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Samlad regional lägesbild covid-19 v. 48

Ny information sedan 18/11 = GultHändelsebeskrivning
Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har fortsatt ökat under de senaste veckorna. 
Belastning på hälso- och sjukvården har ökat med inskrivna patienter i slutenvården. Antalet 
inneliggande patienter i slutenvård är 101 varav 12 på IVA. Antalet utskrivna är totalt 949, vilket är 
+69 patienter från föregående rapportering.

Regionen rapporterar om att smittspridning sker i kluster men också mer allmänt i samhället. 
Regionens tillgång på skyddsutrustning är god både nu och de närmaste veckorna. Lokala allmänna 
råd beslutades 29 oktober och gäller till den 13 december. Länsstyrelsen har den 23 november 
beslutat om ny föreskrift gällande deltagare på 8 personer för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, som särskilt regleras med anledning av sittande publik. Regeringen har 
fattat beslut om undantag för begravningar där 20 personer tillåts.

Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan 
ökat. Bekräftade fall uppges finnas i 8 av länets 13 kommuner. En ökning av beställningar av 
skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret. Efterfrågan och leveranser på visir och 
munskydd har ökat. Tillgången till skyddsutrustning är förnärvarande god.

Under vecka 47 har provtagningskapaciteten varit fortsatt begränsad bland annat till följd av en 
tidigare driftstörning. Fortsatt sker provtagning endast för prioriterade grupper. Det förekommer ett 
visst ifrågasättande av regionens arbete med testning och det finns fortsatt en oro för att den 
begränsade kapaciteten ska påverka samhällets funktionalitet.

I åtta av 13 kommuner påverkas genomförande av kommunfullmäktige. Möten har digitaliserats helt 
eller delvis, förkortats eller ställts in.

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 (fr.o.m. 
v.45 provtas endast priogrupp 1 och 2) i Östergötland 28 mars - 22

november. Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA Slutenvård Smittade



Samhällspåverkan

v44 v45 v46 Samhällssektor v47
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri
Måttlig: Finspång, Åtvidaberg, 
Boxholm, Ödeshög

Åtvidabergs kommun rapporterar om viss påverkan kopplat till minskad rörlighet och efterfrågan inom vissa 
branscher.

Ödeshögs kommun rapporterar oro efter den senaste tidens kraftiga nedgång inom handel- och 
restaurangnäring.

Antal samtal från oroliga näringsidkare till Länsstyrelsen har ökat.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Motala, regionen

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

Kommunerna Finspång, Mjölby, Vadstena, Valdemarsvik, Söderköping, Åtvidaberg, Norrköping och Ödeshög 
rapporterar samtliga om en ansträngd bemanningssituation. Det gäller sjukfrånvaro och VAB bland befintlig 
personal och brist på vikarier. Vadstena kommun rapporterar särskilt om en ansträngd personalsituation 
inom hemsjukvård. Söderköpings kommun rapporterar om hög personalfrånvaro i vissa enheter inom 
barnomsorgen och ansträngd situation på gruppboenden inom LSS.

Åtvidabergs kommun har fått en ökad användning av skyddsmateriel.

Motala kommun rapporterar påverkan inom SÄBO och äldreomsorgen.

Norrköpings kommun aktiverade i början av vecka 47 vård- och omsorgskontorets krisledningsgrupp med 
anledning av en ökad arbetsbelastning och påverkan inom flera enheter. Det är en ansträngd situation för 
legitimerade medarbetare där det finns mindre tillgång på vikarier att ta in vid sjukfrånvaro. Regionen har 
fortsatt förhöjt beredskapsläge på regional och lokal nivå.



Samhällspåverkan

v44 v45 v46 Samhällssektor v47
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång 

Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre

Finspångs kommun rapporterar om en sårbar bemanningssituation.

Norrköpings kommun rapporterar om personalfrånvaro på Kontaktcenter som bland annat innebär längre 
väntetider i kommunens växel.

Kommunalteknisk 
försörjning

Ödeshögs kommun har påbörjat planering för uthållighet inom kommunal förvaltning.

Livsmedel
Söderköpings kommun rapporterar om att fysiska besök endast genomförs vid nödvändiga 
livsmedelskontroller.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

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

Motala kommun har påverkan i för- och grundskola samt inom viss administration. Påverkan på 
administration kan delvis härledas till att arbetet i krisledningsstaben kräver stora arbetsinsatser från vissa 
medarbetare, vilket gör att ordinarie arbetsuppgifter prioriteras ned.

