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Vecka 52

Sammanställd av Länsstyrelsen Östergötland
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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 28 mars - 21 december. Linjerna 
visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande

Samlad regional lägesbild covid-19 v. 52

Ny information sedan 14/12 = GultHändelsebeskrivning

Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger på en fortsatt nivå som innebär allvarlig påverkan på 
hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har det pendlat mellan 16-19 inneliggande på IVA och 
80-100 i övrig slutenvård. Regionen och en kommun rapporterar om allvarlig påverkan inom hälso-
sjukvård och omsorg, vilket är en försämring från föregående vecka. Region Östergötland rapporterar 
att IVA-vården är mycket påverkad, närmast "kritisk”. Det är oklart om länet befinner sig i en platåfas 
eller om antalet personer i behov av slutenvård kommer fortsätta att öka.

Sammantaget kan Länsstyrelsen notera att det fortsatt är frågor kring personalförsörjning som leder till 
problem i flera aktörers olika verksamheter. Det är svårt att få vikarier och personal är hemma pga. t.ex. 
sjukdom och VAB. På lokal nivå planeras och genomförs omfördelning av personal och semestrar under 
jul och nyår beviljas inte fullt ut. En fortsatt eller ökad smittspridning är det som anges vara risken för 
ytterligare påverkan på aktörernas verksamheter.

Regionen planerar för att öppna provtagning för personer över 18 år från och med den 23 december. 
Regionen har skrivit avtal med ett ackrediterat laboratorium för att hantera den utökade provtagningen.

Antalet smittade personer inom SÄBO har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med 
bekräftade fall har ökat från 7 till 9. Det finns en fortsatt efterfrågan på och leverans av visir, munskydd 
och handskar. Tillgången till skyddsutrustning är 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 den kommande 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
v48 v49 v50 Samhällssektor v51

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: Söderköping, 
Norrköping, Ödeshög, 
Valdemarsvik

Måttlig: Finspång, Kinda, Mjölby, 
Motala, Åtvidaberg, Ydre, Boxholm

Kinda rapporterar att det är ett ansträngt, men än så länge hanterbart läge avseende bemanningsverksamheten.

Region Östergötland rapporterar att IVA-vården är mycket påverkad, närmast "kritisk". IVA patienter är flyttade och 
kommer att flyttas utanför regionen. Det är ett stort inflöde av andra patienter. Endast operationer avseende vård som 
inte kan anstå genomförs. Planering för provtagning samt planering av vaccinationsinsatsen kräver resurser. Stora 
delar av personalen inom akutvårdsverksamheten kommer inte att kunna ta ut ledighet under storhelgerna. 
Prognosen för hälso- och sjukvården är osäker. Regionen hoppades att en så kallad platå infunnit sig, men antalet 
patienter som kräver sjukhusvård ökar återigen.

Mjölby kommun rapporterar att omsorgs- och socialförvaltningen har en måttlig påverkan på personal där det finns ett 
visst bortfall med anledning av sjukfrånvaro/VAB. Läget bedöms vara hanterbart utan personalfördelning från andra 
förvaltningar. Sannolikt kommer kommunen se en oförändrad påverkan på samhällsviktig verksamhet på fyra veckors 
sikt i och med de kommande jul- och nyårsledigheterna. Detta medför troligen att färre personer rör sig inom 
verksamheterna (ex. skola och barnomsorg). Kommande storhelger kan medföra en ökad påverkan om det medför 
ökade besök inom äldrevården.

Söderköping rapporterar kritisk påverkan på ett äldreboende i samband med klusterutbrott, vilket medfört att 

personal från andra enheter har flyttats om. Betydande påverkan inom daglig verksamhet, personlig assistans samt en 

del gruppboenden inom LSS. Fortsatt oro för ökad smittspridning innebär en ökad personalfrånvaro. Det finns också en 

brist på personal som påverkar kvaliteten i verksamheterna.



Samhällspåverkan
v48 v49 v50 Samhällssektor v51

Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, Regionen

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

Kinda kommun rapporterar en sårbarhet på bemanningsområdet inom information/kommunikation.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel Måttlig: Norrköping

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

Betydande: Motala

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre, 
Ödeshög

Sammantaget kan Länsstyrelsen notera att det fortsatt är frågor kring personalförsörjning som leder till problem i flera 

aktörers olika verksamheter, vilket Länsstyrelsen bedömer kan få negativ påverkan på olika målgrupper. Det är svårt att få 

vikarier och personal är hemma pga. t.ex. sjukdom och VAB. På lokal nivå planeras och genomförs omfördelning av 

personal och semestrar under jul och nyår beviljas inte fullt ut. Det kommer fortsatt rapporter om trötthet inom 

organisationer och hos personal. En fortsatt eller ökad smittspridning är det som anges vara risken för ytterligare 

påverkan på aktörernas verksamheter.

Motala rapporterar att det generellt råder en hög arbetsbelastning på den offentliga förvaltningen. Mer specifikt anges 

måttlig till betydande påverkan inom förskola och måttlig påverkan inom grundskola. Vidare finns en måttlig påverkan 

inom det administrativa området och betydande påverkan inom HR- och löneenheterna.

Utbildningskontoret i Norrköping har en fortsatt allvarlig påverkan med anledning av omfattande personalbortfall pga. 

smitta. Det finns en utbredd oro som handlar om oro för att bli smittad, oro för att bli smittbrygga och oro för kvaliteten. 

