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Omvärld
Smittstatus
• Pandemins omfattning fortsätter att 

öka globalt och främst i Nord- och 
Sydamerika, men även delar av 
Afrika, Asien och Mellanöstern. Över 
700 000 har avlidit globalt och cirka 
18,5 miljoner bekräftade fall. 

• För EU har smittspridningen gått ner 
tidigare men ligger nu på en platå 
med tendens till liten ökning.
Fotnot: v32 är ej komplett 

Fall EU/EEA & Storbritanninen per vecka



Omvärld
Smittstatus
• I Sverige är det en fortsatt positiv trend av antalet allvarliga fall med covid-19. 
• Finns en ökning av lindriga fall senaste tiden, oklart vad det beror på. En möjlig förklaring är ökning av smittade i 

åldersgruppen 20-29 år.
• Det är fortsatt minskande antal fall på IVA i Sverige och ligger på några enstaka fall per dag.  
• Per 6 augusti har 5 766 (+27 jfr 30/7) personer avlidit i Sverige. Också antalet avlidna per dygn minskar. 
• Sverige har fortfarande en allmän smittspridning i samhället. Viktigt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

och allmänna råd.



Omvärld – forts.
Allmänt
• WHO har publicerat en interactive timeline för att följa globala insatser och arbetet med covid-19.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline
• WHO uppmanar ungdomar att ta sitt ansvar i kampen mot viruset då man ser att antalet nyupptäckta fall i 

åldersgruppen 15-24 har tredubblats de senaste fem månaderna.

• I Sverige har finansministern rapporterat ett rekordlågt BNP med ett tapp på -8,6% enligt SCB:s senaste 
värdeindikator. ”Det råder stor ekonomisk osäkerhet framöver” säger Magdalena Andersson.

• En effekt av pandemin är rejält ökad försäljning av hemelektronik. Största skillnaden är tv-apparater över 
65” och tv-spelskonsoler. Juli 2020 har haft en ökning med 24% jämfört med juli 2019, enligt 
organisationen Elektronikbranschen.

• Kulturminister Amanda Lind meddelar att det arbetas för att kunna ge besked om publika evenemang. 
Detta till följd av den till synes ojämna bedömning som görs genom ordningslagen för max 50 personer.

• Skatteverket har hittills tagit emot nästan 12 000 ansökningar om det så kallade omställningsstödet. 
Sammanlagt har företagen ansökt om 866 miljoner kronor i stöd. Mest pengar, cirka 320 miljoner kronor, 
har gått till hotell- och restaurangbranschen, enligt ett pressmeddelande. De stora charterbolagen i Sverige 
rapporterar fullbokade resor till Spanien, Grekland och Italien under sommaren sedan 
Utrikesdepartementets reseavrådan hävdes.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline


Omvärld- forts.
Regering, Riksdag och myndigheter
• Regeringen meddelade den 6 augusti att ett coronakrisstöd på 500 miljoner för nyhetsmedierna har beslutats efter att 

EU-kommissionen godkänt stödet i juli.

Redaktionsstödet ska ges till nyhetsmedier med behov av ekonomiskt stöd och ska användas för den redaktionella 
verksamheten. Stödet är ett brett stöd och omfattar bland annat dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och 
nyhetsverksamhet i radio- och tv-kanaler. Stödet införs genom ändringar i mediestödsförordningen och träder i kraft 13 
augusti.

• Arbetsmiljöverket rapporterade att de beviljat tillfälligt tillstånd, så kallat snabbspårsmärkt, till 211,6 miljoner produkter för 
personlig skyddsutrustning.

Fram till den 31 juli 2020 hade Arbetsmiljöverket mottagit 150 ärenden med ansökningar om tillfälligt tillhandahållande av 
personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket har tagit 132 beslut och övriga 18 ansökningar behandlas just nu. Drygt en 
tredjedel (39%) av ansökningarna handlar om visir och en fjärdedel (25%) är skyddsförkläden och förkläden. Knappt en 
fjärdedel av ansökningarna (23%) är om andningsskydd (ej munskydd) och resten (13%) är övriga produkttyper.

• Utbildningsdepartementet skriver den 6 augusti att högskoleprovet ställdes in på grund av det nya coronaviruset samtidigt 
som behovet av utbildning är större än någonsin. Därför förlängs nu giltighetstiden för högskoleprovsresultaten med 3 år, 
till totalt 8 år.

• Regeringen beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige som innebär att den som är bosatt i Algeriet 
inte längre ska undantas från inreseförbudet.

Det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 augusti 2020.



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• Region Stockholm rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR och antikroppstester.
• 2 387 (+0 sedan 31 juli) personer med bekräftad Covid-19 har avlidit i länet.
• Totalt vårdas 44 (-25) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 7 (-4) patienter i intensivvård vid 

akutsjukhus
• Hittills har 5 925 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård i regionen.
Sjukvård Region Stockholm
• Från v25 till 27/7 har det rapporterats 96 043 genomförda tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under 

samma period, v25-v30 så sjönk andelen smittade från 13,9% v25 till 3,6% v31
• Samma period har 324 389 antikroppstester genomförts varav 16,8 procent var positiva. Dessutom är det nu 36 376 

som har en bokad tid för provtagning och det finns 167 533 lediga tider att boka på 92 olika platser.

2020-08-10



Lägesmätning 4 augusti

• Sedan den 24 mars 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. 

• Alla förvaltningar uppvisar grönt läge inom såväl 
bemanning som material mm. Undantaget en 
förvaltning som uppvisar ansträngt läge för 
bemanning myndighetsutövning. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Bemanning Myndighetsutövning (samtliga…
Bemanning Fackförvaltningarnas…

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid
Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom…
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

Presentatör
Presentationsanteckningar




Smitta i äldre- och LSS-verksamheter
• Bekräftade fall av covid-19 vid 4 (6) vård- och omsorgsboenden och 0 (2) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 10 (15) personer, cirka 0,2 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (2) personer på 
servicehus. Av de 10 vistas 2 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer 
från sjukhus.

• 10 (13) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) 
utförare, varav 86 har svarat på frågorna.

• 20 (14) personer (ca 0,2 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 12 (12) personer (ca 0,1%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (568 inom VoB och 39 i servicehus).

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

• 2 (2) 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)





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.

2020-08-10


	Stockholms stads övergripande lägesbild med anledning av covid-19
	Omvärld
	Omvärld
	Omvärld – forts.
	Omvärld- forts.
	Region Stockholm
	Lägesmätning 4 augusti
	Smitta i äldre- och LSS-verksamheter
	Bildnummer 9
	Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

