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§ 505   
Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset 
 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman inleder med att redogöra för aktuell lägesbild av påverkansgraden i 
förvaltningar och bolag. 

Erica Farberger lämnar en information om sekretessbedömning med anledning av  
Covid-19 under följande rubriker: 

• Sekretess för stadsdelsnämnderna och social resursnämnd 
• Socialtjänstsekretess 
• Olika bedömningar om samma uppgifter 

Helena Mehner lämnar en information om delutvärdering av kriskommunikation under 
coronapandemin under följande rubriker: 

• Bakgrund 
• Viktiga omvärldsförändringar 
• Delprojekt 
• Varför en utvärdering av kriskommunikationen under coronapandemin? 
• Utvärdering av kommunikationsarbetet 
• Exempel på utvärderingsresultat hittills 

Eva Hessman lämnar information om planering och krisledning under sommaren och 
framåt under följande rubriker: 

• Planering/justeringar inför och efter sommaren  
• Justeringar i inriktningen, juni-augusti 
• Stadsledningskontorets arbete med samordning och krisledning, juni-augusti 
• Anpassat arbetssätt under och efter sommaren  
• Föredragningar i kommunstyrelsen – informationsmöten 
• Bemanning och kontakt med stadsledningskontoret under sommaren 
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§ 505 forts. 
 

Helena Mehner lämnar information om samlad kommunikation ”Håll avstånd” under 
följande rubriker: 

• Syfte och mål 
• Grundbudskap 
• Samordnade insatser centralt och i linjen 
• Kommande insatser 
• Direktutskick till samtliga hushåll vecka 25 

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör för social resursförvaltning, lämnar information om 
Göteborgs Stads samordning av förebyggande arbete mot social oro och våld i nära 
relation i samband med Covid-19 under följande rubriker: 

• Lägesbild och riskbedömning – maj 2020 
• Fokusområden för åtgärder/Pågående arbete 
• Gemensam lägesbild för staden 
• Fritidsaktiviteter för barn och unga 
• Säkerställa stadens förmåga att hantera social oro 
• Utveckla kommunikationen till grupper som är svåra att nå 
• Våld i nära relationer 
• Aktualiseringar rörande våld i nära relationer (barn och unga 0–20 år) 
• Aktualiseringar rörande våld i nära relationer (vuxna 21 år) 
• Arbete mot våld i nära relationer med anledning av Covid-19 

Linda Nygren, förvaltningsdirektör för park- och naturförvaltningen, lämnar information 
om användningen av stadens offentliga rum och park- och naturförvaltningens insatser 
med anledning av Covid-19 under följande rubriker: 

• Vad gör vi utifrån nuvarande beslut? 
• Njut av närmiljön och håll avstånd 
• Samordnade insatser i utemiljöer 
• Information på friluftsbaden 
• Badplatsvärdar och ferieungdomar 
• Beredskap 
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Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör för kretslopp och vatten, lämnar information 
om användningen av stadens offentliga rum och avfall och VA under följande rubriker: 

• Minskade avfallsmängder 
• Besöken på återvinningscentralerna fortsätter uppåt 
• Under sommaren – minskade mängder avfall, fler besök på återvinningscentralerna 

och lägre intäkter 
• Stor påverkan på second hand aktörer 
• Vattenförsörjning 

Tina Liljedahl-Scheel lämnar information om samordnad bemanning och lägesbild 
arbetsmiljöärenden under följande rubriker: 

• Samordnad bemanning 
• Sommarplanering 
• Feriejobb/sommarjobb 
• Arbetsmiljö 
• Anmälningar med krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen 6 kap § 6 a samt 

skyddombudsstopp 6 kap § 7 
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