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Coronapandemin - Detta gäller från 9 februari

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd 

mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på 
vaccinationsbevis tas bort.

• Serveringsställen: begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och 
stängningstid tas bort.

• Mässor: deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
• Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: kvadratmeterbegränsningar 

tas bort.
• Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om 

man ej kan hålla avstånd tas bort.
• Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler: deltagartak tas bort.
• Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller 

delta i dessa.
• Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

LÄS MER: 
https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/februari/restriktioner-tas-bort-9-februari
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/merparten-av-restriktionerna-mot-covid-19-tas-bort-den-9-februari-2022/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/februari/restriktioner-tas-bort-9-februari
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/merparten-av-restriktionerna-mot-covid-19-tas-bort-den-9-februari-2022/


Coronapandemin - Detta gäller från 9 februari

Detta gäller även efter den 9 februari 2022
• Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma 

och undvika nära kontakt med andra människor.
• Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika 

trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer 
eller är över 50 år är det särskilt viktigt.

• En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
• Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning 

rekommenderas en successiv tillbakagång.
• Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och 

förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

LÄS MER: 
https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/februari/restriktioner-tas-bort-9-februari
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/merparten-av-restriktionerna-mot-covid-19-tas-bort-den-9-februari-2022/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/februari/restriktioner-tas-bort-9-februari
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/merparten-av-restriktionerna-mot-covid-19-tas-bort-den-9-februari-2022/


Coronapandemin - Detta gäller just nu
Obs! De flesta restriktioner och rekommendationer försvinner den 9 februari

Råd och rekommendationer
• Vaccinera dig om du kan.
• Stanna hemma vid symtom. Du som har haft covid-19 de senaste tre månaderna behöver oftast inte lämna 

prov. Lämna PCR-prov om:
• Du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg.
• Du har ett arbete där du behöver vara på arbetsplatsen.
• Du går i förskoleklass, grundskolan eller på gymnasiet.
• Läs mer på 1177 - Region Skåne om när du ska stanna hemma.

• Arbeta hemifrån vid symtom om du har möjlighet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ger 
lägre prioritet för testning av personer som kan arbeta hemifrån. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i 
möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

• Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus.

Särskilda råd till vuxna
• Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.
• Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
• Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
• Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

LÄS MER: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-
om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/#section-142475
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Särskilda råd till ovaccinerade
Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du 
som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

Cuper och läger inomhus
Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare 
som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och högskolor
Delvis distansundervisning bör ske för att minska trängseln. Praktiska moment som till exempel examinationer bör 
fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder. På folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal 
vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna.

Grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Huvudregeln är att undervisningen ska ske på plats.
Skolan bör vidta åtgärder för att undvika samlingar med stora grupper inomhus samt undvika att blanda klasser.
Skolans huvudman kan tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att vidta andra åtgärder för att minska 
risken för smittspridning i en skola.

LÄS MER: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-
om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Coronapandemin - Detta gäller just nu
Obs! De flesta restriktioner och rekommendationer försvinner den 9 februari

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Rekommendationer till arbetsgivare
• Underlätta för anställda att vaccinera sig.
• Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
• Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra på till exempel möten, i fikarum och omklädningsrum.
• Undvik större samlingar inomhus.
• Gör det möjligt för anställda att jobba hemifrån när det går.

Långväga kollektivtrafik
På buss- och tågresor över 150 kilometer ska varje passagerare ha tillgång till en sittplats.

Restauranger och serveringsställen
• Max åtta personer per sällskap.
• Minst en meter mellan sällskapen.
• Bara sittande gäster.
• Stängning senast klockan 23.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter
• Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
• Verksamheten ska se till att trängsel undviks.
• Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga.

LÄS MER: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-
om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Coronapandemin - Detta gäller just nu
Obs! De flesta restriktioner och rekommendationer försvinner den 9 februari

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Handelsplatser
• Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
• Butiken ska se till att trängsel undviks.

Arrangemang inomhus
• Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta 

personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående 
deltagare tillåts.

• Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
• För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där 

vaccinationsbevis används ligger deltagartaket på 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika 
sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion.

