
Hållbar stad – öppen för världen

Summering av nuläge - den 21 januari

1Uppdaterad 2021-01-21

Antal brukare med konstaterad smitta just nu :

128

Uppgifterna avser:

• Det totala antalet brukare med konstaterad 
smitta nuläge angivet datum.

• Brukare som får insatser från Göteborgs 
Stads verksamheter inom äldreomsorg, 
funktionshinder eller i sociala boenden.

• Vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i 
extern/privat regi redovisas separerat från 
kommunal regi.

• Brukare med konstaterad pågående smitta, 
dvs. har testats positiv.

• Göteborgare med placering utanför 
kommunen ingår inte.18

i verksamheter i privat regi

36

i verksamheter i egen regi

som just nu vårdas på sjukhus

nya sedan senaste rapporteringen 18 jan.

24



Hållbar stad – öppen för världen

Utveckling av antal brukare med smitta

2Uppdaterad 2021-01-21

Diagrammet visar totala antalet 
brukare med konstaterad smitta vid 
varje angivet tillfälle.

Från vecka 51 redovisas status vid två 
tillfällen per vecka

Uppgifterna avser endast kommunal 
regi och summerar brukare hos 
samtliga verksamheter inom 
äldreomsorg och funktionsstöd samt 
sociala boenden.

Källa: Inrapporterade uppgifter från 
förvaltningarna

• Den nedåtgående 
trenden med färre 
smittade i stadens 
verksamheter fortsätter.
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Hållbar stad – öppen för världen

Antal konstaterat smittade brukare
- per verksamhetstyp

3Uppdaterad 2021-01-21

Uppgifterna i detta diagram avser brukare både i 
kommunal och extern/privat regi.

Samtliga uppgifter gäller nuläge den angivna dagen.

Källa: Inrapporterade uppgifter från förvaltningarna

• Antal smittade har minskat i alla 
verksamhetstyper utom personlig 
assistans.
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Konstaterat smittade per verksamhet torsdag 21 januari



Hållbar stad – öppen för världen

Antal konstaterat smittade brukare 
- fördelat per stadsområde

4Uppdaterad 2021-01-21

Diagrammet visar totala antalet brukare med konstaterad 
smitta angivet datum.

Diagrammet visar totala antalet individer med konstaterad 
smitta i respektive stadsområde, samt en sammanslagen 
siffra för privata aktörer. 

Alla korttidsplatser, inklusive särskilda covid-enheter, 
rapporteras i den stadsdel där enheten ligger. Särskild 
covid-enhet finns i stadsområde Centrum.
Samtliga sociala boenden redovisas i stadsområde Sydväst

Källa: Inrapporterade uppgifter från SDF/SRF

• Smitta finns i alla delar av staden.
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Konstaterade smittade per utförare torsdag 21 januari
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Hållbar stad – öppen för världen

Antal boenden med smitta

5Uppdaterad 2021-01-21

Diagrammet visar totala antalet boenden av olika typ, där 
någon av de boende har konstaterad smitta angivet datum.

Källa: Inrapporterade uppgifter från förvaltningarna

• Antal boenden där smitta finns har 
minskat.
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