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Omvärld

Smittstatus
• Pandemin drivs främst av utvecklingen i Sydamerika men antalen fall fortsätter 

även att öka i södra Asien och då främst i Indien med angränsande länder. 
• I Europa fortsätter ökningen av antalet bekräftade fall efter sommarens period 

av stabilisering där utvecklingen i Spanien bedöms som särskilt oroande. 
EU/EEA och Storbritannien har cirka 2,3 miljoner fall och 182 000 avlidna. 

• Sverige ser en stabil, något minskande, trend för antalet bekräftade fall per dag. 
• Även antalet patienter som behöver vård på landets sjukvårdsavdelningar, 

inklusive intensivvårdsavdelningar, fortsätter att minska. Den 3 september 
vårdades 16 personer inom intensivvården i Sverige. 

• En majoritet av landets regioner bedriver nu sin verksamhet i normalläge och 
resterande har det något förhöjda stabsläge. 

• Totalt 5 832 (+19 personer sedan föregående lägesbild) personer har avlidit till 
följd av smittan där antalet nya registreringar av avlidna nu endast är ett fåtal 
per dag. Sverige kan nu inte uppvisa någon överdödlighet. 

Antalet nya bekräftade fall. Allvarliga är fall där personen 
behöver vård. 

FOHM 20200903

Antalet nyinläggningar på IVA. 
FOHM 20200903



Omvärld – forts. 
Antikroppsstudier
• Under veckan publicerar Folkhälsomyndigheten (FOHM) flera studier och datasammanställningar kring 

förekomsten av antikroppar. Resultatet från tester från blodgivare visar att cirka 7 % hade antikroppar under 
vecka 24 samt att tester från Stockholmsregionen påvisade en något högre förekomst än riket generellt. 
Cirka 12 % hade antikroppar i Stockholmsregionen. 

• Förutom tester på blodgivare bygger FOHM sin data på tester på besökare i öppenvården samt 
inrapporteringar från regionerna gällande frivilliga antikroppstester. FOHM poängterar att det inte går att säga 
något om andelen antikroppar i befolkningen som helhet utifrån de antikroppstester som görs på frivillig basis 
då dessa troligtvis görs på personer som upplevt att de haft symptom i närtid. Myndigheten ser hellre att 
större fokus läggs på studier med slumpmässigt urval. 

• Resultatet från en studie som FOHM genomfört i stadsdelen Rinkeby-Kista med stöd av Region Stockholm 
och staden visar att 18 procent hade antikroppar vecka 26. Möjligheten att delta i studien erbjöds 2 150 av de 
boende i stadsdelen varav 530 valde att delta. Dessa var i åldersgruppen 16-69 år, men FOHM poängterar 
att gruppen utrikesfödda var underrepresenterade i studien jämfört med andelen boende i området. 



Omvärld – forts.
Allmänt 
• EU-kommissionen meddelar att unionen är intresserad av att delta i Covax, det globala samarbetet för att påskynda utveckling, 

tillverkning och rättvis tillgång till tester för, behandling av och vaccin mot covid-19. Kommissionen har även beslutat om garantier 
på 400 miljoner euro som ett sätt att stödja samarbetet.

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar att regionerna kommer förlora mer än 500 miljoner i kulturintäkter under 
2020 till följd av pandemin och efterfrågar ökade statliga medel till regionernas kulturverksamheter.

Riksdag, Regering och myndigheter
• Flera myndigheter rapporterar hur de avser att arbeta med de utmaningar som eventuella nya utbrott av covid-19 kan orsaka under 

hösten. Bl.a. gör FOHM bedömningen att det kan komma att behöva lokala eller regionala råd och begräsningar. Socialstyrelsen
meddelar att de kommer fortsatt arbeta för att stödja regioner och kommuner med resurser och resursfördelning, men anser att de 
materialinköp som gjorts av regionerna och kommuner kommer att möta ev. framtida behov. Vidare bedömer Läkemedelsverket att 
tillgången till medicin i huvudsak är god, men att utbudet påverkas av vad som händer på en global marknad. Länsstyrelserna ser 
olika regionala behov under hösten där fortsatt samordning mellan regionala och lokala aktörer är viktigt.  

• FOHM presenterar reviderade riktlinjer för PCR-testning på barn och unga med symptom. Myndigheten står fast vid sin bedömning 
att barn smittar i lägre utsträckning än övriga åldersgrupper, men rekommenderar nu att barn testas om de har symtom som kan 
tyda på covid-19. Detta bedöms påskynda en återgång till skolan vid ett negativt provsvar, givet att barnets allmäntillstånd i övrigt 
tillåter det. 

• Utbildnings-och högskolerådet meddelar att de tillsammans med 21 universitet och högskolor gör bedömningen att det inte är 
möjligt att genomföra höstens högskoleprov i någon form. Detta då de anser att genomförandet innebär en för hög smittorisk.

• Regeringen och FOHM presenterar det pågående arbetet utifrån Sveriges vaccinationsstrategi. FOHM bedömer att personer 70 år 
och äldre samt andra riskgrupper bör prioriteras vid en kommande nationell vaccinationsplan, men även personal som arbetar inom 
vård och omsorg bör få ta del av vaccinet. Totalt uppgår dessa tre grupper till 2,6 miljoner svenskar.



Omvärld - forts.
Påverkan på företagandet i länet och staden
• Konkurserna ökar i länet. Under januari –juli 2020 försattes 1 462 

aktiebolag i länet i konkurs jämfört med 1 385 föregående år, en 
ökning med 6%. I Stockholms stad är ökningen större, ca 13% jämfört 
med 2019. 

