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Covid-19



Sars-cov-2 omikron





9 februari 2022

• De flesta restriktioner och åtgärder kommer att tas bort från den nionde 
februari. FHM vill givetvis ha en så sömlös övergång som möjligt med det finns 
vissa utmaningar med detta

• Vaccinationstakten är hög men ändå förespråkas en succesiv återgång till 
arbetsplatser.

• Även om åtgärderna lättas upp från och med den nionde kommer det ta upp 
till två månader tills klassningen som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom 
tas bort, detta på grund av att lagrådsremissen ska bli proposition som ska upp 
i riksdagen för beslut. När klassningen tas bort går det inte längre att använda 
karantän eller andra typer av restriktioner.



Ingemar Nilsson, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs universitet

De som är ensamma eller lever i social isolering löper omkring 8 procents ökad risk att 

drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med andra. Det är slutsatserna i en amerikansk 

studie som publiceras i tidskriften Jama Network Open.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788582
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Säkerhet och 
trygghet





• I närtid skickas enkäten för den 
Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU) ut. Totalt får 200 000 personer 
bland annat möjlighet att svara på om de 
känner sig otrygga eller om de utsatts för 
brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har 
genomfört Nationella 
trygghetsundersökningen sedan 2006.

• Enkäten mäter allmänhetens utsatthet 
för brott, otrygghet och oro för brott. 
Undersökningen mäter också förtroende 
för och erfarenheter av rättsväsendet. 
Med utgångspunkt från resultaten i NTU, 
kan slutsatser dras för hela befolkningen 
i åldrarna 16 – 84 år.





Barn och unga

Stöd och omsorg

Samhälle och miljö

KKIK

Kommunens 
kvalitet i korthet

KKiK 2021 | SKR

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/kommunenskvalitetikorthetkkik/kkik2021.36451.html


Bakgrund till KKiK

• Krav på mer kvalitets- och resultatmätning i svenska 
kommuner.
‒ Komplement till traditionell budgetstyrning

• Önskan om större jämförbarhet mellan (och högre kvalitet 
på) kommuners kvalitetsgranskningar.

• ”Öppna jämförelser” var för svåra, för omfattande och 
framtagen för fel publik. 



2021 KKIK
• Ca 260 medverkande kommuner

• Mätområdena; Barn och unga; Stöd och 
omsorg; Samhälle och miljö

• De flesta nyckeltalen är utbytta eller 
omdefinierade.

• Datainsamling och datatillgänglighet 
(Kolada)

• Kommunens ’kvalitet’ innefattar fler/nya 
saker (miljö, digitalisering mm). 



Upplands-Bro kommun
• Upplands-Bro sticker också positivt i flera områden, bland annat för hög andel ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamheter – 41 procent mot 29 för alla kommuner. 

• I området Stöd och omsorg är brukarbedömningen individ- och familjeomsorg, förbättrad situation 
87 procent – resultatet för alla kommuner 75 procent.

• Den kommunala servicen i Upplands-Bro kommun mycket högt resultat, särskilt för bra bemötande 
vid kontakt med tjänsteperson i kommunen – 85,9 procent där snittet för alla kommuner är 81,1. 
Det går också bra och lätt att få svar från kommunen och företagsklimatet bedöms som mycket bra –
83 procent jämfört med 74 för alla kommuner. 

• Eleverna i de kommunala skolorna i Upplands-Bro kommun är nöjda med sin skola och andelen 

elever i årskurs 6, som har godkända betyg är hela 91,3 procent där det nationella snittet är 86,9.

• Andelen elever som går ut årskurs 9, med behörighet till gymnasiet fortsätter att öka. I de 

kommunala skolorna är 92,5 procent behöriga till ett yrkesprogram – jämfört med snittet på 83,4.


