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Samlad regional lägesbild covid-19 v. 49

Ny information sedan 24/11 = GultHändelsebeskrivning
Regionen rapporterar om att antalet patienter med covid-19 fortsätter öka, om än inte så snabbt.

Belastning på hälso- och sjukvården har ökat med inskrivna patienter i slutenvården. Antalet inneliggande 
patienter i slutenvård är 101 varav 15 på IVA. Antalet utskrivna är totalt 1020, vilket är +71 patienter från 
föregående rapportering. Regionens tillgång på skyddsutrustning är god både nu och de närmaste veckorna. 
Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan fortsatt 
ökat. Bekräftade fall uppges finnas i 7(-1) av länets 13 kommuner. En ökning av beställningar av 
skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret. Efterfrågan och leveranser på visir, munskydd och 
handskar har ökat. Tillgången till skyddsutrustning är för närvarande god.

Regionen har öppnat upp för provtagning av personer 65 år eller äldre som har haft symtom på covid-19 i 
minst 48 timmar. Länsstyrelsen har upprättat en funktion för att bistå regionen och aktörer i Östergötlands 
län med identifiering av samhällsviktig verksamhet som är i behov provtagning. Länsstyrelsen och regionen 
har utifrån framtagen plan och metodstöd dagliga avstämningar samt veckovisa avstämningsmöten med ett 
långsiktigt planeringsperspektiv.

Kinda kommun, Norrköpings kommun och Åtvidabergs kommun rapporterar om risker att psykisk ohälsa 
kan komma att öka i och med ökad isolering. Åtvidabergs kommun ser även en risk med att isolering och 
sysslolöshet framför allt för unga kan orsaka samhällsstörningar. Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) 
lyfter att det är påfrestande för personal med påbuden att jobba hemma. Polisen ser att inställda 
utbildningar kan vara en risk på längre sikt om restriktionerna kvarstår över tid.

Sex kommuner, polisen och RTÖG rapporterar att ytterligare påverkan kan uppstå på samhällsviktig 
verksamhet på 4 veckors sikt om smittspridningen fortsätter att öka.

Befintlig samverkan i länet
Regional krissamordning (ISF) samt kriskommunikation sker med alla 13 kommuner, regionen, 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG), Polisen, Södra militärregionen, SOS Alarm, Kustbevakningen). Vid 
behov deltar länets ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO).

Samordning av skyddsmateriel sker genom; socialchefsnätverk, inköpssamverkan samt länsgemensam 
lagerhållning. 

Landshövdingen leder regelbundna strategiska möten med kommundirektörer och regiondirektör. Det finns 
en regelbunden samverkan kring näringslivsfrågor mellan Länsstyrelsen, regionen och näringslivets 
organisationer. 
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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 28 mars - 30 november. Linjerna 
visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande



Samhällspåverkan

v45 v46 v47 Samhällssektor v48
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri
Måttlig: Finspång, Ydre, 
Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun rapporterar om viss oro inom tillverkningsindustrin och andra branscher.

Ydre rapporterar om påverkan på besöksnäring, restauranger, mindre tjänsteföretag. Mycket avbokningar, 
mindre omsättning. Dock ej fler konkurser jämfört med 2019.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Motala, Norrköping,
Regionen

Måttlig: Boxholm, Finspång, 
Kinda, Linköping, Mjölby, 
Vadstena, Ydre, Söderköping, 
Åtvidaberg, Ödeshög, 
Valdemarsvik

Samtliga kommuner samt Regionen anger påverkan på samhällssektorn. Främst handlar rapporteringarna om 
en ansträngd bemanningssituation.

I Mjölby kommun ser situationen något bättre ut denna vecka i förhållande till förra veckan även om 
påverkan kvarstår.

I Norrköpings kommun finns en vädjan till anhöriga om att avstå besök på SÄBO och boenden inom VPF. 
Vård- och omsorgskontoret är i stabsläge för att hålla ihop arbetet, de skapar en nulägesbeskrivning samt 
utreder möjligheten att använda munskydd och visir i vårdnära situationer. Antalet bekräftat smittade ökar.



