb för ungdomar anmälda:

– Flest jobb finns inom arbete med barn (parklekar, 

idrottshallar etc.) och skötsel/städning utomhus.

– Den 15 juni var 5 685 jobb tillsatta och 1 099 matchade, 

resterande tillfällen väntar på matchning.

• Arbetsmarknadsförvaltningen har vid den senaste 

upphandlingen upphandlat 1 300 arbetstillfällen från två 

leverantörer: 

– Fryshuset i samverkan med Novare (1 000 tillfällen)

– Föreningen Stockholm Open (300 tillfällen)

• Kulturförvaltningen har i uppdrag att gå in och förstärka vid 

behov och på vissa platser.



Stockholms stads lägesbild

Trygghet och trängsel i det offentliga 

rummet

• Individens ansvar är viktigast för att minska trängseln i 

det offentliga rummet. Kommunikation är det verktyg 

staden har för att agera vad gäller trängsel på allmän 

plats. Staden samverkar med bland Länsstyrelsen i 

den frågan. 

• Senaste månaden har tre stadsdelar noterat en ökning 

av oroligheter i offentliga miljöer. Staden följer 

utvecklingen och arbetar tillsammans med ex. 

Samverkan Stockholmregionen och regionpolisen för 

en ökad trygghet i Stockholm.

Inspektioner av serveringsställen 

• Stadens miljöförvaltning genomför inspektioner av 

serveringsställen med smittskyddslagen som grund.

• Totalt har 760 inspektioner genomförts där 225 har 

resulterat i en anmärkning.

• Åtgärdar verksamheten inte bristerna kan Smittskydd 

Stockholm besluta om att stänga verksamheten. 14 

serveringsställen har stängts ner, men samtliga är 

öppnade igen efter att de vidtagit åtgärder. 

• En ny lag träder i kraft den 1 juli 2020 som ger ett utökat 

bemyndigande till kommunerna. Statsbidrag kommer 

fortsättningsvis att utgå för tillsyn och klagomål. 

Bedömning inför sommaren
Vanligtvis rör sig fler stockholmare ute i det offentliga 

rummet under sommarmånaderna. Staden följer 

utvecklingen och arbetar för att hjälpa stockholmarna 

ska följa gällande riktlinjer och allmänna råd. 

Bedömning inför sommaren
Beredskapen är god för tillsynsverksamhet under 

sommaren. Staden förbereder för nya befogenheter att 

besluta om förelägganden avseende t.ex. 

ommöblering, begränsning i öppettider eller stängning. 



Stockholms stads lägesbild – Allmänt inför sommaren
• Krisen har påverkat flera av stadens verksamheter där särskilt 

stadsdelarna och stadsövergripande omsorgsverksamheter har 

påverkats av pandemin. Flera verksamheter rapporterade 

tidigare om ett ansträngt läge vad gäller bemanning och tillgång 

till skyddsmaterial. Läget har dock stabiliserats över tid och de 

positiva trenderna fortsätter. 

• Hela kommunkoncernen arbetar aktivt för att minska 

smittspridningen i Stockholm och för att möta utmaningarna 

efter den inledande fasen i krisen. 

• Stadens verksamheter arbetar aktivt för att analysera och möta 

krisens sociala effekter och stötta aktörer som påverkas av en 

ekonomisk kris, exempelvis stadens näringsliv och kulturaktörer. 

• Läget i den centrala krisledningen är stabilt där verksamheten 

nu ställt om för att fortsätta arbetet även under 

sommarmånaderna.

• Stadens verksamheter tar nu ett fortsatt stort ansvar för att bidra 

till en minskad smittspridning samt att kommunicera och 

tydliggöra stockholmarnas ansvar under den pågående krisen. 



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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