Norrköpings kommun rapporterar att flera centrala avdelningar och enheter är ansträngda p.g.a. ökad 
efterfrågan på stöd från kommunens verksamhetskontor. Personalsituationen är ansträngd och påverkar 
kvaliteten. Det finns en oro hos personalen för att själv bli smittad och för att bli smittbrygga till kollegor, 
elever och anhöriga. Socialkontoret hade under vecka 46 en betydande påverkan som berodde på 
personalfrånvaro p.g.a. smitta och misstänkt smitta bland brukare på boenden. Inom skolan finns en allvarlig 
påverkan p.g.a. smittspridning i alla verksamheter. Påverkan finns inom gymnasiet och grundskola, men 
främst i verksamhet för särskola. Ett fåtal förskolor har stängt p.g.a. omfattande personalbortfall.

Skydd och säkerhet

Transporter
Måttlig: Norrköping, 
Söderköping

Söderköpings kommun rapporterar om trängsel på skolskjutsar i kollektivtrafiken.



Åtgärder och behov

Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen fortsätter sitt arbete med att säkerställa resurser för provtagning och vård.

• I åtta av 13 kommuner påverkas genomförande av kommunfullmäktige. Möten har digitaliserats helt eller delvis, förkortats eller ställts in.

• Kinda kommun planerar att stänga den centrala torghandeln vecka 48. Istället planeras en utspridd torghandel. Kommunen undersöker också  
möjligheten att mäta kundmönster i dagligvaruhandel för att kunna ge information om när det är få kunder i butiker.

• Linköpings kommun inventerar befintliga omfallsplaner för att säkra uthållighet vid en längre eller omfattande störning.

• Mjölby kommun uppdaterar information på sina webbplatser. Det sker en omflyttning av personal inom socialförvaltningen.

• Motala kommun har infört besöksstopp på ett äldreboende. Ett annat äldreboende har aktiverat sin kontinuitetsplan. Kommunen har 
återinfört resursbank för att stärka personaltillgången inom framförallt omsorgen. Modersmålsstödjare inom förskolan har placerats på varsin 
förskola för att minska smittspridning. Kommunen har pausat livscykelhanteringen av bärbara datorer för att kunna erbjuda datorer för 
distansarbete.

• Norrköpings kommun rapporterar att fler program/klasser inom både gymnasium, grundskola och grundsärskola tillfälligt har gått över till 
distansundervisning. Vård- och omsorg har aktiverat sin krisledningsgrupp.

• Söderköpings kommun arbetar med riskbedömningar gällande skyddsutrustning för personal när ett barn insjuknar i väntan på 
vårdnadshavare. Fortsatt arbete bedrivs med riskanalyser och handlingsplaner, kontinuitetsplan, rutiner, bemanningsbehov inom hälso- och 
sjukvård samt LSS. Kommunen arbetar med information i olika kanaler kring julbord och trängsel.

• Vadstena kommun genomför politiska möten på distans i möjligaste mån. Administrativ personal arbetar hemifrån om möjligt. 
Skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på förskolor. Kommunen erbjuder all personal att ersätta kostnader för influensavaccinering. Det pågår 
en riktad kampanj mot unga för att minska smittspridningen i den gruppen.

• Ydre kommun har infört skärpta restriktioner vad gäller möten, besök m.m. Kommunkontoret är stängt för besökare.

• Åtvidabergs kommun inventerar personalsituationen inför jul och nyår. Kommunen kartlägger behov av aktiviteter i samband med t.ex. lucia 
för ungdomsgruppen.

• Ödeshögs kommun förbereder personal som tidigare arbetat inom omsorgen på att eventuellt tillfälligt omplaceras.

• RTÖG leder i särskild förvaltningsledning och anpassar löpande egna restriktioner till nationella och regionala. Förbundet samverkar med alla 
räddningstjänstorganisationer i länet och har möte varje måndag för avstämningar. Alla har möjlighet att snabbt sammankalla denna grupp vid 
behov.

Behov av samverkan
• Söderköpings kommun lyfter behov 

av en samsyn i länet gällande när barn 
och unga ska stanna hemma från 
skolan. Informationen på 1177 
uppfattas som otydlig.

• PRO föreslår en jourverksamhet under 
de kommande storhelgerna dit 
personer kan ringa för att få stöd och 
någon att prata med. Verksamheten 
behöver organiseras som ett uppdrag 
med finansiering. Åtgärden skulle 
motverka ensamhet under storhelger 
och också avlasta vården.



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. Restauranger är överrepresenterade bland företag som går i konkurs nu.

