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Bedömningskriterier

Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är 

uppfyllda

1 Verksamheten kan ej 

genomföras enligt 

plan, lagstadgade och 

andra krav uppfylls ej.

2 Tillgängliga resurser 

är uttömda och nya 

kan ej tillföras eller 

omfördelas.

3 Belastningen på 

personal eller 

funktioner/ 

verksamheter är 

övermäktig

Allvarlig påverkan

En eller två av 

kriterierna för ”kritisk 

påverkan” är uppfyllda

Betydande påverkan

Följande tre kriterier är 

uppfyllda

1 Verksamheten 

genomförs delvis enligt 

plan, lagstadgade och 

andra krav uppfylls 

endast till del.

2 Tillgängliga resurser är 

ansträngda.

3 Belastningen på personal 

eller funktioner/ 

verksamheter börjar bli 

övermäktig

Måttlig påverkan

En eller två av 

kriterierna för 

”betydande påverkan” 

är uppfyllda

Ingen påverkan

Följande tre kriterier är 

uppfyllda

1 Verksamheten 

genomförds enligt 

plan, lagstadgade 

och andra krav 

uppfylls

2 Tillgängliga resurser 

är tillfyllest.

3 Belastningen på 

personal eller 

funktioner/ 

verksamheter ej 

övermäktig.



4Hållbar stad – öppen för världen

1. Lägesbild äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård

Påverkansgrad äldreomsorg/

hälso- och sjukvård
Sätt x vid påverkansgraden

Lägesbeskrivning

Fortsatt smittspridning inom äldreboende, något ökad spridning 

inom hemtjänsten.

Bemanningssituationen är ansträngd men hanterbar, insatser görs 

men kan behöva förstärkas.

Utbildningssatsning för chefer, medarbetare och skyddsombud. 

Stärka kunskap, möta oro och förhindra större spridning.

Medarbetare känner oro för att skyddsutrustningen inte är ett 

fullgott skydd.

Kritisk påverkan

Allvarlig påverkan

Betydande påverkan

Måttlig påverkan X

Ingen påverkan
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1.1 Smittspridning – äldreomsorg samt hälso-
och sjukvård

Smittspridning 

• Fortsatt smittspridning inom äldreboenden, 23 (16) boenden av 51 har konstaterad smitta på någon enhet.

• Uppgiften för äldreboenden i privat regi redovisas på måndag 27 april.

• Antal konstaterade smittade hyresgäster på äldreboende 72 (51).

• Inom hemtjänsten ökar smittspridningen något, 33 (27) brukare har konstaterad smitta.

• På korttidsboenden finns 19 personer med konstaterad smitta.

• Vårdcentralerna testar fler personer än tidigare

Planerade åtgärder

• Workshop med chefer, medarbetare och fackliga företrädare - vad behöver vi tillsammans göra mer?

• Riskbedömningar och individuella handlingsplaner görs i större utsträckning

• Särskilt hemtjänstteam för personer med konstaterad smitta, start under v 17 och v 18

• Utbildningspaket och satsning för medarbetare, chefer och skyddsombud

• Utökning av alternativa boendeformer, avvaktar då behoven förändras

• Hemtjänst-kit

• Motverka social isolering för äldre, samarbete Senior Göteborg, Arbvux, KoM
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1.2 Bemanning – äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård

Bemanning

• Ett ansträngt läge som varierar mellan olika enheter, stadsdelar och social resurs

• Många medarbetare är tillbaka i tjänst och enheter har normal bemanning

• Ansträngt inom hälso- och sjukvårdsenheterna med fortsatt sjukfrånvaro

Planerade åtgärder

• Arbetsgrupp med bemanningsfokus tex rekrytering, omfördelning av 

arbetsuppgifter mm

• Särskilda insatser för sjuksköterskor inför sommaren 

• Provtagning av medarbetare med start i Angered
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2. Lägesbild funktionshinder

Påverkansgrad funktionshinder
Sätt x vid påverkansgraden

Lägesbeskrivning

Målgruppen inom funktionshinder är varierad vilket innebär att det finns 

brukare inom målgruppen som tillhör riskgrupp och brukare som inte 

tillhör riskgrupp.

