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Aktuellt om coronasituationen
Boka tid för vaccination om du är mellan 50 och 59 år
Du bokar tid hos en av mottagningarna som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne (se länk nedan). Fler mottagningar och orter 
tillkommer efterhand. I mitten av juni kommer cirka 60 vaccinationsställen att vara igång. Då ska det finnas minst ett 
vaccinationsställe i varje skånsk kommun. Tillgången på vaccin påverkar hur många lediga tider som finns. Alla i åldersgruppen 
kommer kunna boka en tid senast under första halvan av juni. 
Klicka här för att se vilka orter och mottagningar som det går att boka tid för just nu. 
Klicka här för att läsa mer om när och hur du kan boka tid för vaccination.

Tider för vaccination för dig som är 45-49 år släpps idag, fredag, cirka klockan 15.30.
Klicka här för att se vilka orter och mottagningar som det går att boka tid för just nu. 
Klicka här för att läsa mer om när och hur du kan boka tid för vaccination.

Vaccination fas 4 i Båstads kommun
För vaccination mot covid-19 i fas 4 är det Kronans Apotek som genomför detta på Scalabiografen, Kyrkogatan 21, 269 33 Båstad. 
Bokningar sker här: https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1535. Är du mellan 50-59 går det redan nu att 
boka tid på en annan ort eller mottagning enligt ovan. För dig som är 45-49 år kommer det släppas tider under eftermiddagen 
idag.

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige från 1 juni
Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för 
symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien 
och ett antal andra länder. Svenska medborgare eller inresande från Norge, Finland, Danmark och Island behöver inte visa upp 
ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/#section-129411
https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/#section-129411
https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1535


Aktuellt om coronasituationen
Nationella lättnader - Anpassning av smittskyddsåtgärder infördes från den 1 juni

Regeringens plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning bygger på Folkhälsomyndighetens förslag om 
anpassade smittskyddsåtgärder. I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer 
där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Planen träder i kraft den 1 juni 2021, och då är Folkhälsomyndighetens 
bedömning att smittspridningen, belastningen på vården samt andra indikatorer gör att Sverige befinner sig på nivå 3. 

Detta innebär från och med den 1 juni att: 
• Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller 

utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla 
avstånd kan påverka hur många som får samlas.

• Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
• Det är möjligt att besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
• Det är möjligt att besöka marknader. Marknaderna måste vidta smittskyddsåtgärder.
• Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
• Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
• Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni 

erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
• Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.
• Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som 

är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i 
verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för 
trängsel på sådana platser.

• Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att 
vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att alla fortsätter att följa de råd och rekommendationer som gäller.

Klicka här för att läsa mer om anpassningarna i nivå 3, 2 och 1.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/


Sjukdomsläget Båstads kommun - urval

• Antal nya fall i vecka 21: 3 st. (Skåne: 747 st.)

• Antal nya fall per 100 000 invånare i vecka 20: 19 (Snitt Skåne: 56)

• Totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och 
som sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19: 1244 st.

• Kommunala äldreboenden och hemvård: Inga bekräftade fall.

• Skolor och förskolor: Enstaka bekräftade och misstänkta fall bland 
personal och elever men lågt antal.

Källa: Region Skåne (210603), https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/kommunrapport/
På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller 
avlidna personer med konstaterad covid-19.

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/kommunrapport/


Antal nya fall av Covid-19 per vecka i Båstads kommun

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Källa: Folkhälsomyndigheten (210604), https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b5e7488e117749c19881cce45db13f7e/data
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Läget inom kommunal verksamhet - urval 

• Vård och Omsorg: Inga bekräftade fall. Enstaka provtagningar av vårdtagare 
och medarbetare med symtom. Låg påverkan på verksamheten.

• Barn och Skola: Enstaka medarbetare och elever med symtom, i 
hushållskarantän eller smittade påverkar verksamheten men i låg 
utsträckning.

• Övriga verksamheter: Planering utifrån nya anpassade restriktioner 
påverkar verksamheten löpande men i låg-måttlig utsträckning.

• Tillgången på smittskyddsutrustning är god. Flera månaders lagerhållning.

• Sjukfrånvaron är generellt låg i kommunens samtliga verksamheter. 



Läget i Skåne

• Antalet fall av covid-19 har fortsatt sjunka stadigt i Skåne. Den 
nedåtgående trenden ser i nuläget ut att hålla i sig.

• 26 st. inlagda på vårdavdelning. 18 st. inlagda på IVA (210604).

• Det genomsnittliga nya antalet fall av covid-19 de senaste sju dagarna 
ligger på ca 180 st. (210603) 

• Totalt har 154 571 personer bekräftats smittade i Skåne och 1750 st. 
avlidna med covid-19 i Skåne sedan pandemins start (210604).

Källa: Region Skåne (210604), https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Antal nya fall av Covid-19 i Skåne per vecka
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https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/#Veckorapporter


Antal patienter med Covid-19 som vårdas på sjukhus i Skåne, i snitt per vecka

Källa: Region Skåne (210604), https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/om-statistiken/
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Vaccinationer - Skåne
• Totalt antal vaccinerade med första dosen: 483 184 / 

43.9 % av befolkningen över 18 år (210604)

• Totalt antal fullvaccinerade: 206 824 / 18.8 % av 
befolkningen över 18 år (210604)

• Om du är mellan 50 till 59 kan du boka tid i Skåne via 
denna länk: https://www.skane.se/Halsa-och-
vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-
om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-
mot-covid-19/

• Tider för vaccination för dig som är 45-49 år släpps 
idag, fredag, cirka klockan 15.30.