Samhällspåverkan

v45 v46 v47 Samhällssektor v48
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, Regionen

Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre, Ödeshög

Kinda kommun rapporterar om en sårbar bemanningssituation.

Motala kommun rapporterar att andra uppdrag återigen får pausas precis som under våren.

Kommunalteknisk 
försörjning

Måttlig: Motala Motala kommun rapporterar påverkan inom städ- och kostverksamheterna.

Livsmedel Måttlig: Söderköping
Söderköpings kommun rapporterar fortsatt om att fysiska besök endast genomförs vid nödvändiga 
livsmedelskontroller.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Motala, Norrköping, Ydre, 
Ödeshög

Motala kommun rapporterar fortsatt påverkan i för- och grundskola samt inom viss administration/HR som 
leder till nedprioritering av ordinarie arbetsuppgifter.

Norrköping kommuns socialkontor har stor frånvaro på utredningsenheten för barn och dess familjer. En 
enhet har också ett högt inflöde av ärenden. Det krävs samtidigt extra personal för att genomföra beslutade 
insatser vid umgängesstöd för att kunna leva upp till restriktionerna. Drygt hälften av enheterna på 
utbildningskontoret är direkt påverkade med olika många smittade, övriga indirekt med svåra anpassningar 
och svårigheter att organisera lokalt. Stor oro för smitta och minska kvalitet. Anpassningar med partiell 
distansundervisning på gymnasium. Svårt med PRAO och APL.

Skydd och säkerhet

RTÖG ser en ökning av personal som antingen blir sjuk i konstaterad Covid-19 eller med generella 
förkylningssymptom alternativt omfattas av reglerna kring hemkarantän. Detta kan under perioden om 4 
veckors sikt komma att påverka verksamheten i och med vakanser som uppstår. Den kontinuitetsplanering 
som gjordes under våren används nu som proaktiv modell och underlag för eventuella prioriteringar.  
Påverkan tros kunna drabba främst operativ personal där hemarbete inte är möjligt.

Transporter
Måttlig: Norrköping, 
Söderköping

Norrköpings kommun rapporter om att läget är ansträngt för att kunna hålla flygplatsen bemannad vid behov 
(samhällsviktigt flyg), typ flygambulans, ambulanshelikopter, polis-helikopter, kriminalvården etc. All charter 
inställd till feb 2021. Fraktflyg går dock enligt plan.



Åtgärder och behov

Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen har fortsatt fokus  på åtgärder och handlingsplan kring provtagning med målet att utöka denna. Har även en målbild för jul och nyår 

gällande bemanning, vårdplatser etc.

• Kinda kommun överväger att stänga den centrala torghandeln. Istället planeras en utspridd torghandel.

• Från och med onsdagen den 25 november 2020 kommer undervisningen på Linköpings kommuns gymnasieskolor att delvis bedrivas som fjärr-
och distansundervisning med syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken och i skolorna. Kommunen undersöker även möjligheten att 
eleverna under de tillfällen de inte är i skolan ska kunna erbjudas skollunch på annat sätt.

• Mjölby kommun väntar inom kort fatta beslut om övergång till distansundervisning, med fysisk närvaro var tredje dag, för gymnasieskolan.

• Motala kommer hålla förskolorna öppet efter behov på respektive förskola under jul och nyår. Inga sammanslagningar av förskolor kommer att 
ske. Kommunen har även beslutat att inte genomföra PRAO i åk 8-9 under vårterminen.

• Söderköpings kommun planerar, utifrån nya rekommendationer från Region Östergötland, att införa ytterligare skyddsåtgärder i form av 
munskydd och eller visir i vårdsituationer där avstånd inte kan upprätthållas. Socialförvaltningen planerar att införa detta inom berörda 
verksamheter under vecka 49.

• Vadstena kommun ser över rutiner vid eventuell stängning av skolor .

• Ydre kommun har infört besöksförbud på kommunkontoret samt övriga kommunala verksamheter (exkl. äldreboende).

