
Samlad regional lägesbild covid-19
Vecka 2

Sammanställd av Länsstyrelsen Östergötland
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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 28 mars - 11 januari. Linjerna 
visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande

Samlad regional lägesbild covid-19 v. 2

Ny information sedan 5/1 = GultHändelsebeskrivning

Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på 
hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har mellan 14-19 covid-19-patienter varit inlagda på 
IVA (i princip oförändrat från förgående rapportering) och 104-114 i övrig slutenvård (en ökning från 
förgående rapportering). Region Östergötland ser inga tecken på att frekvensen på inläggningar kommer 
att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det 
råder även hög belastning inom primärvården. 

Kommunerna rapporterar om att vaccinationerna kommer innebära ökad påverkan, främst på personal 
och logistik.

Antalet smittade personer inom SÄBO har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med 
bekräftade fall på SÄBO är fortsatt 11 av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen 
kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel. 

Beroende på hur smittspridningen i länet utvecklas kan det få förändrad påverkan på samhällsviktig 
verksamhet. Viss påverkan kan bli extra allvarlig eller långvarig på grund av vintern, som medför ökad 
inomhusvistelse samt risk för säsongsinfluensa och andra parallella händelser. Länsstyrelsen bedömer 
att situationen är fortsatt allvarlig.

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. 



Samhällspåverkan

v51 v52 v53 Samhällssektor v1
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri

Måttlig: Finspång, Ydre, 
Åtvidaberg

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Allvarlig: Regionen, Linköping

Betydande: Åtvidaberg (höjd), 
Boxholm (höjd), Valdemarsvik

Måttlig: Norrköping (sänkt), 
Finspång, Kinda, Ödeshög, 
Motala, Ydre, Söderköping

Region Östergötland rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge och hög belastning i vården. Risk för 

ytterligare prioriteringar av vård, utmattad vårdpersonal.

I Linköpings kommun är belastningen på personal inom främst vård och omsorg fortfarande stor och 

sjukfrånvaron är hög inom vissa verksamheter. Det är framförallt i social- och omsorgsförvaltningen påverkan är 

som störst. Vissa personalresurser är ansträngda.

Boxholm rapporterar om smitta ansträngningar att klara bemanningen.

Åtvidaberg rapporterar att läget är ansträngt på grund av fler smittade bland brukare och personal. Påverkan 
rapporteras som betydande.

Mjölby kommun rapporterar fortsatt att det är för tidigt att se indikationer på vilken effekt eventuellt jul- och 
nyårsfirande kan få på smittspridningen på grund av risken för fler besök på kommunens SÄBO.

Valdemarsvik har en betydande påverkan inom stöd och omsorg, särskilda boenden och hemtjänst. Främst 
fortsatta utmaningar inom bemanningsfrågor.

Norrköping rapporterar att läget är ansträngt men under kontroll. I och med vaccineringen kommer läget att 
fortsätta vara ansträngt då det kräver mer planering, logistik och personella resurser.



Samhällspåverkan

v51 v52 v53 Samhällssektor v1
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, 
Regionen

Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre, Ödeshög, 
Mjölby (höjd), Boxholm (höjd)

Mjölby rapporterar om hög belastning på kommunens kommunikationsfunktion.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre, 
Ödeshög, Motala (sänkt), 
Norrköping (sänkt), Åtvidaberg 
(höjd), Boxholm (höjd)

Norrköping rapporterar om att ledigheterna har inneburit lättnader för de centrala stödfunktionerna, dock är det 

fortfarande ansträngt för vissa stödfunktioner. Utifrån hur smittspridningen kan utvecklas bedömer Norrköping att 

skolan återigen kommer att bli påverkad.

Åtvidaberg rapporterar om att ökat hemarbete minskar effektiviteten i vissa delar, en del arbetsuppgifter skjuts 

också på framtiden vilket kommer innebära ett arbete att komma ifatt. Viss sjukfrånvaro.

Boxholm rapporterar om smitta inom barnomsorg och ansträngd bemanning.