• I Båstads kommun kommer Kronans Apotek att 
vaccinera på Scala-Biografen Båstad - Kyrkogatan 21, 
Båstad. Boka tid online på Kronans Apotek Båstad via 
denna länk: https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1535

Källa: Region Skåne (210604), https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/

https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/
https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/
https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1535
https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1535
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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https://fohm.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fc749115877443d29c2a49ea9eca77e9/data


Antal vaccinerade per 1000 invånare i Båstads kommun

Källa: Region Skåne (210603), https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/

Antal vaccinerade i Båstads kommun med en första dos per 1000 invånare över 18 år: 

531 (Snitt för Skåne: 418)

Fullvaccinerade i Båstads kommun per 1 000 invånare över 18 år: 

211 (Snitt för Skåne: 165)

Vaccinationsgrad i Båstads kommun per 1 000 invånare över 60 år (dos 1):

923 (Snitt för Skåne: 876)

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/


Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.

• Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla 
avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra 
personer).

• Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.

• Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.

• Motionslopp: 150 deltagare.

• Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare 
om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och 
bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

• Privata tillställningar i hyrd lokal: 8 personer.

Klicka här för att se Folkhälsomyndighetens sammanställning av antalet tillåtna 
deltagare vid olika typer av sammankomster.

Butiker, gym och sportanläggningar
• Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio 

kvadratmeter.

• Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler 
kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns 
risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i 
anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda 
smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

• Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Serveringsställen
• Måste stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får hålla öppet för 

försäljning av mat och alkoholfri dryck som inte förtärs på stället, det vill säga 
för avhämtning.

• Får inte servera alkohol klockan 22.00-11.00. 

• Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler 
än fyra personer sitta vid samma bord.

Inreseförbud
• Inreserestriktioner för Danmark, Finland, Island och Norge togs bort den 31 

maj och är undantagna kravet på covid-19-test.

• Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför 
EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat 
EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer.

Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

• Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att 
arbeta hemifrån.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

• Antalet passagerare får inte vara fler än hälften av fordonets sittplatser i bussar 
och tåg som har linjesträckor över femton mil. 

Tillfälligt förbud mot studentflak
• Det råder ett tillfällig förbud mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. 

Förbudet gäller till och med 30 juni 2021.

Källa: Krisinformation.se (210601) https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-
coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Lagstadgade restriktioner och förbud

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
Covid-19.

• Tvätta händerna och stanna hemma vid symtom på covid-19. 

• Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

• Håll avstånd och besök inte platser där det kan bli trängsel. Detta 
gäller till exempel affärer, köpcentrum eller andra offentliga lokaler om 
du inte måste. Det går bra att besöka affärer eller apotek för att köpa 
nödvändiga saker som mat och mediciner.

• Begränsa nya nära kontakter. Umgås endast med de personer du 
normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få 
vänner och närstående utanför hushållet. Träffar du andra personer än 
de i din inre krets bör ni undvika att vara nära varandra, framförallt i 
mindre utrymmen under längre tid, och med fördel umgås utomhus. 

• Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära 
att du i första hand väljer andra färdsätt än allmänna färdmedel där 
platsbiljett inte erbjuds. Vid längre resor kan det innebära att du 
undviker att träffa nya kontakter och att du säkerställer att du kan 
isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett sätt som 
minimerar risken för smittspridning

• Munskydd. Helgfria vardagar kl7-9 och kl16-18 bör munskydd 
användas i kollektivtrafik som inte erbjuder platsbiljett för personer 
födda 2004 och tidigare.

Källa: Folkhälsomyndigheten (210506) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-
andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmanna

• Arbeta hemifrån så ofta som möjligt. Du som behöver vara på 
arbetsplatsen bör tänka på att hålla avstånd till andra personer som också 
vistas där. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan 
undvika trängsel i kollektivtrafik och på arbetsplats

• Alla verksamheter och arbetsplatser i Sverige ska säkerställa att de 
vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är 
särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

• Föreningar och andra associationsformer bör erbjuda digitala alternativ 
till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

• Föreningar som bedriver idrotts-, kultur eller fritidsaktiviteter bör när 
det är möjligt undvika att hålla aktiviteter inomhus. Minimera antal 
personer som närvarar samtidigt eller undvika trängsel. Endast genomföra 
matcher och tävlingar i mindre omfattning, och endast genomföra mindre 
läger och cuper. För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka 
matcher eller tävlingar får genomföras utomhus.

• Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken 
för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare och som bedriver idrotts-och 
fritidsaktiviteter eller tillsammans med andra behöver hålla avstånd och 
utföra aktiviteten i mindre grupper. Undvik att samåka till aktiviteten och 
byta om i gemensamma omklädningsrum. Dela inte utrustning eller 
vattenflaskor. Om möjligt genomför aktiviteten utomhus. 

• Om du är vaccinerad. Tre veckor efter första dosen kan du träffa 
människor från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att handla i 
butiker. Men vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande 
råden om att stanna hemma vid symptom, tvätta händerna och hålla 
avstånd. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmanna


Läget i Sverige
Det finns svårigheter i att bedöma det epidemiologiska läget för vecka 21 på grund av ett avbrott i rapporteringen 
av bekräftade fall (se nedan) men den samlade bedömningen utifrån tillgängliga data är att den nedåtgående 
trenden i smittspridningen och vårdbelastningen fortsätter nationellt

• Klicka för Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall i Sverige

• Klicka för Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport

Vaccinationerna mot covid-19 pågår i Sverige och 210527 hade 3 628 841 personer vaccinerats med en första dos och 1 281 
966 personer med en andra dos.

• Klicka för Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer

• Klicka för Region Skånes statistik över registrerade vaccinationer

• Klicka för information om vaccinationerna på 1177.se

Informationen uppdaterades: 210604 Senaste covidrapporten — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/


För aktuell lägesbild över situationen i 
Sverige se: 

Krisinformation.se: 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/

Region Skåne:

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/