• Polisen arbetar fortsatt med kommunikation och arbete för efterlevnad av de skärpta allmänna råden.

• RTÖG ser över tidigare kontinuitetshanteringsplan.

• Under hösten har aktörer, som Svenska kyrkan och RF-SISU, lyft att det finns ett samverkansbehov med Länsstyrelsen. Svenska Kyrkan har ett 
särskilt uppdrag för begravningsfrågor och finns en kunskap hos dem och en särskilt tydlig koppling till pandemin. RF-SISU är en stor del av den 
organiserade idrottsrörelsen. Länsstyrelsen har etablerat en regelbunden avstämning med dem.

Behov av samverkan
• Polisen lyfter att provtagning för 

samhällsviktig verksamhet kan bli 
angelägen om läget förvärras. 
Förplanering, vilket påbörjats genom 
Länsstyrelsen som kontaktyta, är 
eftersträvansvärd.

• RTÖG lyfter att det på sikt kan komma 
att efterfrågas från Region 
Östergötland och då utifrån möjlighet 
att provta personal som bedöms ha 
samhällsviktig arbetsuppgift.



Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
Det finns en mycket stor oro i länet vad gäller handel och restaurang inför kommande julhandel. Risk finns också för ökat antal konkurser i dessa branscher när framflyttade kostnader såsom 
hyror börjar krävas in. Nivån på antal konkurser i länet ligger förhållandevis lågt. Det är svårt att avgöra hur långvariga den nuvarande påverkan av pandemin kommer bli för näringslivet. 
Uthålligheten hos företag bedöms av flera aktörer i länet som lägre och mer kritiskt nu än under våren.  Finns det inte ett riktat stöd till restaurang, handel och nöjesställen inom 2-3 veckor så 
är risken mycket stor att antalet konkurser kommer att öka kraftigt redan under december.

Signaler från länet
Det finns enstaka oroväckande signaler från fastighetsbranschen om att den organiserade brottsligheten tar tillfälle att utnyttja den nuvarande situationen. Det finns en risk att företag som 
befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation erbjuds lånepropåer från kriminella gäng.

Besöksnäring och handel befinner sig i en mycket utsatt situation. Intäktsmässigt har företag i dessa branscher tappat mellan 60-80% under den senaste tiden med de hårdare restriktionerna. 
Många vittnar om att de inte kommer klara av att hålla igång verksamheterna länge till. Industriföretag är bekymrade över att provtagningarna har minskat och det finns en oro för 
skolnedstängningar, som kan påverka företagen då personal med barn i skolåldern måste stanna hemma.

Allmänhetens tolkning av de lokala allmänna råden gör att kunder i detaljhandel och restauranger uteblir. Många verksamheter och handeln i synnerhet upplever en svår balansgång mellan 
budskap som ”kom inte hit”  och ”handla så att vi överlever”. Det uppstår konflikter utifrån olika tolkningar där företagare uppfattar sig misstrodda och anklagade för att de bedriver sin
verksamhet. Det räcker inte längre för företagen att anpassa sina verksamheter då allmänheten har förändrat sina beteendemönster utifrån gällande råd och rekommendationer. Vissa 
restauranger ser att man hellre skulle stänga om man fick fullt stöd istället för att bedriva en verksamhet som allmänheten uppmanas att inte besöka. De dubbla budskapen är utmanande för 
många företag med besökande kunder. Det finns efterfrågan för ett stöd som innebär att verksamheter kan stänga under en avgränsad tidsperiod i syfte att övervintra den nuvarande krisen 
och på så vis efterleva de allmänna råden och restriktionerna.

Det finns en stor efterfrågan av information kring de nya riktlinjerna och hur dessa ska tolkas. Många aktörer saknar vägledning om hur en förväntas agera i relation till de olika restriktionerna. 