Återigen rapporteras att konsekvenserna av pandemin slår brett och ojämnt, oavsett bransch och storlek på företag. Företagens marknad och beroende av import/export kopplat till de globala 
effekterna av pandemin påverkar också. Den senaste tidens utveckling ökar risken för att företag som haft det svårt under den inledande delen nu får en ytterligare förhöjd risk att tvingas i 
konkurs. Det är här centralt att de som nu åter står inför en svår situation kan få ett statligt stöd som matchar de behov som finns bland företagen. Att dessa stöd är anpassade så att mindre 
företag på ett lättförståeligt sätt kan få del av stöden är av vikt.

Signaler från länet
Den nuvarande situationen bedöms som allvarligare än i våras. En stor oro råder i länet efter regeringens besked gällande samlingar om max åtta personer. Oron rör främst branscher med 
besökande kunder. Råd och restriktioner uppfattas som otydliga av många. Restriktionerna upplevs avgränsa vissa verksamhetsgrenar som restauranger och eventbranschen, medan köpcentra 
kan hålla öppet utan att träffas av rådande restriktioner.

Allmänhetens tolkning av de lokala allmänna råden gör att kunder i detaljhandel och restauranger uteblir. 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.

Många företag är i dagsläget försvagade då vårens situation påverkat kraftigt och eventuella besparingar är förbrukade. Kommunerna uppger sig ha tät dialog med näringslivet och dess 
representanter. Även logistikkedjor och logistikföretag påverkas negativt. Bland annat efterfrågas en fungerande testning för att tillgodose krav på negativa testsvar som vissa transporter och 
personalförflyttningar över nationella gränser kräver.

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 
Det behövs tydliga och riktade stöd till drabbade företag. Stöden behöver vara möjliga att ta del av omgående, i samband med att nya lokala allmänna råd och restriktioner kommer. Det 
efterfrågas även att skatte- och avgiftslättnader inte skjuts framåt som en skuld som måste återbetalas.

Behov av samverkan regionalt
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
Till och med den 13 november har 24 (+0) personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 689 
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 2 398 (+10) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 17 962 (+23) 
anställda i länet (till och med den 18 november). 

I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 956 (+3) respektive 2 556 (+0) anställda. 

Fram till den 16 november har 1 039 (+49) ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt 1 214 
(+0) inkomna ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna 
omfattar 32,7 miljoner kronor. 

I Östergötland har det till och med den 18 november rapporterats tio företagskonkurser som 
berör minst 19 anställda. Restaurangverksamhet är överrepresenterat med tre av dessa tio 
konkurser.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Fortsatt medial rapportering om att smittspridningen 
ökat och att länet befinner sig i en andra våg. Press och 
media rapporterar frekvent om effekterna för samhället. 
Detta har ökat efter regeringens förslag om förbud mot 
sammankomster med fler än åtta personer. Det 
rapporteras bland annat om hur aktörer inom kulturen  
och handeln påverkas av lokala allmänna råd och 
restriktioner.

Den begränsade provtagningskapaciteten hos regionen 
har varit i fortsatt fokus och har ifrågasatts. Under veckan 
kunde regionen meddela att provtagningen återigen 
kunde utökas. Även frågor som distansundervisning i 
skolan och besöksstopp på äldreboenden har varit flitigt 
förekommande ämnen.

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:
Det är skarpt läge nu. Vi behöver bromsa smittan och 
rädda liv. Alla måste göra sitt för att vi inte ska behöva ha 
kvar restriktionerna. Vi har inget slutdatum för 
pandemin, men tillsammans kan vi påverka utvecklingen 
och bromsa smittspridningen de kommande veckorna.

Uppmärksammad informationströtthet
Kinda kommun ser ett behov av lokal information kring 
när det är minst människor i mataffärerna.

Ydre kommun rapporterar viss trängsel i butiker, men har 
varit i kontakt med de aktuella butikerna för att hjälpa till 
att komma tillrätta med problemet.

Finspång ser en utmaning i att justera manér och 
kommunikationssätt för att nå ut i bruset och den 
informationströtthet som finns.

Valdemarsviks kommun rapporterar att det är svårt att 
hålla avstånd i vissa miljöer, till exempel i skolan och 
kollektivtrafiken.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets aktörer samverkar regelbundet och arbetar 
tillsammans för att kunna agera samstämmigt i samband 
med förlängningen av de lokala allmänna råden. En 
gemensam digital pressträff genomfördes av 
Länsstyrelsen och Region Östergötland den 19 november.

Relevanta aktörer från civilsamhället har de senaste 
veckorna deltagit på möten med länets 
kriskommunikatörsnätverk.