Söderköping rapporterar om risk för en högre sjukfrånvaro ibland personal inom skola och barnomsorg efter jul-

och nyårshelgerna.

Skydd och säkerhet
Betydande: RTÖG (höjd)

Måttlig: Finspång, Regionen

RTÖG rapporterar om smittspridning av Covid-19 på två brandstationer i Linköping. Totalt cirka 25 personal 
smittade. Har varit påverkan på ordinarie rutiner kring bemanning i utryckande styrka. RTÖG:s bedömning avser 
den egna verksamheten, ej all räddningstjänst i länet. RTÖG bedömer att påverkan på deras verksamhet kommer 
att minska.

Transporter



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland arbetar med utökad provtagning, förberedelse för vaccination och ytterligare vårdplatser.

• Samtliga kommuner har påbörjat vaccinationer och det finns länsgemensam planering. 

• RTÖG fortsätter att leda i särskild förvaltningsledning för att hantera personalbortfall.

• RTÖG försöker hålla nere risken för att ytterligare smittspridning genom att vidta smittskyddsåtgärder. All 
utryckning i Linköping sker med munskydd. RTÖG undviker även att ta in medarbetare på övertid när någon är 
sjuk för att fler olika medarbetare än nödvändigt inte ska vara på arbetet.

• Åtvidabergs kommun ser över personal i andra förvaltningar som kan förstärka i huvudsak äldreomsorg. Sedan 
tidigare har ett antal andra kommuner vidtagit liknande åtgärder.

• Norrköping har tagit in skolsköterskor och andra sjuksköterskor för att kunna genomföra vaccineringen.

• Kinda har tittat på om bibliotek är borttaget från FHM:s lista över ej nödvändig samhällsviktig verksamhet, och 
därmed ska öppnas igen. Mjölby håller viss biblioteksverksamhet som anses samhällsviktig öppen. SVT 
Nyheter rapporterar den 11 januari om att bibliotek i landet kommer öppna.

Behov av samverkan
• Polisen efterfrågar samverkan med Länsstyrelsen gällande 

Pandemilag, juridik och tillämpning/rutin.

• Polisen efterfrågar samverkan med Regionen, Länsstyrelsen och 
kommuner avseende säkerhet i samband med vaccinationer (inkl. 
transporter, vaccinationsplatser etc.

• Söderköping rapporterar om behov av gemensam information kring 
vilka grupper i kommunala verksamheter som ska använda munskydd.

• Flera aktörer rapporterar fortsatt gällande den nationella rutinen för 
besöksförbud att tiden från behov av åtgärd tills dess att beslut kan 
verkställas är för lång. I kommuner med många äldreboenden kan ett 
besöksförbud bli mer ingripande än nödvändigt. Länsstyrelsen lyfter 
frågan till nationell nivå.

Övrigt

• RTÖG har sedan början på hösten haft veckovisa avstämningar med de 
andra räddningstjänsterna i länet kopplat till påverkan av 
sjukdom Covid. Ingen räddningstjänst har påverkad förmåga till 
räddningsinsats. Mötena fortsätter så länge smittspridningen är på 
den höga nivå som är just nu.

• Söderköping rapporterar behov om besked gällande fortsatt 
ekonomiskt stöd från staten för 2021, avseende kommunens 
merkostnader för hanteringen av covid-19. Det kan exempelvis gälla 
personalkostnader inom vården.



Påverkan på näringslivet (ej uppdaterad v2)
Händelsebeskrivning och trender i länet
Det finns företag som har haft bättre tillväxt än tidigare år, företag som inte märkbart påverkats av krisen och företag som är mycket hårt drabbade. Den aktuella statistiken över konkurser och 
arbetslöshet visar inte det direkt allvarliga läget för de företag som just nu är hårt drabbade. I Östergötland är 18 150 personer korttidspermitterade vilket visar att stödet för KTA hjälpt många 
företag i stunden. Dock riskerar ekonomiska konsekvenser orsakade av pandemin att skjutas på framtiden. Det finns en oro då många statliga stöd befinner sig i en övergångsperiod där nya 
riktlinjer för stödens direktiv arbetas fram, vilket gör att förutsättningarna för kommande månader är mycket osäkra.   