Behov av stöd från nationell nivå 
Vår bedömning är att villkoren för att få stöd med krav på omsättningstapp är för högt satta för vissa branscher, exempelvis restaurang, där man inte har så stora marginaler och vårens 
kundtapp har gjort att ev besparingar är förbrukade. Likviditeten påverkas i många fall kraftigt och det kan vara svårt att betala skatter, avgifter och löner då utlovat stöd dröjer.
Det efterfrågas fler statliga stöd, bland annat ett nytt hyresstöd som riktar sig direkt till näringsidkare utan inblandning av fastighetsägare och hyresvärdar.
Behov av samverkan nationellt
Kommunerna i länet har fortfarande behov av en dialog med polismyndigheten kring tillstånd för att förenkla för företag. Behov finns för att möjliggöra för företag att bedriva verksamhet 
anpassat till rådande restriktioner och allmänna råd, exempelvis utomhusförsäljning i anslutning till butiken. 



Påverkan på näringslivet

Kompletterande information
Tom 20 november har 80 (+56) personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 745 personer 
varslats sedan den 1 mars. Länsstyrelsens bedömning är att företagen ännu inte hunnit reagera 
på de senaste förändringarna. Detta avser åttapersonersnormen och det nya 
serveringstillståndet som träder i kraft den 20 november.

I Östergötland har 2 410 (+12) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 17 984 (+22) 
anställda i länet (tom den 25 november). 
I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 959 (+3) respektive 2 557 (+1) anställda. 
Fram till den 23 november har 1 063 (+24) ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt 1 214 
inkomna ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna omfattar 
34,1  miljoner.

I Östergötland har det till och med den 18 november rapporterats 15 företagskonkurser och 
berör minst 22 anställda. Restaurangverksamhet är överrepresenterat med 4 konkurser av 
dessa 15 samt underhåll och reparation av motorfordon med 3 konkurser.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Det är ett högt medietryck hos framför allt Region 
Östergötland. Det förekommer en hel del granskande 
frågor och ifrågasättande artiklar. Det har bland annat 
handlat om att Östergötland är den region i landet som 
genomför minst antal covidtest i förhållande till 
befolkningens storlek samt att man även ligger sist när det 
gäller antikroppstest. Att kommunicera regional 
provtagning är utmanande då den nationella och 
regionala kommunikationen kring provtagning skiljer sig 
åt.
Det har även uppmärksammats att regionen kan tvingas 
bryta mot semesterlagen och inte bevilja den ledighet 
som vårdpersonalen har rätt till om belastningen på 
vården fortsätter att öka. Även IVO:s kritik mot landets 
regioner rapporterades flitigt av regional media.

Behovsgrupper och budskap
Kommunikation till unga och unga vuxna är ett prioriterat
område för att öka efterlevnaden. Det finns ett fortsatt 
behov av insatser för att nå utsatta grupper och grupper 
som inte har svenska som modersmål.

Exempel på övergripande budskap:
Pandemin påverkar oss alla och situationen gör att många 
människor känner sig oroliga, ensamma eller rädda. Det är 
viktigt att vi visar omsorg om varandra och vågar sätta ord 
på våra känslor. Det finns stöd att få från medmänniskor, 
frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Uppmärksammad informationströtthet
Flera aktörer rapporterar ett fortsatt behov av att nå ut 
med information till unga personer. Finspångs kommun 
ser även en utmaning i riktade insatser till äldre.

Räddningstjänsten Östra Götaland rapporterar att 
budskapet om fortsatt distansering är den största 
utmaningen att få effekt av. Man upplever att det av 
enskilda medarbetare inte görs tillräckligt för att hålla 
distans, det gäller till exempel personal som behöver vara 
på arbetsplatsen.

RTÖG har även noterat fortsatt många människor i vissa 
butiker där det inte enbart säljs livsmedel.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets aktörer samverkar regelbundet och arbetar 
tillsammans för att kunna agera samstämmigt. 

Ett nytt samverkansforum med aktörer från civilsamhället 
är på väg att byggas upp av Länsstyrelsen. Fokus kommer 
att vara på kommunikation och lägesbildsinhämtning.

Den gångna veckan har fokus på kommunikationen 
mestadels handlat om förlängda allmänna råd och förbud 
mot sammankomster med fler än åtta personer. Flera 
aktörer har lagt mycket tid på att hjälpa företagare och 
allmänhet att tolka de nya restriktionerna.

