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Information

Detta är en förenklad, nedkortad version av den särskilda lägesbilden och innehåller 
enbart en uppdatering av siffror kring smittspridning.

Denna version rapporteras på fredagar. Den ger en bild över hur smittspridningen har 
utvecklats sedan föregående rapportering. Viss efterjustering av siffror kan ske p.g.a. 
helg.

Om något särskilt hänt som behöver rapporteras så läggs det också med för respektive 
område.
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Innehåll

Område: Ansvarig:

1. Äldreomsorg/hälso- och sjukvård Babbs Edberg

2. Funktionshinder Camilla Blomqvist

3. Individ-och familjeomsorg Gitte Caous, Michael Ivarsson

Rapportering från 10 juni inom parentes.
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1. Smittspridning – Äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård

Smittspridning

• Smittspridning inom äldreboenden, 22 (23) boenden av 54 har konstaterad smitta på 
någon enhet.

• Äldreboenden i privat regi har 3 (4) boenden av 16 med konstaterad smitta*.

• Antal konstaterade smittade hyresgäster på äldreboende 56 (71).

• Antal konstaterat smittade brukare i hemtjänsten 29 (34).

• På en enhet hos extern leverantör av äldreboende i västra delen av staden ses en 
ökad smittspridning. 

• För att förhindra spridning av covid-19 råder besöksförbud på alla äldreboenden i 
Göteborgs Stad. Beslutet gäller till och med 31 augusti. Det finns dock möjlighet att 
mötas säkert vid plexiglasskärmar. 

*Uppgiften justeras måndagar.
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2. Smittspridning - Funktionshinder
Smittspridning

• Det finns 7 (8) brukare med konstaterad smitta.

• Vi har konstaterad smittspridning inom bostad med särskild service 4 (5) personer, 
daglig verksamhet 0 (0) personer, boendestöd 3 (3) personer och personlig assistans 0 
(0) personer.

• Konstaterad smitta finns på 4 (5) av våra boenden med särskild service (BmSS-
boenden).

Västra Göteborg: Då det råder smitta i Skärgården finns ökad påverkan 
på funktionshinderverksamheten. Smittspårning ska ske enligt de nya rutinerna och det 
kan bli ett ansträngt läge bemanningsmässigt beroende på resultatet av smittspårningen. 
I första läget omfördelas personal.
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3. Smittspridning – Individ- och familjeomsorg
Smittspridning

• 2 (3) konstaterat smittade inom social resursförvaltnings 1200 boendeplatser.

• Ingen känd smitta på HVB (hem för vård och boende) och stödboende.



7Hållbar stad – öppen för världen

Kompletterande rapportering
Västra Göteborg: Då det råder smitta i Skärgården finns ökad påverkan på funktionshinderverksamheten. Smittspårning ska ske enligt de nya 
rutinerna och det kan bli ett ansträngt läge bemanningsmässigt beroende på resultatet av smittspårningen. I första läget omfördelas personal.
Inom äldreboenden har antalet smittade minskat och är 10 hyresgäster fördelat på två boende.

Örgryte-Härlanda: Positiv utveckling under veckan med flera brukare som friskförklarats. Idag 2 personer smittade inom äldreboende, 0 inom 
BmSS och 6 inom hemtjänst. Inkluderat korttidsenheten så har stadsdelen idag 17 smittade.

Lundby: Inom område äldreboende finns hyresgäster med konstaterad smitta på 3 av 4 boenden. På Sockenvägens äldreboende har antalet
smittade minskat till 4 hyresgäster med konstaterad smitta. Fyrväpplingsgatans äldreboende har hyresgäster med konstaterad smitta sedan 5 juni. 
Smittspårning pågår. Alla hyresgäster och medarbetare på Fyrväpplingsgatans äldreboende testas för covid-19 på uppdrag av Smittskydd. Efter 
testning av samtliga medarbetare på Fyrväpplingsgatan så har det visat sig att flera medarbetare som ej uppvisat symtom testats positivt för 
covid-19. Provsvar efter helgen kan leda till fler konstaterade smittade både vad det gäller hyresgäster och medarbetare.
På samtliga boende där hyresgäster med smitta bor arbetar riktad personal dag och natt med hyresgäster med misstänkt eller konstaterad smitta.

I veckan fick staden information om att Folkhälsomyndigheten och VGR kommer att genomföra en mycket stor provtagningsundersökning för 
coronavirus i Göteborg. Bakgrunden är att få en säkrare bedömning inför hösten hur många som är sjuka nu. Undersökningen kommer att ske 
vecka 27. Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen kommer med hjälp av Försvarsmakten att skicka ut brev till 17 000 personer i 
Göteborg och be dem lämna självtest mot covid-19. Uppsamlingsplatser kommer finnas i fem stadsdelar, Centrum, Majorna-Linné, Örgryte-
Härlanda, Västra Hisingen och Östra Göteborg.
Verksamheten kommer pågå mån-fred 08:00 – 17:00.
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Nuläge konstaterat smittade 12 juni

Totalt
Göteborg 
nuläge: 

107 (130**)

*exklusive tillfrisknade och avlidna
** rapporterat 9 juni. 