Det är fortsatt besöksnäringen, restauranger och företag inom handel som är hårdast drabbat. Här finns det även en ackumulerande hyresskuld som riskerar att få en stor påverkan när 
inbetalning av innestående hyror och överenskomna rabatter ska betalas in till fastighetsägare, enligt tidigare under året avtalade anstånd. Fastighetsägare har under pandemin tagit ansvar och 
i många fall kommit med eftergifter för att hitta lösningar och stötta drabbade företag bland deras kunder. 

Signaler från länet
Länets kommunala näringslivschefer rapporterar att det råder en stor oro bland drabbade företag i länet då vårens ekonomiska konsekvenser påverkat resurser och sparkapital vilket gör att 
företag nu har ett mycket begränsat utrymme för att klara av den nuvarande situationen. Konsekvenser av detta kan bli en kraftig ökning av antal konkurser eller varsel av personal. 

Kommunernas näringslivskontor får många frågor om restriktioner som av företag upplevs svårtolkade. För att underlätta för företagen rapporterar kommunerna att de arbetar med 
samverkan, dialog och olika former av utskick. 

Från flera håll rapporteras att det fortsatt är de mindre företagen med färre än tio anställda som är mest utsatta och har minst marginaler. Många företag har en stor del av årets omsättning i 
december. Med rådande restriktioner finns därmed en risk för en ökad mängd konkurser inom bl.a. handel, restaurang, kroppsvård.

Linköpings kommun anger att näringslivet i Linköping delvis har återhämtat sig under sensommaren och hösten.

Behov av stöd från nationell nivå 
Företag efterfrågar mer stöd i att tolka restriktioner från nationell nivå. När det presenteras nya hårdare restriktioner från nationell nivå upplever företag att de inte får besked om ekonomiska 
stöd, med inriktning att matcha de krav som ställs på företagare för att fortsätta driva verksamhet med rimliga villkor.

Det efterfrågas rimliga avbetalningsplaner alternativt efterskänkanden av de anstånd av skatter och avgifter som staten har beslutat om under året. 
Linköpings kommun ser det som centralt att de statliga åtgärder som genomförts och nu närmar sig ett teoretiskt avslut ses över och att de som nu åter står inför en svår situation kan få ett 
statligt stöd som matchar de behov som finns bland företagen. För delar av handeln och besöksnäringen är detta akut.

Behov av samverkan nationellt
Det finns fortsatt en förvirring kring statliga stödåtgärder bland annat gällande regler, riktlinjer och framförallt villkor. Det finns bland annat en begreppsförvirring mellan de olika stödens 
former, i synnerhet skillnaden mellan omsättningsstöd och omställningsstöd. Det finns signaler om att vissa företagare upplever det problematiskt att man bara kan ansöka om stöd digitalt.



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Sedan föregående rapportering har ytterligare 6 personer varslats i Östergötland. Totalt har 3972
personer varslats sedan den 1 mars. Varselstatistik visar att de senaste månadernas varsel finns 
bland företag verksamma inom bygg samt fastighetsservice, uthyrning och resetjänster.
I Östergötland har 2 452 ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 150 anställda i länet (t.o.m. 
den 21 december). I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har 
högst andel anställda permitterade, 5 992 respektive 2 576 anställda.

229 har sökt OMS (omsättningsstödet), till en summa av 16.88 miljoner
155 har beviljats OMS, till en summa av 11.9 miljoner.
Det är färre än väntat som söker stödet. 

Under december har det till och med den 22 december rapporterats 14 företagskonkurser i länet 
där totalt 64 anställda omfattas. Det är främst restaurangverksamheter som är drabbade. Just nu 
är konkursnivån i Östergötlands län mycket hög jämfört med samma period 2019. I länet har 10 
företag beviljats rekonstruktion. 
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Kriskommunikation

8

Bilden av krisen

Bilden som förmedlas i media är att det är en fortsatt 
allmän smittspridning av covid-19, att det inte finns några 
tecken på avmattning och att sjukvården är hårt belastad.

