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Sammanfattar perioden 18-22 december



Omvärld – smittstatus & vaccination
• De globala fallen fortsätter att öka med över 77 miljoner bekräftade fall och 

drygt 1,7 miljoner avlidna i Covid-19
• I Sverige är det mycket stort antal nyanmälda fall. Fortsatt allvarligt läge i 

Sverige. Fortsatt ökning snarare än minskning. 883 per 100 000 invånare 14-
dagarsperioden nationellt men detta skiftar mellan regionerna.

• Den 21 december godkände EU-kommissionen det av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, EMA:s, vetenskapliga kommitté rekommenderade 
vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. 

• Sverige påbörjar vaccination 27 december och Stockholmsregionen får då 
425 doser av de 10.000 som levereras till Sverige. Därefter levereras 80.000 
doser till Sverige per vecka. Flera myndigheter har uppdrag att kommunicera 
om vaccin och vaccinering samt att aktivt motverka desinformation. 

• Folkhälsomyndigheten publicerade 21 dec en scenariorapport som en del av 
regeringsuppdrag. Scenario 0, enl. fig 13 för Stockholm, visar en möjlig 
utveckling om dagens infektivitet består hela perioden fram till mars. 
Scenariot är framtaget för att illustrera ett möjligt förlopp och ska inte 
uppfattas som en prognos. Syftet är att utgöra stöd för planering.

• I rapporten konstateras att spridningens utveckling är just nu, i mitten av 
december 2020, mycket osäker, många regioner tycks befinna sig på en 
platå. Det innebär att utvecklingen framöver kan gå åt olika håll.



Omvärld
Allmänt 
• Efter virusspridning konstaterats på i danska minkfarmar har uppfödningen varit föremål för 

intensiv debatt. 21 dec röstade folketinget genom det lagförslag som förbjuder förvaring av 
mink i Danmark under hela 2021.

Regering, riksdag och myndigheter
• Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete 

som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att 
exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. 
Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och 
Liberalerna.

• För att lindra konsekvenserna för jobb och företag förlängs även omställningsstödet januari-
februari. För att stöd ska beviljas för jan-feb krävs att företaget haft ett omsättningstapp på 
mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Ikraftträdandet för skatteanstånden 
kommer också att kunna tidigareläggas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan 
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

• Arbetsmiljöverket informerar att de fått in totalt 4.729 tillbudsanmäningar med koppling till 
coronaviruset 2020, vilket är fler anmälningar än vad de får totalt sett ett normalår.



Omvärld- Riksdag, Regering och myndigheter, forts.
• Regeringen fattade den 21 december beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att 

resa från Storbritannien och Danmark till Sverige. Skälet till beslutet om inreseförbud från 
Storbritannien är den smittspridning och mutation av coronaviruset som har rapporterats 
därifrån. Skälet för beslutet om inreseförbud från Danmark är främst att minska risken för 
trängsel och smittspridning i köpcentrum och på restauranger i Skåne.

• Utrikesdepartementet har 21 december beslutat att återinföra avrådan från icke-
nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet träder i kraft omedelbart.

• Folkhälsomyndigheten har 21 december beslutat att uppmana inresande från 
Storbritannien att efter ankomst till Sverige stanna hemma minst sju dagar och undvika 
kontakt med andra så långt det går. Uppmaningen gäller alla inresande som har vistats i 
Storbritannien räknat från den 12 december.

• Folkhälsomyndigheten uppmanar också inresande från Storbritannien att testa sig så 
snart de kan efter ankomst till Sverige samt att ta ytterligare ett test fem dagar efter 
ankomsten. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i vänta på provsvar, även barn bör 
stanna hemma från skolan och förskolan.



Omvärld- Riksdag, Regering och myndigheter, forts.
• Regeringen har tagit fram direktiv för äldreomsorgsutredning för nya stora 

lagändringar. Utredningen ska presentera förslag senast 30 juni 2022 och Olivia 
Wigsell, GD för Socialstyrelsen utses till utredare. Behövs ny 
äldreomsorgslagstiftning och nationell omsorgsplan samt plan för stärkt 
medicinsk kompetens inom äldrevården. 

• Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med start 2021 för att ta fram 
grundlagsändringar som ger framtida regeringar särskilda befogenheter att 
agera i allvarliga fredstida kriser.



Region Stockholm – smittläget
• Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör konstaterar att det är en fortsatt hög 

smittspridning i samhället och förbereder sig på ett fortsatt högt sjukvårdsbehov. 
Preliminära siffror för 21 december:
• Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 108 171
• Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 067 (+88 sedan 

tisdagens rapport)
• Totalt 815 patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård (-3 sedan tisdagens rapport) 

varav 79 (-8 sedan tisdagens rapport) i intensivvård
Ny rekommendation från Smittskyddsläkare i Stockholm
• Smittskyddsläkaren i Stockholm uppmanar nu att alla invånare i länet ska avstå från all 

organiserad uteträning från fram till och med 24 januari med anledning av den allvarliga 
smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar. 
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Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 21 december

• 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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Smitta i äldre- och LSS-verksamheter
• Bekräftade fall av covid-19 vid 29 (34) vård- och omsorgsboende och 4 (6) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 83 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 160 (132) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 10 (14) personer på servicehus. 
Utöver det vistas 7 (9) person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.

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

• 55 (52) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 37 (38) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (470 inom VoB och 36 i servicehus)

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

• 18 (18) 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)



Utveckling perioden 14 april – 21 december 2020



Stockholms stads lägesbild – Krisledningsnämnd 21 dec

Beslut
• att samtliga medborgarkontor hålls stängda från och med den 21 december 2020 till och 

med den 24 januari 2021. Servicenoder kommer att hållas öppna.

• att stadens öppna förskolor och parklekar hålls stängda från och med den 21  december 
2020 till och med den 24 januari 2021.

• att stadens fritidsgårdar hålls stängda från och med den 21 december 2020 till och med den 
24 januari 2021. Undantag kan göras utifrån lokala behov.

• att samtliga planerade jullovsaktiviteter ställs ni. Undantag kan göras utifrån lokala behov.

• Krisledningsnämnden delegerar till stadsdirektören, ordförande i den centrala krisledningen, 
att fatta beslut om undantag



Stockholms stads lägesbild 

Förlängt besöksförbud på SÄBO
• Folkhälsomyndigheten utfärdar förlängt besöksförbud i särskilda boenden för äldre för 

Stockholms stad för perioden 23 december 2020 -12 januari 2021.

Daglig verksamhet
• Stadens dagliga verksamheter hålls fortsatt öppet med stort fokus på att motverka 

smittspridning och hålla avstånd. 

Angående i Folkhälsomyndighetens tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen gäller:
• För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap 

kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och att ett sällskap uppgår till 
högst fyra personer.

• Om det sällskap som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra ska den som driver 
serveringsstället dela upp sällskapet med högst fyra i varje/vid varje bord. 



Stockholms stads lägesbild – Kultur och idrott
Stadens kulturverksamheter
• Stadens bibliotek stänger från söndag den 20 december. 

• Kulturskolans fysiska verksamhet – lovkurser och kortkursverksamhet under jul- och nyårshelgerna ställs in 
tills vidare - om det inte finns möjlighet att göra verksamheten digital. 

• Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg stänger all verksamhet inklusive restaurangerna i Kulturhuset från 
och med måndag 21 december till och med 24 januari 2021.

Stadens idrottsanläggningar
• Stadens simhallar, gym och ishallar är sedan tidigare stängda för allmänheten. 

• Från söndag den 20 december stänger samtliga idrottsanläggningar, inklusive isar utomhus, för all 
organiserad, och spontan, verksamhet för alla åldrar, såväl inomhus som utomhus. Yrkesverksamma 
elitidrottare är undantagna. 

• Simskola med planerad kursstart den 11 januari ställs in. 

• Staden kommer, bland annat av trygghetsskäl, fortsatt ha flera utomhusanläggningar belysta kvällstid. 

• Staden avråder från all spontan idrottsverksamhet i grupp. 



Stockholms stads lägesbild

Logistik och resurs – Material 
• Materialfunktionen har hög arbetsbelastning, men tillgången till material är fortsatt god och 

möter den ökade efterfrågan.
• Leveranser av skyddsmaterial kommer endast ske på helgfria dagar under jul- och 

nyårsveckorna.
• Materialfunktionen tillhandahåller tillsvidare inte munskydd för resor till och från jobbet, 

material som beställs från funktionen ska användas till vård och omsorg inom verksamheter 
enligt rådande riktlinjer. 