Övrigt
Norrköpings kommun upplever en stor utmaning i att 
kommunicera ut dubbla budskap. Exempelvis att enbart 
umgås med din familj, max 8 personer men att du ska gå 
och jobba i skolan, förskolan och elever ska vara på plats. 
Länsstyrelsen har noterat att allmänheten har svårt att 
förstå skillnaden mellan restriktioner och råd.

Ydre kommun ser en utmaning i att få ut ny information 
från myndigheterna internt och externt så fort som 
möjligt eftersom det oftast sker med kort framförhållning. 
Norrköping rapporterar att när beslut sker i samma veva 
som informationen kommer hinner inte människor 

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länsstyrelsen och regionen publicerar i veckan den sista 
delen av en gemensam kampanj med unga som målgrupp. 
Materialet har även delats med övriga aktörer i länets 
kriskommunikatörsnätverk och kommer nästa vecka att 
skickas till övriga länsstyrelser.

Linköpings kommun har satsat mycket på information och 
många besök hos serveringsställen. Detta för att hjälpa 
dem att efterleva gällande rekommendationer.
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Fråga 1. Samlad 
bedömning 
(baserat på svar 
från 12 av 13 
kommuner, RÖ, 
Polisen, PRO och 
RTÖG)*

v45 v46 v47 v48

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre 
nu gentemot tidigare veckors rapporteringar.

12 kommuner har inkommit med bedömning i fråga om efterlevnad, 11 kommuner anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning 
och 1 att de efterlevs delvis. Andelen kommuner som anger att efterlevnaden är stor har de senaste veckorna ökat. Polisen anger att 
rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning. Region Östergötland rapporterar även denna vecka att rekommendationerna efterlevs delvis.
RTÖG rapporterar denna vecka att rekommendationerna efterlevs delvis, det med hänvisning till utmaningen kring efterlevnad av distansering 
och behovet av att enbart utföra nödvändiga besök i till exempel affärer. Svenska Kyrkans uppfattning är att råden respekteras och följs i hög 
utsträckning.

Fråga 2. Generella 
iakttagelser i 
samband med 
tillsynsbesök, 
observationer eller 
vid andra besök

Under vecka 47 har Norrköpings kommun utfört 7 tillsynsbesök på serveringsställen, utfärdat 2 förlägganden och 1 förbud. Motala kommun har utfört 6 tillsynsbesök 
på serveringsställen. Linköpings kommun har fått in 1 klagomål på trängsel på allmän plats och 1 klagomål på serveringsställen. Linköpings kommun har utfört 15 
tillsynsbesök på serveringsställen.

Regionen och Polisen rapporterar fortsatt att ungdomar är en viktig målgrupp var gäller efterlevnad av restriktioner. Regionen ser fortsatt ett behov av riktad 
information till ungdomar och unga vuxna. Polisen upplever fortfarande att ungdomar är den grupp där rekommendationerna efterlevs något sämre.

RTÖG rapporterar om att det fortsatt är många människor i vissa butiker/handelscentrum där det inte enbart säljs livsmedel/mat.

Fråga 3. Vidtagna 
åtgärder

Region Östergötland har slopat karensdag för egen personal, samt har prioriterat provtagning av personal för snabb återgång till arbete om möjligt.

Fråga 4. Behov av 
åtgärder

Söderköpings kommun rapporterar att serveringsställen upplevt viss irritation hos besökare. Rapportering i media späder på att det kan upplevas orättvist mellan 
olika verksamheter.

Regionen rapporterar att det inkommer synpunkter från allmänheten gällande provtagning.

Fråga 5. Goda 
exempel

Linköpings kommun rapporterar att deras Miljökontor arbetar aktivt för en bra planering för trängseltillsyn och har en god dialog med företagarna. Det sker 
framförallt genom mycket information samt hög närvaro med många besök hos verksamhetsutövarna.

*Grå: Uppgift saknas. Röd: Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Gul: Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (51-75 %). Grön: Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (76-100 %).