Flera kommuner rapporterar om hög arbetsbelastning för 
kommunikatörerna.

Övrigt
Åtvidabergs kommun upplever att man får mycket 
material till sig från olika organisationer med budskap 
som skiljer sig åt. Större samordning av affischer och 
digitalt material önskas.

Länsstyrelsen ser ett ökat medialt intresse för den 
samlade regionala lägesbilden.

Söderköpings kommun rapporterar att det är svårt att nå 
fram med information om varför vi inte använder 
munskydd och/eller visir i alla vårdsituationer, samt 
varför länets aktörer agerar olika.

Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Länsstyrelsen och regionen har lanserat den första delen 
av en gemensam kampanj med syfte att få unga och unga 
vuxna att följa de lokala allmänna råden. Kampanjen fick 
stort genomslag i traditionella medier och nådde första 
veckan cirka 200 000 konton i sociala medier.

Materialet har tillgängliggjorts för andra aktörer i länet 
som också har använt det i sina sociala kanaler. 
Kampanjen, som kommer att kompletteras med 
ytterligare två inlägg de kommande veckorna, syns även 
på digitala stortavlor i Linköping, Norrköping och Motala.
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Fråga 1. Samlad 
bedömning 
(baserat på svar 
från 12 av 13 
kommuner, RÖ, 
Polisen, PRO och 
RTÖG)*

v44 v45 v46 v47

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, 10 kommuner anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning 
och 2 att de efterlevs delvis. Andelen kommuner som anger att efterlevnaden är stor har ökat sedan föregående vecka. Region Östergötland 
rapporterar även denna vecka att rekommendationerna efterlevs delvis. RTÖG rapporterar denna vecka att rekommendationerna efterlevs i stor 
utsträckning. PRO bedömer att efterlevnaden hos äldre är stor och att medlemmar följer de lokala allmänna råden.

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

Under vecka 47 har Norrköpings kommun utfört 16 tillsynsbesök på serveringsställen, utfärdat 2 förlägganden och 1 förbud. Motala kommun har utfört 5 tillsynsbesök 
på serveringsställen. Linköpings kommun har fått in 1 klagomål på trängsel i butik och 1 klagomål på allmän plats. Linköpings kommun har utfört 22 tillsynsbesök på 
serveringsställen.

Regionen rapporterar att ungdomar har varit en grupp som inte uppmärksammat restriktioner. Regionen ser fortsatt ett behov av riktad information till ungdomar och 
unga vuxna.

Statistik visar att antalet besökare i Linköpings centrum och vid resecentrum minskat. Även i Ödeshögs kommun upplevs det att trängsel i offentliga miljöer ha minskat 
något.

Kinda kommun rapporterar att det är trångt i dagligvaruhandeln under vissa tider. Även i Ydre kommun upplevs viss trängsel i några butiker.

I Söderköpings kommun har enstaka fall av spänningar uppstått mellan pedagog och vårdnadshavare, gällande om ett barn är sjukt eller inte. I samband med 
trängseltillsyn finns en irritation över att alla inte följer rådande restriktioner och rekommendationer.

Fråga 3. Vidtagna 
åtgärder

Ydre kommun har varit i kontakt med butiker där trängsel förekommit för att se vad kommunen kan hjälpa till med för att komma tillrätta med problemet.

Region Östergötland har slopat karensdag för egen personal.

RTÖG har minskat antalet personer på olika verksamheter genom distansarbete och digitala möten. RTÖG gör en kontinuerlig bedömning inför deltaganden i möten och 
utbildningar utifrån smittsäkerhet.

Fråga 4. Behov av 
åtgärder

Det finns signaler om att det är svårt att hålla avstånd i kollektivtrafik och skolmiljöer. 

Lokal information kring när det är minst besök i dagligvaruhandeln.

Fråga 5. Goda 
exempel

I Motala kommun har socialkontoret utökat sina öppettider för att minska trängsel i väntrum. Personal finns på plats utanför för att svara på frågor och slussa in 
besökare några i taget. Kommunen har också flyttat bilar från bilpoolen till verksamheter där kollegor vanligtvis samåker för att de ska kunna åka i separata bilar.

*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

Ef
te

rl
ev

n
ad

 r
eg

io
n

al
 k

o
lle

kt
iv

tr
af

ik

Fråga 1. Samlad 
bedömning*

v44 v45 v46 v47
Trängselproblematiken i kollektivtrafiken varierar från vecka till vecka och över dygnets timmar. Vecka 46 fanns en minskning av antalet rapporter 
om trängsel ombord på Östgötatrafikens fordon jämfört med vecka 45.