Mässor
• Deltagartak på 500 besökare. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller 

maxtaket varje enskild sektion.
• Beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån kravet på 10 kvm/person.

Privata sammankomster i hyrda lokaler
• Max 20 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier och minnesstunder då gränsen fortsatt är 50 deltagare.

LÄS MER: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-
om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Krav på uppvisat covidintyg eller test för utländska medborgare vid inresa till 
Sverige
Utländska medborgare över 18 år som reser till Sverige från länder inom EU/EES eller Norden måste visa upp 
EU:s digitala covidintyg eller motsvarande. Utländska medborgare som reser till Sverige från länder utanför 
EU/EES måste omfattas av ett undantag från inreseförbudet och visa upp bevis på negativt testresultat som 
är högst 72 timmar gammalt.

Särskilda regler gäller för utländska medborgare som reser in till Sverige från tredje land samt 
arbetspendlare och studenter som pendlar. Läs mer på polisen.se.

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES
Det råder ett inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES, 
undantaget svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt från ett antal undantagsländer. 

LÄS MER: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-
om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Coronapandemin - Detta gäller just nu
Obs! De flesta restriktioner och rekommendationer försvinner den 9 februari

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Båstads kommun - sjukdomsfall

• Antal nya fall i vecka 4: 160 st.
• Antal nya fall i vecka 3: 139 st.
• Antal nya fall i vecka 2: 138 st.

• Sjudagars incidens vecka 4: 1038 
(Skåne: 2237)

• Fortsatt ansträngt personalläge 
inom ett antal kommunala 
verksamheter pga. sjukdom 
och/eller hushållskarantän främst 
inom Vård och omsorg och Barn 
och skola. Personal har omfördelats 
internt och extern personal har 
tagits in för att kunna upprätthålla 
vissa verksamheter.

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

• På grund av ett tekniskt fel hos 
Region Skåne finns ingen karta 
för tillfället.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Båstads kommun - vaccinationer

Antal vaccinerade över 12 år i 
Båstads kommun med en första 
dos: 

88.7% (Skåne: 83.3%)

Vaccinerade över 12 år i Båstads 
kommun med en andra dos: 

86.8% (Skåne: 80.8%)

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

• På grund av ett tekniskt fel hos 
Region Skåne finns ingen karta 
för tillfället.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Läget i Skåne - sjukdomsfall

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

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Läget i Skåne - vaccinationer

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

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Skåne - Vaccineffekt inom slutenvården

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

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/


Läget i Sverige
Utdrag från Folkhälsomyndighetens aktuella veckorapport
Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och vecka 4 rapporterades det hittills högsta 
antalet bekräftade fall på en vecka, trots anpassade rekommendationer för testning och smittspårning 
som medfört en minskad provtagning med 10 procent. Förändrade testningsmönster gör att antalet 
bekräftade fall inte reflekterar smittspridning på samma sätt som tidigare. Totalt sett var 
ökningstakten av antalet bekräftade fall lägre mellan vecka 3 och 4 än föregående veckor. 
Ökningstakten i de grupper som fortsatt prioriteras för provtagning är högre än det nationella snittet 
vilket tyder på en fortsatt ökad smittspridning i samhället vecka 4. Antalet patienter som behöver 
sjukhusvård har ökat men inte i samma takt som smittspridningen. Risken att behöva sjukvård är 
fortsatt betydligt högre för ovaccinerade. Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig 
mot covid-19 gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tar denna, för att undvika svår 
sjukdom och en ytterligare ökad belastning på vården.

• Klicka för Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall i Sverige

• Klicka för Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport

Vaccinerade personer
Dos 1 från 12 år och uppåt : 87%
Dos 2 från 12 år och uppåt : 84%
Dos 3 från 18 år och uppåt : 51%

• Klicka för Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/


För aktuell lägesbild i Sverige och Skåne

Vad som gäller just nu på Krisinformation.se: 

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

Folkhälsomyndighetens samlingssida:

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

Region Skånes lägesbild:

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/