För närvarande finns 18 (15) brukare inom 

funktionshinderverksamheterna som har konstaterad Covid 19.

7 av 220 Bmss enheter har brukare med konstaterad Covid 19.

Daglig verksamhet verkställs för grupper där det bedöms som lämpligt.

3 enheter har stängt.

Bemanningsläget är ansträngt men än så länge hanterbart.

Kritisk påverkan

Allvarlig påverkan

Betydande påverkan

Måttlig påverkan X

Ingen påverkan
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2.1 Smittspridning - funktionshinder

Konstaterad smitta inom Bmss 11 personer (9), daglig verksamhet 2 personer 

(2), boendestöd 4 personer (4) och personlig assistans 1 (0)

Vidtagna åtgärder

Arbete fortgår enligt tidigare redogörelse
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2.2 Bemanning - funktionshinder

Bemanning

Ett ansträngt läge i varierande grad inom enheterna i stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning.

Graden av ansträngning i verksamheterna påverkas av hur länge situationen pågår.

Oro bland personal och chefer.

Lägre bemanning och skydd av riskgrupper innebär att alla insatser inte utförs.

Vidtagna åtgärder

Arbete fortgår enligt tidigare redogörelse.

Planerade åtgärder

Stadenövergripande samarbete med anledning av Kommunals åtgärder enligt arbetsmiljölagen 6:6 a.

Gemensam rutin för bemanningsenheter om information till korttidsvikarier.

Ny webbutbildning om skyddsutrustning från Västragötalandsregionen.

Workshop med huvudskyddsombud, medarbetare och enhetschefer tillsammans med Stadsledningskontoret.
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3. Lägesbild Individ-och familjeomsorg

Påverkansgrad individ och 

familjeomsorg
Sätt x vid påverkansgraden

Lägesbeskrivning

Ingen känd smitta inom individ och familjeomsorgens placeringar men 6 (6) med 

konstaterad smitta på boenden inom Social resursförvaltning.

Personalsituationen är på vissa håll ansträngd men hanterbar. Verksamheterna 

bemannar upp med månadsanställd personal.

Samtal med de kommunala bostadsbolagen om hantering av sena hyror och ansökan 

av ekonomiskt bistånd har inletts.

Vid Torsdagskonferensen 23/4 rapporterar Polisen att antalet anmälningar börjar 

återgå till normal nivå innan covid-19. Läge grönt inom personal. Antalet personrån 

ökade denna vecka, troligen pga fint väder och att många ungdomar är ute. Polisen 

ser inte att våld i nära relation har ökat .Vad gäller våld i offentlig miljö är det 

förhållandevis lugnt nu. Skadegörelsebrotten har ökat. Beredskapen är god inför 

stundande helg och Valborg.

Ett flertal stadsdelar har uttalat att det finns social oro av olika slag såsom 

skadegörelse av fritidsgård och andra ställen, mycket ”häng” runt skolor, störande 

moped och bilkörningar, samt öppen narkotikaförsäljning på olika ställen.

Kritisk påverkan

Allvarlig påverkan

Betydande påverkan

Måttlig påverkan X

Ingen påverkan
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3.1 Smittspridning – Individ-och familjeomsorg

Myndighetsutövning Övrig socialtjänst Social resursförvaltning (SR) 

boende, övriga boende

Smittspridning Smittspridning Smittspridning

Ingen känd smittad. Ingen känd smittad. Sex (6) konstaterat smittade inom SR 

1200 boendeplatser. Ingen känd smitta 

på HVB (hem för vård och boende) och 

stödboende.

Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder

Inom försörjningsstödet syns ingen 

ökning av utbetalningar, en viss ökning 

av antalet ansökningar och 

antalet inledda utredningar noteras från 

början av april.

Utifrån läget på arbetsmarknaden har 

stadsdelarna skapat en analysgrupp där  

SLK, Arb Vux, och Samordnings-

förbundet ingår. Syftet är att tidigt kunna 

samverka för gemensamma åtgärder.

Allmännyttans trygghetsvärdar ringer till 

boende för att fråga hur de mår, svara 

på frågor samt informera om vilket stöd 

som finns.