Efter att vaccinationerna inleddes har det rapporterats 
om hur det fortsatta arbetet ska gå till. Det handlar 
exempelvis om var vaccinationer ska äga rum och att 
kommuner är i behov av sjuksköterskor. Det förekommer 
även artiklar om vilka typer av biverkningar som vaccinet 
kan innebära.

Den 7 januari rapporterade flera lokala medier om 
rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken. 
Bilden som förmedlades var att resenärerna såg positivt 
på de nya rekommendationerna.

Behovsgrupper och budskap
Den främsta kommunikativa utmaningen för länets 
kommuner är att få allmänheten och medarbetare att 
följa de nationella råden och bidra till att bromsa 
smittspridningen. Det finns ett fortsatt stort behov av att 
informera och samordna kommunikation kring 
vaccination. Personal och verksamheter inom vård och 
omsorg, vaccinatörer och gravida ses som prioriterade 
målgrupper för informationen. Flera aktörer uppger att 
vaccineringen är deras största kommunikativa utmaning 
just nu.

Exempel på budskap från länets aktörer:
• Det är viktigt att fortsätta att följa 
rekommendationerna även när du har vaccinerat dig.  
Lokala utbrott visar att pandemin inte är över och vi 
kommer fortsatt framöver att få kämpa mot 
smittspridningen under stora delar av 2021.

Uppmärksammad informationströtthet
Linköpings kommun uppger att den ökade 
smittspridningen synliggör hur svårt det är att fortsätta 
att nå ut med budskap om att hålla i och hålla ut. 

Kommunikationsåtgärder och resurser
Att säkerställa en samordnad och tydlig kommunikation 
om vaccination är en prioriterad fråga för länets aktörer. 
Syftet är att öka både motivation att vaccinera sig och 
kunskap om processen. 

Länsstyrelserna samverkar kring både intern och extern 
kommunikation om tillsynsuppdraget enligt den nya 
pandemilagen.

Övrigt
Flera aktörer rapporterar hög arbetsbelastning på 
kommunikationsfunktioner och att det är en utmaning 
med långsiktig uthållighet samt bemanning under 
semestrar.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länets aktörer har genomfört både externa och interna 
kommunikationsinsatser i samband med nya råd.
Länsstyrelsen har etablerat en samverkan med 
civilsamhället för att stärka länets kommunikations-
samordning och har arrangerat ett första uppstartsmöte. 
Ydre kommun är i kontinuerlig kontakt med företag och 
föreningar för att se till så att de kan följa 
rekommendationerna.



Bedömd efterlevnad:
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att 
rekommendationsefterlevnaden är ”medel”. Majoriteterna av länets aktörer 
rapporterar en hög efterlevnad. Trots detta syns ingen avtrappning på antalet 
smittade och inneliggande patienter från Region Östergötland.

Länsstyrelsen noterar att  det finns en skillnad mellan bedömd efterlevnad och 
den faktiska smittspridningen (ytterst indikerad av antalet inlagda på länets 
sjukhus). Det är möjligt att Länsstyrelsens metod att med hjälp av länets 
aktörer bedöma efterlevnad inte ger resultat som tillräckligt avspeglar 
verkligheten. En möjlig orsak är också att efterlevnadsuppdraget inte fångar 
upp privata sammanhang, smittspridning i familjer samt utomhusumgängen.  
En ökad smittspridning i familjer och kompisumgängen (både unga och vuxna), 
har inte efterlevnadsuppdraget inte i uppgift att redovisa.

9 kommuner har upplevt hög efterlevnad av rekommendationer. Vadstena 
kommun anger en mycket hög efterlevnad medan Motala kommun rapporterar 
medel efterlevnad av rekommendationer.

Regionen och RTÖG upplever medel efterlevnad medan polisen upplever hög 
efterlevnad. 