• Cirka 4 200 anställda har berörts när deras företag gått i konkurs, 
vilket är dubbelt så många jämfört med motsvarande period under 
tidigare år. 

• Konsulttjänstföretag, företag inom detaljhandeln, liksom restauranger 
står för en stor del av konkurserna. Flera större företag går i konkurs 
än vanligt och många av konkurserna drabbat arbetsställen i centrala 
Stockholm.

• Störst andel arbetsställen som inte hade möjlighet att betala sina 
skulder under utsatt tid och problemet inte bara är tillfällig (s.k. 
obestånd) var under mars och april. Trenden har därefter stabiliserats. 

• Samtidigt har nyföretagandet ökat i såväl riket (+7,9%) som länet 
(+6,8%) ökad under det första halvåret 2020 jämfört med samma 
period 2019.

Sid 5

Antal aktiebolag eller deras arbetsställen och anställda 
som drabbats av konkurser och rekonstruktioner 

Stockholms stad 1 januari-31 juli 2020
Källa: Bolagsverket



Omvärld - forts.

Sid 6

Antal öppet arbetslösa i Stockholms län och 
stad per vecka tom v 35
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Stockholms stad 2019

Arbetsmarknad 
• Under förra veckan ökade antalet varsel i riket med den 

största ökningen sedan midsommar. Den långtgående 
trenden i Sverige är dock att antalet varsel har minskat 
sedan toppen i våras. 

• Under krisen har arbetsmarknaden i Stockholm drabbats 
hårdare än i riket och Stockholms län.

• Det totala antalet arbetslösa i staden har de senaste åren 
varit kring 20 000 personer per vecka men är nu är kring 
36-37 000 personer. 

• Arbetslösheten har ökat i alla grupper men särskilt kraftig 
är ökningen bland unga. Staden kan dock se en 
minskning när höstterminen började. 

• Ökningen är något större för män än för kvinnor. 
Arbetslösheten ökar även bland utrikesfödda där gruppen 
som helhet har en sämre utgångsnivå och fler 
långtidsarbetslösa. 

• Under sommaren har dock den totala ökningen planat ut 
något och i vecka 35 är minskningen tydlig bland alla 
grupper i Stockholms stad. 



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• 2 398 (+6 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i 

länet. (0903)
• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 2 som 

har någon boende med positiv diagnos av covid-19 (0903). 
• Totalt vårdas 28 (-16 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i olika 

former av sjukhusvård varav 5 (-2 sedan föregående lägesbild) patienter i 
intensivvård vid akutsjukhusen. 

• Regionen rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR- och antikroppstester. 
Från den 15 juni till den 2 september har det genomförts 160 966 tester av misstänkt 
smitta i Region Stockholm. Av dessa var 6,0 % positiva. 

Sjukvård Region Stockholm
• Regionen har nu påbörjat sin kommunikationskampanj för hösten där fokus är att 

följa gällande rekommendationer och även testa sig vid symptom. 
• Regionen rapporter om att den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har nära 

250 fler inskrivna än vid samma månad förra året. Flera av dessa hade under ett 
normalår sökt och fått hjälp vid ett akutsjukhus, men får nu vård inom ramen för 
ASIH.

• Under den senaste veckan har de fysiska besöken till regionen ökat igen med nära 7 
000 fler besök än veckan före (totalt cirka 47 200). Samtidigt har videobesöken till 
regionens verksamheter minskat även om de nu totalt är fler än jämfört med samma 
period förra året. I dagsläget uppgår videobesöken till cirka 2 000 besök per vecka.

2020-09-07



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 1 sep

• 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. 

• 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). 
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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
Farsta och idrottsförvaltningen deltog ej. 



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 
Statistik v. 36

• Bekräftade fall av covid-19 vid 0 (1) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 
87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 3 (4) personer, cirka 0,07 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på 
servicehus. Av de 3 vistas 3 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VoB. 

• 7 (6) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, 
varav 85 har svarat på frågorna.

• 7 (7) personer (ca 0,05 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 13 (8) personer (ca 0,10 %) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (519 inom VoB och 40 i servicehus).

• 1 (1) 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)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 



Deltagande på nämndsammanträden på distans -
rekommendationer från SLK (25/5)
Skickades ut till samtliga nämndsekreterare i Stockholms stad, med kopia till it-ansvariga.

• Utifrån rådande omständigheter tillåts s.k. gäst-anslutning till Skype, med bibehållen 
säkerhet/kryptering.

• Utifrån rådande omständigheter tillåts oregistrerade iPads samt egen mail/it-utrustning.

• Viktigt att visuell identifiering sker samt att information ges till distansdeltagande ledamöter. 

• En enkel användarguide har bifogats, för s.k. gäst-anslutning till Skype. Beroende på vald it-
utrustning kan variationer förekomma.

• Viktigt att samråd sker med lokal it-ansvarig på förvaltningarna angående tekniken, då 
förutsättningarna i möteslokaler etc. är olika. SLK it och juridiska avdelningen är behjälpliga med 
råd om det behövs.

• Ordföranden avgör efter samråd med vice ordföranden om distansdeltagande får ske.



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

5. Anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge

Detta genom

• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Säkerställa nödvändiga 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.

• Bibehålla beredskap för eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver stängas, 
såsom skolor, förskolor eller andra verksamheter.

2020-09-07
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