26

17

14

13

10

10

6

5

3

2

1

0 5 10 15 20 25 30

Lundby

Örgryte-Härlanda

Västra Göteborg

Askim-Frölunda-Högsbo

Angered

Östra Göteborg

Majorna-Linné

Norra Hisingen

Centrum

Social resursförvaltning

Västra Hisingen

Antal brukare* med konstaterad smitta per förvaltning 12/6 kl.10.00, inom rapporterande verksamheter



9Hållbar stad – öppen för världen

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd 
inför sommarens resor*

Tillägg under Personligt ansvar:  

• om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt

• undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats

Borttaget: 

• undvika att resa i rusningstid

• avstå från onödiga resor

Arbetsplatser (borttaget):

• undviker onödiga resor i arbetet

Idrottsföreningar (borttaget):

• se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

* Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m., HSLF-FS 2020:31, 
träder i kraft 13 juni
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Åtgärder med anledning av nya råden

Kommunikation:

• Väger in de nya råden i kommunikationen kring covid-19 riktad till allmänheten och till  
stadens medarbetare

Göteborgs Spårvägar och GS Buss:

• Vidtar inga förändringar till följd av de uppdaterade råden

• De nya råden stärker redan befintlig kommunikation

• Fokus i sommar: förstärka trafiken för att undvika trängsel och informera om vikten av 
att hålla avstånd
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Göteborgs Spårvägar AB

• Göteborgs Spårvägar AB gör inga förändringar i vår planering av trafiken utifrån 
ändringsföreskriften.

• Göteborgs Spårvägar AB kör så mycket trafik som möjligt utifrån tillgång till förare samt 
fordon för att undvika att trängsel uppstår.

• Via Västtrafik kommuniceras att vi som övriga kollektivtrafikslag är beroende av att alla 
hjälps åt att hålla avstånd och sprida ut sig i kollektivtrafiken för att minska trängseln och 
vädjar till det personliga ansvaret.

• För att underlätta för resenärer kommer Västtrafik varje vecka visa vilka linjer som det har 
varit trångt ombord på vissa turer och hållplatser där turerna ibland har varit fulla.

• Västtrafik ber att man överväger om man kan avstå från att resa genom att jobba hemifrån, 
gå eller cykla. 

• Västtrafik vill heller inte att man reser med något av Västtrafiks fordon om man är sjuk eller 
om man tillhör en riskgrupp, det vill säga har en underliggande sjukdom eller över 70 år.

• Ändringsföreskriften innebär slutligen alltså inga förändringar för Göteborgs Spårvägar AB 
men innebär ett stöd i vår och Västtrafiks kommunikation och information till våra resenärer.



12Hållbar stad – öppen för världen

GS Buss

Är dotterbolag till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och kör busstrafik åt Västtrafik i 
centrala Göteborg.

Analys: 
GS Buss levererar full trafik på sina busslinjer 16X, 17, 59, 60, 62. Linje 17 förstärks de 
senaste veckorna för att minimera trängsel. Minskningen på resandet på våra linjer ligger 
de senaste två veckorna på ca 38%, trots detta trängsel vid vissa avgångar.

Västtrafik informerar i olika media om att inte resa kollektivt i onödan och vi har anslag på 
våra bussar. De nya råden från Folkhälsomyndigheten stärker redan befintlig 
kommunikation, vilket är bra. Det är dock svårt att sia om hur stor nytta det gör då 
sommartabellerna börjar gälla, men vi hoppas på visst genomslag.

Åtgärder: 
Under sommartabellens första två veckor 15 – 28 juni och den sista veckan 10 – 16 
augusti kommer vi att köra fler turer på linje 17 och 60 under högtrafik för att minska 
trängseln. Dessa åtgärder var planerade och beslutade innan de nya råden. Under 
perioden 29 juni – 9 augusti kör vi normal sommartabell.
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Hur påverkas arbetsplatser av de nya råden

• Arbetsresor tillåts…

• …men alla ska undvika kollektivtrafik där det inte går att boka plats

• För övrigt kvarstår råden att arbetsgivare bör se till att personal, om det är möjligt:
o håller avstånd till varandra

o regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit

o arbetar hemifrån

o kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid
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Tillfälligt inreseförbud till Sverige förlängs

• Förbudet gäller alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än 
EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Förbudet gäller till 
och med 30 juni.

• Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. 

• Undantag från inreseförbudet görs för EU-medborgare och personer med 
uppehållstillstånd i Sverige om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Även 
utländska medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra 
nödvändiga funktioner i Sverige undantas.

UD avråder fortsatt från resor till alla länder

• Avrådan gäller icke nödvändiga resor fram till och med den 15 juli 2020.