Linköping har inte gjort någon bedömning då de ser svårigheter att bedöma hur 
kommunens invånare efterlever gällande rekommendationer överlag.

Sammanfattning
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationsefterlevnaden 
fortsatt är ”medel”. Majoriteten av länets aktörer anger hög efterlevnad men det 
kvarstår varningssignaler då smittspridningen fortsätter att öka. 

Flera kommunala verksamheter har stängts ned för att minska smittspridning. Inga 
behov av åtgärder efter tillsyn på serveringsställen har rapporterats. 

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad varierar hos länets aktörer, Linköpings 
kommun och Regionen anger även att det är svårt att bedöma efterlevnaden. 

Trots upplevd hög efterlevnad från flera håll, nedstängning av kommunala 
verksamheter, informationsinsatser och striktare restriktioner och rekommendationer 
så fortsätter i nuläget en allmän smittspridning i länet. Länsstyrelsen gör därför
fortsatt bedömningen att det är en ”medel” efterlevnad av rekommendationer då 
varningssignaler kvarstår.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 2 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

• Motala kommun rapporterar att större butiker/köpcentrum med mellandagsrea lockar 

många människor att ge sig ut och handla.

Vidtagna åtgärder 
• Inga nya vidtagna åtgärder har rapporterats

Behov av åtgärder

Inget att rapportera

Övrigt

Inget att rapportera

Generella iakttagelser

• Linköpings kommun bedömer fortsatt utifrån genomförd tillsyn på serveringsställen att 
rekommendationerna/ lagstiftningen för närvarande efterlevs i stor utsträckning. Det 
har varit extremt lugnt kväll/natt den senaste tiden. Inga åtgärder har behövt vidtas.

• Mjölby bedömer att rekommendationerna efterlevs i hög till mycket hög utsträckning. 
Viss trängsel kan förekomma som enskilda företeelser men inte av systematisk karaktär. 
De flesta verksamhetsutövarna har vidtagit åtgärder för att motverka trängsel. 
Bedömningen grundar sig på att det är få inkommande klagomål på trängsel.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 2 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland



Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken. 

Sedan föregående vecka har det skett en förbättring gällande trängsel i kollektivtrafiken. 
Julledigheter och utökad distansundervisning har medfört en minskning av resande i 
kollektivtrafiken. Sammantaget bedömer Länsstyrelsen fortsatt att efterlevnaden i 
kollektivtrafiken i länet denna vecka är hög. 

Generella iakttagelser

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

Endast en trängselrapport under hela veckan. Inga frånåkta resenärer

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Inget att rapportera.

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 
föregående vecka?
Senaste veckan (v 53) har Östgötatrafiken haft ett förväntat mycket lågt resande, som 
utöver restriktionerna har påverkats av julhelg och medföljande ledigheter från arbete 
och skola. Resandestatistiken visar ett resande som ligger nästan 20 % lägre än vecka 52. 
Även rörelsemönstret vid Linköpings resecentrum, som mäts genom mobildata, visar på 
en ytterligare minskning i antalet individer i rörelse jämfört med veckan innan.

Läget i den särskilda kollektivtrafiken är god och resandet under v 53 var mycket lågt.

Vecka 53 innehöll nyårsafton och nyårsdagen vilket gör att statistik inte är direkt 
jämförbar, men jämfört med veckan innan (julveckan), så var det ett minskat resande 
med ca 35%. God tillgång på fordon och förare.

Vidtagna åtgärder
Östgötatrafiken fortsätter med informationsinsatser i sina egna kanaler för att nå ut till 
resenärerna om att bara resa när det är nödvändigt, arbeta hemifrån och att undvika 
rusningstrafik samt gå eller cykla när det är möjligt.

Östgötatrafiken fortsätter att tillsammans med trafikföretagen installera 
plexiglaslösningar i anslutning till förarplatsen för att kunna släppa in passagerare framme 
i bussarna. 

Informationsinsatser kring rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken 
påbörjades v 1.

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).

Efterlevnadsuppdraget, vecka 2 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanställning av kollektivtrafiken


