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Stadens inriktning

Begränsa smittspridning med särskilt fokus 

på riskgrupper

Upprätthåll prioriterade verksamheter

Ha beredskap för uthållighet och en 

eskalerande situation

Verka för ökad trygghet genom att förstärka 

myndigheternas budskap

Anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag 

till rådande läge



Övergripande arbete

Central krisledning (CKL)

Krisledningsnämnd (KLN)

Utgångspunkt i rekommendationer från 

nationella myndigheter

Omvärldsbevakning

Lägesmätningar och lägesbilder

Beredskapsplaner/omfallsplanering

Samarbete med Region Stockholm

Samarbete med andra kommuner i 

Stockholmsregionen

Källa: Folkhälsomyndigheten



Kommer ni ihåg?









Februari

Fördjupad omvärldsbevakning

Kontakt med andra städer

Stab

Särskild beredskapsplanering för stadens 

förvaltningar och bolag



Mars

CKL och krisledningsnämnd aktiveras

Allmän smittspridning i Stockholm

Distansundervisning Gymnasie- och Högskola

Förberedelse för eventuell skolstängning

Analys av konsekvenser för om staden/regionen skulle 

sättas i karantän

Beslut om besöksstopp på särskilda boenden för äldre 

och vissa boenden inom LSS och Socialpsykiatri för 

att skydda riskgrupper

Beslut om lättnader för det lokala näringslivet

Fokus på hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Logistikfunktion startar

Hemarbete för anställda i staden



April

Särskilda vårdplatser startas tillsammans 

med Region Stockholm för äldre som 

skrivs ut från sjukvården

Evakueringsboende öppnar

Fokus på materialfrågan

Regionen ökar testkapaciteten 

Fortsatt uppföljning av sociala konsekvenser

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Statistik

Media



Maj och sommar 2020

Kommunikation inför och under sommaren för 

att undvika folksamlingar och trängsel

Planering för att fler stockholmare än vanligt 

vistas i staden under sommaren

Möjliggöra kolloverksamheter och feriejobb 

anpassade efter rådande läge

Beredskap för eventuell social oro

Succesiv öppning av daglig verksamhet

Arbete med säkra besök inom äldreomsorgen







Goda exempel på samverkan

Fördjupad nationell och internationell 

omvärldsbevakning som delades med 

länsstyrelsen, SSR, SKR, 

Polismyndigheten, Post och telestyrelsen, 

Säpo och övriga storstäder i Sverige

CKL har även, via säkerhetsenheten, haft 

kontakt och delat lägesbilder med övriga 

nordiska huvudstäder.

Stockholms stad iordningställde särskilda 

vårdplatser för äldre i samarbete med 

Region Stockholm för att vid behov kunna 

avlasta sjukvården

Under våren var det stor brist på 

skyddsutrustning. För att bistå 

Länsstyrelsen i deras samordnande 

uppdrag hanterade Stockholms stad 

logistiken med lagerhållning och transport 

av skyddsutrustning för samtliga 

kommuner i länet

Stockholms stad startade egen produktion av 

skyddsmaterial och samordnade 

mottagande av donationer 



Hösten 

Omvärldsbevakning

Beredskapsplanering

CKL

Fokus på:

– Beredskap för lokala utbrott

– Trängsel i kollektivtrafik

– Skydda riskgrupper

– Det nya normala

– Upprätthålla verksamheter



Stockholms stads utvärderingssekretariat 
– hanteringen av Covid-19-pandemin



Utvärderingssekretariatets uppdrag

Beslut i kommunstyrelsen i juni 2020:

”Stadens hantering av Covid-19-pandemin ska 

utvärderas i flera steg, och inledas med en 

processutvärdering av de första månadernas 

krishantering, i enlighet med vad som anförs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.”

Stadsdirektören tillskapade 

utvärderingssekretariatet som fick i uppdrag att 

samordna och styra utvärderingen. 

Sekretariatet består av fyra tjänstemän från 

Stockholms stad, som inte själva deltagit i den 

centrala krisledningen, och arbetar med stöd av 

externa konsulter. 

Anna Hadenius

Miljödirektör 

Kerstin Sandström

Stadsdelsdirektör Farsta

Lotte Lindgren

Projektledare SLK

Jacob Landin

Kommunikationschef SISAB



Inriktning

Utvärderingen har fokus på lärande och 

utveckling.

Målsättningen är att staden ska bli starkare – i 

vardag och i kris.

Arbetet präglas av oberoende, mod och 

transparens.

– Det som kan kommuniceras kommer att 

kommuniceras.

Tar gärna del av förvaltningar/bolags egna 

utvärderingar.

Samordna kontakt med större externa 

utvärderingar.



Processutvärdering

Stabsutvärdering

Fördjupande analys 1 – äldreomsorg

Fördjupande 
analys 2

Fördjupande 
analys 3

Sammanfattand
e rapport

Tidplan

Höst 2020 2020/2021 2021/2022



LSS – daglig verksamhet



LSS

Inget tydligt svar på hur smitta uppstått, finns exempel på att det är hos 

fotvården, i taxin, via personal på DV, personal på gruppbostad, via 

föräldrar m.fl

LSS-hälsan provtar vid minsta symptom (både DV och boende). 

Om det har funnits smitta på DV rekommenderas att de som varit nära 

den smittade personen är kvar hemma och inte går till DV, men 

individuella lösningar kan behövas.

Verksamhetsansvariga rådgör vid behov med LSS-hälsans 

verksamhetschef, sjuksköterskor och MAS.



Daglig verksamhet
Vid en total stängning av DV finns många negativa konsekvenser för 

brukarna. För att undvika detta och samtidigt hantera situationen 

behöver staden jobba flexibelt och med individuella lösningar (både 

för DV och individer) exempelvis med mindre grupper, dela upp 

veckan med mera. 

Viktigt att ett förebyggande arbete görs. Gemensam planering kan 

behöva göras; DV, boenden, biståndsbedömare, anhöriga osv.

Taxiresor kan beviljas om man i vanliga fall reser med Samtrans och det 

är för riskfyllt med samåkning, utifrån individens tillstånd (skörhet, 

riskgrupp). 