Efterlevnadsuppdraget



Efterlevnadsuppdraget
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Fråga 1. Samlad 
bedömning* v45 v46 v47 v48

Trängselproblematiken i kollektivtrafiken varierar från vecka till vecka och över dygnets timmar. I vecka 48 rapporterade Östgötatrafiken om läget 
i kollektivtrafiken under vecka 47. Då inkom ungefär samma antal rapporter om trängsel ombord på Östgötatrafikens fordon som vecka 46, som 
då var en tydlig minskning av antalet rapporter jämfört med vecka 45.

Fråga 2 & 3. 
Beläggningsgrad 
(aktuell & tidigare 
år)

Under vecka 47 kom inga rapporter om att förare har behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att fordonet är fullsatt. 
Antalet kundärenden som avser trängsel ligger fortsatt på en låg nivå. Rapporterna om trängsel avser främst Linköpings och Norrköpings stadstrafik. 

Statistiken från passagerarräkningssystemet och biljettsystemet visar inte på någon förändring jämfört med vecka 46 då det var en minskning av antalet resenärer 
ombord med ungefär 15-20 %.

Sjukskrivningarna hos trafikföretag i den allmänna kollektivtrafiken ligger fortsatt på en låg nivå och påverkar inte möjligheter att upprätthålla trafiken på nuvarande 
nivå.

Söderköpings kommun rapporterar fortsatt om trängsel på skolskjutsar i kollektivtrafiken.

Fråga 3 och 4. 
Åtgärder 
(vidtagna & 
behov)

Informationsinsatsen i de egna kanalerna fortsätter för att nå ut med informationen om att bara resa när det är nödvändigt, arbeta hemifrån, undvika rusningstrafik 
och om möjligt gå eller cykla. Östgötatrafiken planerar även för hur man fortsättningsvis ska arbeta med information till kunder under hösten. 

I den särskilda kollektivtrafiken har bokningarna av färdtjänstresor minskat betydligt, vilket sannolikt beror på de lokala allmänna råden i Östergötland. Nivån ligger nu 
på ca 30 % färre resor än normalt under vardagar och 50 % färre resor under helgerna. Sjukskrivningsläget hos trafikföretagen i den särskilda kollektivtrafiken är bättre 
än förra veckan. Endast ett av de mindre företagen rapporterar om höga sjukskrivningstal.

Östgötatrafiken fortsätter arbetet med en beredskapsplan för ett läge då de inte kan klara av att köra all trafik på grund av att förare är sjuka. Detta arbete innebär en 
dialog med trafikföretagen om var de ser möjlighet att göra reduceringar och en gemensam plan för det fall det skulle behöva genomföras tillfälliga neddragningar i 
trafiken på grund av hög sjukfrånvaro. 

Fråga 5. Goda 
exempel

Inget nytt att rapportera.

*Grå: Uppgift saknas. Röd: Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Gul: Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (51-75 %). Grön: Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (76-100 %).



Andra berörda aktörer

Svenska Kyrkan

Minskade intäkter genom medlemsavgifter som en följd av att människors inkomstnivåer minskar. Det har lett till organisationsförändringar med uppsägning av anställda.

Minskade intäkter på regionala stiftsgårdar pga. avbokningar vilket lett till permitteringar och uppsägning av anställda.

Vi märker att den ekonomiska utsattheten hos människor vi möter har ökat. Alltfler söker upp kyrkan för ekonomiska bidrag eller stöd till mat. I vårt samarbete med Stadsmissionen i 
Norrköping delas stora mängder mat ut till utsatta människor varje vecka.

Aktiviteter såsom gudstjänster har även sänts digitalt för att möjliggöra närvaro. Trycket på jourhavande präst har ökat och verksamheten har skalats upp som en följd.

I september 2021 är det kyrkoval och under hösten har ett antal utbildningar arrangerats för valnämnder i stiftet. Ett ganska stort antal ledamöter har valt att avstå utbildning pga
smittorisken. Många förtroendevalda i Svenska kyrkan är över 70, och tillhör riskgrupp. På många håll har kyrkorådsmöten fått ställas in, vilket inte är bra för demokratin. Den digitala 
mognaden ser väldigt olika ut i församlingar och pastorat.