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

Under vecka 46 fanns endast några få rapporter om att förare har behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att fordonet är 
fullsatt. Främst har rapporterna som avser Linköpings stadstrafik minskat. Det är fortsatt linjerna i Linköping som är hårt belastade, där många skolelever reser i morgon-
rusningen. Östgötatrafiken kommer att ta kontakt med Linköpings kommun för en dialog om behovet av att eventuellt förstärka med särskilda skolbussar till vissa skolor.

Rapporter under vecka 46 handlade främst om stadstrafiken i Linköping och Norrköping. I Linköping har Östgötatrafiken från och med vecka 47 satt in trängselvärdar vid 
resecentrum och Trädgårdstorget för att hjälpa till med resenärsfördelningen i morgonrusningen. Antalet kundärenden som avser trängsel ligger fortsatt på en låg nivå.

Östgötatrafiken fortsätter att påminna förarna om att det är viktigt att rapportera in till trafikinformationscentral när de upplever trängsel.

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

Fråga 3 och 4. 
Åtgärder 
(vidtagna & 
behov)

Östgötatrafiken fortsätter det systematiska uppföljningsarbetet, går igenom rapporterna och analyserar statistiken från passageraräkningssystem och biljettsystem för att 
skapa en bild av eventuell trängsel ombord på fordonen. Statistiken visar en minskning av antalet resenärer ombord med ungefär 15-20 %, vilket sannolikt går att koppla 
ihop med införandet av lokala allmänna råd i Östergötland.

Östgötatrafiken förbereder för ett möjligt scenario med en större ökning av antalet sjukskrivna förare som skulle få till konsekvens att all trafik inte kan köras. 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. 

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 mer 
oroväckande än i den allmänna kollektivtrafiken. Ett par av de mindre företagen rapporterar om en sådan ökning av sjukskrivningstalen att de ligger på gränsen för att 
inte kunna klara att upprätthålla trafiken. Östgötatrafiken skapar nu en beredskapsplan för ett läge där trafikföretagen inte kan klara av att köra all trafik på grund av 
sjukfrånvaro. Östgötatrafiken för dialog med trafikföretagen om möjligheten att omfördela resor mellan trafikområden.

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

PRO
• Alla fysiska träffar inomhus är inställda. 

• PRO ser att de lokala allmänna råden gjort att många är mycket ensamma och mår dåligt som följd. Uppmaningar om att vistas utomhus ges för att motverka isolering och ensamhet.

• Det finns ett faddersystem med personer som regelbundet kontaktar medlemmar för att höra hur läget är. Det ska vara en social kontakt.

Linköpings stadsmission
• Det krävs fortsatt mer uppsökande verksamhet för att säkerställa och hålla kontakt med deltagare inom stadsmissionens verksamhet. Det behövs informationsinsatser för att deltagare 

ska förstå konsekvenser. Personer med psykisk ohälsa upplever oro och fler än tidigare isolerar sig. Stadsmissionen ser fortsatt ingen ökning av deltagare som söker upp dem.

• Stadsmissionen upplever ingen ökad smittspridning inom sina verksamhetsområden. Man prioriterar att hålla verksamheter öppna.

• I stadsmissionens sammantagna bild från Norrköping, Linköping och Motala upplevs det att de lokala allmänna råden efterlevs bra av egen personal och besökare. Arbetssättet har 
påverkats genom att flera verksamheter har tätare distanskontakter med klienter som brukar besöka verksamheterna. Flera interna avstämningar görs under arbetspass för att säkerställa 
att personer blivit kontaktade och för att se över insatser för eventuella utvärderingar och ändringar. Distansarbete har ökat för alla medarbetare som har möjlighet att utföra sina 
arbetsuppgifter hemifrån. Alla möten som kan genomföras digitalt eller på distans utförs följaktligen. Stadsmission upplever att övergången till digitala möten har gått bra tack vare bra 
plattformar och vårens erfarenheter.

• Stadsmissionen ser en risk i att klienter inte söker sig till verksamheter för stöd p.g.a. rädsla för smittspridning. Det finns mer isolering hos vissa målgrupper än tidigare.

• Sedan de lokala allmänna råden infördes har APT, kompetensutveckling och handledning ställts in. Opinion och påverkansarbete har delvis fått ställas in eller ställas om till digitala 
lösningar när det lämpat sig. Möten med samverkanspartners och andra externa aktörer har fått ställas in eller digitaliserats.

För att täcka en bredare lägesbild av covid-19 i länet har information inhämtats från aktörer i civilsamhället. Länsstyrelsen har under vecka 47 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. 