Särskilda boendeplatser inrättade för att 

kunna tas i bruk vid misstänkt/bekräftad 

smitta.
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3.1 Smittspridning – Individ-och familjeomsorg, 
fortsättning

Myndighetsutövning Övrig socialtjänst Social resursförvaltning boende, 

övriga boende

Planerade åtgärder Planerade åtgärder Planerade åtgärder

Pågår framtagande av rutin om 

socialtjänsten måste ingripa i ett smittat 

hem, både för barn och vuxna.

Pågår framtagande av stöddokument 

vid ansökan om ekonomiskt bistånd 

avseende egenföretagare.

Samverkan med allmännyttan om 

hantering av försenade hyror och 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Möte 

med AB Framtiden idag 24/4.

Uppdrag påbörjat för att analysera 

effekter av trångboddhet, ev. 

tillhandahålla tillfälliga bostäder för 

riskgrupper. Delrapport till 

samordningsgruppen 28/4.

Arbetsgrupp etablerad och strategi 

arbetas nu fram för att möta förväntad 

ökning av våld i nära relationer.

Provtagning utifrån prioriterade 

personalgrupper, beräknas starta v 18.

Fördjupad dialog med smittskydd och 

vårdcentralen för hemlösa.

Dialog med Idéburen sektor löpande.
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3.2 Bemanning – Individ-och familjeomsorg

Myndighetsutövning Övrig socialtjänst Social resursförvaltning 

boende, övriga boende

Bemanning Bemanning Bemanning

Socialjouren ansträngd men stabil,

övrigt hanterbart.

Hanterbar. Äldre/missbruksboenden ansträngt, 

övrigt hanterbart.

Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder

Rutin finns för uppföljningsmöten och 

övriga möten på distans/Skype.

Samarbete mellan stadsdelar för att 

säkra kompetens.

Samarbete mellan stadsdelar/SR. Verksamheterna bemannar upp med 

månadsanställd personal.

Planerade åtgärder Planerade åtgärder Planerade åtgärder

Omfördela kompetenser.

Samtal med Göteborgs universitet om 

nuvarande socionom studenter kan 

anställas under pågående utbildning 

och få anställningen validerad som en 

del av utbildning.

Omfördela kompetenser.

Analysgrupp för det aktuella 

arbetsmarknadsläget.
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3.3 Social oro – Individ-och familjeomsorg

Utökad 

samverkan

Fokus på 

socialt utsatt 

områden

Ökad 

vuxennärvaro

Stöd till barn 

och familj med 

riskfaktorer

Aktiviteter barn och 

unga

Kommunikations

insatser

Lägesbild varje 

torsdag som 

analyseras av en 

arbetsgrupp.

Utifrån 

lägesbilden 

förstärka i vissa 

områden.

Planering pågår 

inför ökad 

närvaro i 

särskilda 

områden.

Uppdrag till en 

arbetsgrupp att 

särskilt fokusera 

kring individer 

inom SSPF 

samarbetet.

Uppdrag till en 

arbetsgrupp att planera 

varierande 

fritidsaktiviteter för barn 

och unga under vår 

sommar.

Planering pågår 

för att upprätta 

informations-

center, 

exempelvis 

ambulerande 

Demokratibuss.

Uppdrag till en 

arbetsgrupp för att 

öka samverkan 

mellan Trygg I 

arbetet och SSPF 

(socialtjänst, 

skola, polis och 

fritid.

Arbetet med att 

utreda åtgärder 

för trångboddhet 

för riskgrupper 

är påbörjat. 

Delrappport till 

Samordnings-

gruppen 28/4.

Fler behöver 

vistas ute kvällar 

och helger.

Planering pågår 

för samverkan 

med 

civilsamhället.

Följa 

anmälningar/

ansökan 

gällande våld i 

nära relationer. 

Föreslå 

åtgärder.

Inventering av stads-

delarnas behov för att 

kunna utöka sommar-

aktiviteter pågår.

Planering pågår för att 

skapa centrala medel att 

söka för civilsamhällets 

organisationer (adm av 

IOFF och SR).