Antalet hemarbeten har ökat och fysiska möten minskat. Viss verksamhet har ställts in men möten med människor i utsatthet har betraktats som prioriterat.

Utbildningssatsning har krävts bland personal och investeringar i utökat digitalt stöd både av hård- och mjukvara.

Svenska kyrkan har arbetat med telefonkontakt som ersättning för fysiska möten. Exempelvis ringdes alla 11 000 personer över 70 år i Domkyrkopastoratet upp.

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har ansvar för begravningsverksamhet. Kapacitet i stiftet har varit god, och har räckt till under hela pandemin. Verksamheten ska vara anpassad för 
kris och höjd beredskap.

RF-SISU
Egen personal arbetar med hemmet som utgångspunkt med några undantag där arbete tillåts på kontoret av psykosociala skäl.

RF-SISU hör en ökad oro hos ledare och föräldrar över de ungdomar födda 2004 och tidigare som nu inte får träna i grupp. Oro över att detta ska leda till att föreningarna tappar medlemmar, 
att ungdomarna blir mer inaktiva och att det på sikt kan leda till att ungdomar lockas in i alternativa gemenskaper, i vissa fall kriminell verksamhet.

RF-SISU ser en tendens till att man i föreningar nu har en längre tidshorisont och att man nu i högre grad än innan ställer in istället för att skjuta fram.

För att täcka en bredare lägesbild av covid-19 i länet har information inhämtats från aktörer i civilsamhället. Länsstyrelsen har under vecka 48 ställt frågor om hur aktörernas verksamheter 
har påverkats av de lokala allmänna råden som gäller i Östergötland. Svar från aktörer nedan redovisas här och i samband med efterlevnadsuppdraget. Utöver aktörer nedan lämna 
Östgötatrafiken information som enbart redovisas inom ramen för efterlevnadsuppdraget. 



Andra berörda aktörer

Linköpings Universitet (LiU)
Signaler om att studenterna undviker fester i privat regi. Studentföreningar genomför istället digitala event, som tex musiktävlingen SuperSchlaget.
LiU har tagit fram ett underlag till beslut med pandeminivåer och efterföljande åtgärder.
Ytterligare åtgärder för utglesning har vidtagits i de byggnader där studenter samlats i för stor omfattning. Bland annat har det vidtagits ytterligare åtgärder för att minska risk för smittspridning 
vid examinationsmoment. Efter avstämning med smittskyddet står LiU fast vid ett personantal på max 50 vid nödvändiga examinationer i sal, i övrigt utgör max 8 personer riktvärde för 
verksamheten.
Närvaron av medarbetare campus är fortsatt mycket låg, när det gäller grupper som kan arbeta hemifrån. LiU bedömer att medarbetare i stor utsträckning följer restriktioner i alla avseenden. 
När det gäller studenter är upplevelsen att restriktioner efterlevs i förhållandevis stor utsträckning inom ramen för verksamheten. Man umgås vid studier ofta i samma begränsade grupper, i 
realiteten kanske jämförbart med studentens ”familj” (då många studenter är inflyttade till regionen och därför inte till vardags träffar sina nära anhöriga).
LiU kan observera en viss ökning av stressrelaterade problem både gällande studenter och inom medarbetargrupper.
Alla studentlivsrelaterade aktiviteter har ställts in eller blivit digitala. Det rör både föreningsverksamhet på campus och festverksamhet i kårhus. LiU har också ställt in konferenser, resor och 
fysiska möten som inte gått att överföra till digital form.

För att täcka en bredare lägesbild i länet av covid-19 har information inhämtats från fler aktörer under vecka 48. Svar från aktörer nedan redovisas här och i samband med 
efterlevnadsuppdraget. Utöver aktörer nedan lämna Östgötatrafiken information som enbart redovisas inom ramen för efterlevnadsuppdraget. 