• Arbetsgivaren ersätter utlägg för munskydd till medarbetare som måste åka med kommunala 
färdmedel till och från arbetet och/eller som del i arbetet. Det sker enklast genom LISA 
självservice. Mer information om munskydd i kollektivtrafiken väntas från 
Folkhälsomyndigheten.

Stadsarkivet
• Stadsarkivet håller läsesalarna stängda men kommer fortsatt att hantera utlämnande av 

allmän handling, i de flesta fall digitalt. Ordförandebeslut under måndagen.   



Stockholms stads lägesbild- kommuniktion
Kommunikation 
• start.stockholm uppdaterades under lördagen med nyhet kring de verksamheter som stängs. 

• Stockholms stads intranät uppdaterats om att jobba hemifrån och den nya rekommendationen 
med munskydd i kollektivtrafik som införs från 7 januari samt om vaccin.

• Pressrelease är utskickat och uppdateringar överallt är genomförda samt nya anslag finns i 
verktygslådan + även sociala medie-pluggar för verksamheterna att använda

• De digitala jullovsaktiviteterna för barn och unga - är kvar (ca 8 st) 

• Särskild kommunikation om isarna som nu stängs (aktivt svara i SoMe – men också webbinfo.)

• Annons i Mitt-i och digitalt ”Seniortips inför julen” digitala aktiviteter 

• Socialförvaltningens – kampanj mot Våld i nära relationer – rullar i sociala medier över helgerna

• Förberedelser inför nyår med riktad kommunikation till tonårsföräldrar att vara särskilt 
uppmärksamma

• Riktad info kring barn och unga som far illa på Instagram, via så kallade Insta-stories



Stockholms stads lägesbild – Samlad bedömning stadens 
verksamheter 
Nedan återges den centrala krisledningens samlade bedömning i korthet vad gäller stadens egna verksamheter. 
Bedömningen uppdateras veckovis vid behov.  

Samlad bedömning vad 
gäller påverkan på stadens 
egna verksamheter 

Kort sikt (14 dagar): Den höga smittspridningen i Stockholm antas leda till fortsatt hög belastning på sjukvården i 
närtid. Staden arbetar aktivt för att motverka smittspridning, särskilt inom äldreomsorgen. Staden bevakar även 
förändringar av gällande råd, rekommendationer och stöd från statlig nivå. Det övergripande läget i stadens egna 
verksamheter är fortsatt stabilt med god beredskap över helgerna. 

Lång sikt: Staden förbereder sig för ett utdraget händelseförlopp där befintlig prognos från FHM pekar på en påverkan 
in i första delen av 2021. Berörda verksamheter har sedan tidigare utfört  beredskapsplanering, genomfört 
organisatoriska förbättringar samt stärkt upp befintliga personalresurser.

Exempel på 
planeringsförutsättningar 
framåt 

• Vaccinationsinsatser planeras att inledas av Regionen inom vård och omsorg enligt en särskilt prioritering i 
mellandagarna och information samt snabba förändringar är väntade i vaccinarbetet framåt.

• Förväntade riktlinjer om munskydd i kollektivtrafiken är att vänta från FHM
• Fortsatt vikt av kommunikativa budskap om att följa gällande råd och riktlinjer och om vaccinationsinsatsen. 
• Smittspridningen kan antingen minska eller öka utifrån invånarnas agerande under jul- och nyårshelgerna.

Exempel på pågående 
åtgärder i korthet 

• Hela staden har arbetat intensivt i helgen och under veckan för att analysera och tillämpa de nya riktlinjerna som 
aviserades fredag 18/12.

• Fortsatt gemensamt arbete inom SSR för att kommunerna i länet ska agera enhetligt.



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad
1. Aktivt arbeta för att begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap samt arbeta 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

• Aktivt anpassa verksamheter efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Säkerställa 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.

• Fortsätta arbeta för att hantera eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver stängas, såsom skolor, 
förskolor eller andra verksamheter.

2020-12-23
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