Arbete pågår för 

att ge stöd till det 

lokala 

kommunikations-

arbetet som pågår 

om Covid-19 för 

att nå ut till 

grupper som är 

svåra att nå.
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4. Skyddsutrustning - nuläge 

Materialstatus:

Grundutrustning vid risk för smitta eller vid konstaterad smitta

• Visir/stänkskydd finns

• Kortärmade förkläden finns

• Handskar – börjar bli en bristvara

• Handsprit, gemensam depå för Göteborgs Stad

Finns i mindre mängd för särskilda behov

• Långärmade förkläden – levereras löpande, donationer och inköp

• Munskydd – läget är ansträngt. Vi jobbar aktivt med flera aktiviteter för att hantera 

frågan

• Andningsskydd – bristvara, leverans på gång, ska kvalitetssäkras
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4. Skyddsutrustning – vidtagna och planerade 
åtgärder

• Fortsatt aktivt arbete inom alla försörjningsvägar

• Återkommande samordningsmöte med VGR, Länsstyrelsen och Västkom

• Läges- och behovsrapportering till Socialstyrelsen

• Beredskapsplan vid brist på skyddsåtgärder

• Kommunikationsplan för skyddsutrustning

• Utbildningspaket/kommunikation kring skyddsutrustning, innehåll:

- Basala hygienrutiner

- Så använder du skyddsutrustning vid covid-19

- Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19

- Webbinarie för chefer

• Gemensamt dokument är framtaget för att säkerställa att varje medarbetare får 
all nödvändig information om basala hygienrutiner och skyddsutrustning.
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Skyddsutrustning – stärkt hantering

• Stadsdirektören har beslutat att förstärka och utveckla arbetet med skyddsutrustning för 

att kunna hantera en varaktig situation. Förvaltningen Inköp och upphandling får 

huvudansvaret för att samordna inköp av skyddsutrustning. Förvaltningsdirektör Henrik 

Karlsson kommer under nästa vecka att återkomma med förslag på organisation och 

arbetssätt.

• Läget angående munskydd är ansträngt. Flera aktiviteter för att hantera frågan pågår.

• Samarbetet med VGR kommer också att förstärkas.

• Stadsdelarnas samordningsansvar via stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo 

vad gäller behov och antal kvarstår. Inköp- och upphandling ansvarar för inköp och 

logistik.
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Lägesbild samverkansarbetet med VGR

• Läget i samverkansarbetet samlat

– Ansträngt men under kontroll på sjukhusen – fortsatt ökning av antal fall

• Åtgärder som vidtas

– Provtagning av medarbetare i en stadsdel med lättare symptom sedan 24 timmar 

har inletts.

– Med hjälp av vårdhygien görs fortsatt satsning på utbildning och dialog i 

verksamheterna vad gäller användning av skyddsutrustning

– Rutin beslutad för dokumentering i IT-tjänst SAMSA relaterat till Covid-19

– Samlad kommunikation framtagen kring normer för skyddsutrustning, kopplat till 

arbetsmiljöarbetet och myndigheternas roll

– Gemensam scenarioanalys klar vad gäller behov av korttidsboende

• Planering framåt

– Utökning av provtagning av medarbetare till flera stadsdelar
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Nuläge konstaterat smittade 24 april

12

23

8

9

6

5

19

9

26

30

6

Angered

AFH

Centrum

Lundby

Majorna-Linné

Norra Hisingen

Västra Göteborg

Västra Hisingen

Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Social resursförvaltning

Antal* personer med konstaterad smitta per förvaltning 
(inom rapporterande verksamheter) 

Totalt Göteborg 
nuläge: 

153

*exklusive tillfrisknade och avlidna. 
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Kommande bilder är en komplettering till 
den särskilda lägesbilden och detta avser 
hela staden
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Antal smittade per 1000 invånare

Kommun Folkmängd 

2019-12-31 Antal fall Covid-19 Fall/1000 inv

Vänersborg 39 591 76 1,9

Herrljunga 9 464 16 1,7

Uddevalla 56 703 77 1,4

Tjörn 16 016 21 1,3

Ale 31 402 41 1,3

Göteborg 579 281 697 1,2

Borås 113 179 134 1,2

Partille 39 289 44 1,1

Mölndal 69 364 77 1,1

Kungälv 46 336 51 1,1

Stenungsund 26 777 28 1,0

Trollhättan 59 058 56 0,9

Alingsås 41 420 35 0,8

Lerum 42 568 34 0,8

Härryda 37 977 27 0,7

Lidköping 40 089 25 0,6

Mark 34 754 20 0,6

Ulricehamn 24 668 11 0,4

Falköping 33 246 14 0,4

Skövde 56 366 22 0,4
Källa: Västra Götalandsregionen
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Kontrollinsats av restauranger m.m.

• På lördag 25/4 kommer miljöförvaltningen att göra en informations- och kontrollinsats 

rörande trängsel på restauranger, barer och caféer i centrala Göteborg. Detta kommer 

ske mellan kl. 16-19.

• Insatsen görs som ett led i samarbetet med Smittskydd Västra Götaland för att minska 

smittspridningen av covid-19. Syftet är att få en lägesbild av hur det ser ut i Göteborg 

vad gäller trängsel på framförallt uteserveringar samt att nå ut med information till 

verksamheterna.

• Göteborg & Co gör också en extra insats och sprider Folkhälsomyndighetens budskap 

till restauranger, caféer och näringsidkare om vikten av att hålla avstånd.
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Lägesrapport Liseberg

• Företagsledningen tog 22/4 beslut om att skjuta upp premiären på obestämd tid (en 

vecka i taget). Det preliminära öppningsdatumet 16 maj gäller alltså inte längre.

• Nytt öppningsdatum kräver nytt tillstånd från polismyndigheten, vilket de i nuläget inte 

har.

• Omfattande förberedelser internt och tillsammans med andra aktörer i branschen för 

hur nöjesparkerna skulle kunna öppna på ett ansvarsfullt sätt pågår.

• Fortsatt arbete med kostnadsbesparingar över hela linjen.

• Medarbetarna är fortsatt permitterade i hög utsträckning.

• Alla konserter fram till midsommar har ställts in på Liseberg.

• Presskonferens med ovanstående innehåll genomförd fredag 24/4 kl. 11.00. 
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Ekonomi

Omvärld och analys

• Regeringen signalerar idag (24 april) större negativ effekt på ekonomin under 2020 och långsammare ekonomisk 

återhämtning efter 2020. BNP för 2020 beräknas nu i ett basläge till minus 4,2 procent och ett värsta scenario till 

minus 10 procent.

• Konjunkturinstitutet (KI) publicerade Barometerindikatorn 23 april. 

Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på 

frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin. KI 

kommenterar: "Barometerindikatorn föll med hela 34 enheter från 

92,5 i mars till 58,6 i april. Indikatorn, som sammanfattar svaren från 

både företag och hushåll, befinner sig nu åtta enheter lägre än den 

lägsta nivån under finanskrisen. Fallet under april är större än något 

som tidigare har observerats. Samtliga sektorer i näringslivet och 

hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn. Där 

har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu på 

rekordlåga 47,8".
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Ekonomi

Åtgärder, resurser och samverkansbehov

Kommunstyrelsen beslutade 22 april om månadsuppföljningar av samtliga 

nämnders driftbudgetar. Stadsledningskontoret har tagit fram och delgivit 

instruktioner om rapportering av prognos och avvikelser i särskilt mail till 

förvaltningsdirektörer och ekonomicheferna.

Instruktion för extra månadsuppföljning

• Rapportering ska ske i Stratsys enligt tidplan nedan. Uppföljningen 

avser inte juni och juli. 

• Rapportering av utfall sker enligt ordinarie tidplan och särskilda tider för 

prognos har upprättats. Delårsrapport per augusti sker efter ordinarie 

tidplan.

• Anledning till större avvikelser förväntas rapporteras. Detaljerad 

anvisning återfinns i Stratsys.

• Möjligheten att göra prognos i Nekksus finns som vanligt enligt den 

tidplan som finns för det. Stadsledningskontoret kommer dock inte att 

hämta information från Nekksus när det gäller prognos utan enbart 

utfall.

Uppföljning

Utfall klart   

kl 12.00

Prognos med eventuella 

kommentarer av avvikelser 

rapporteras kl 12.00

April 11-maj 14-maj

Maj 08-jun 11-jun

September 08-okt 13-okt

Oktober 09-nov 12-nov

November 08-dec 11-dec

Tidplan extra månadsuppföljningar