Samverkan mellan Regionen och utbildningskontoret gällande provtagning av personal har gjort att ett flertal enheter 

inte behövt stängas. I och med de kommande ledigheterna kommer påverkan inom skolan att minska och troligtvis inom 

fler verksamheter.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång
Finspång rapporterar om telefonbedrägerier i ett försök att lura äldre medborgare genom att använda kommunens 
telefonnummer. Händelsen har polisanmälts och kommunen har gått ut med information på sin webbplats för att varna 
äldre så att de inte ska bli lurade.

Transporter
Måttlig: Regionen, Söderköping, 
Norrköping



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland planerar att starta vaccineringen mot covid-19 den 4 januari nästa år, men har 

beredskap att börja tidigare om vaccin kan levereras snabbare. Det genomförs stora planeringsinsatser 
för att kunna genomföra planerade operationer under kommande veckor.

• Tidigare genomförda stängningar av offentliga verksamheter förlängs på flera platser i länet.

• I Norrköpings kommun har fler enheter inom förskola och grundskola fått stänga eller gå över till 
distansundervisning.

• Ödeshög redovisar att det pågår en personalinventering och ev. omplacering av personal. Kommunen 
ser över beviljade semestrar.

• I Mjölby kommun pågår planering för distansundervisning inom utbildningsförvaltningen utifall att 
rekommendationerna. Vidare sker fortsatt semesterplanering för att säkra upp rätt bemanning över 
ledigheterna.

• I Söderköping har samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat om att förlänga delegationen för tillsyn av 
serveringsställen i det fall lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs.

• I Valdemarsvik gäller besöksförbud på särskilda boenden och en avdelning för covid-19 har startats upp. 
En förskoleverksamhet i kommunen stängdes en dag pga. av hög personalfrånvaro av ordinarie personal 
och i avvaktan på provsvar. Inom socialtjänsten har en analys av klustersmitta på ett äldreboende 
genomförts. Kommunen utreder möjligheten att starta en ny vikariepool. Kommunen ser över stödet till 
enhetscheferna inom Stöd och Service.

• Motala kommun har omfördelat personal för att lösa personalbrist inom förskola. Kommunen erbjuder 
matlådor även till interkommunala gymnasieelever som läser på distans. Det har startats en resursbank 
med extrapersonal. Kommunen har fördelat kit med skyddsutrustning till förskolor och särskolor som 
ska användas av personal när barn/elever akut insjuknar.

Behov av samverkan
Myndigheter och aktörer på regional och lokal nivå måste få en möjlighet att 
förbereda sig när det meddelas nya restriktioner och riktlinjer på nationella 
presskonferenser.

Övrigt
Beslut om möjlighet till besöksförbud på äldreboenden välkomnas hos länets 
kommuner samtidigt som det ges uttryck för en avsaknad av flexibilitet och 
snabbhet. Fler kommuner ger uttryck för att beslut om besöksförbud på 
boenden riskerar att bli allt för ingripande då de måste omfatta alla eller inga 
boenden i kommunen. Länsstyrelsens uppfattning är att länets kommuner anser 
att nuvarande möjlighet till generellt beslut om besöksförbud, i de flesta fall, 
inte kommer motsvara de lokala behoven. En kommun anger specifikt att det 
vore bättre att ha möjlighet att kunna välja att stänga några eller alla boenden 
utifrån en bedömning av situationen och vilken effekt en sådant beslut skulle få. 
De beskriver åtgärden som ett ingripande beslut som eventuellt skulle kunna 
drabba fler än nödvändigt om beslutet endast kan tas för alla. Vidare ger 
kommunerna uttryck för att administrationen blir allt för omfattande och att 
tiden från uppmärksammat behov av åtgärd tills dess att beslut kan verkställas 
är för lång.

Den ändrade tiden till lördagar för Folkhälsomyndighetens presskonferens 
riskerar att skapa ytterligare belastning hos många aktörer.



Påverkan på näringslivet
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 18 000 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 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.

Antal inkomna samtal har ökat kraftigt till regionens företagsjour jämfört med tidigare under hösten. I samtalen finns frågor om statliga stöd och att uppsägningar och varsel ligger nära och 
snart är det enda alternativet.

Det kommer signaler från restaurangbranschen i länet om ett alltmer pressat läge. Inom branschen finns det företag som har en minskad omsättning med 80-90 %. Två etablerade aktörer har 
under den senaste veckan försatts i konkurs.

Linköpings kommun har beslutat att efterge avgifter för näringslivet, vilket är en stödåtgärd för företagen som drabbats hårt av pandemin.

En positiv trend är att nyföretagande och innovation har ökat under året.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det efterfrågas rimliga avbetalningsplaner alternativt efterskänkanden av de anstånd av skatter och avgifter som staten har beslutat om under året.

Det efterfrågas tydlighet om vad som gäller för statliga stöd och handläggningen av dem. Många oroar sig för att beslut dröjer, långa handläggningstider och sena utbetalningar av stödpengar. 
Likviditetsproblem blir allt större.

Behov av samverkan nationellt
Det finns 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

Kompletterande information
T.o.m. 11 december har 18 (+13) personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 889 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 2 450 (+9) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 147 (+38) anställda i 
länet (t.o.m. den 16 december). I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och 
handel som har högst andel anställda permitterade, 5 992 (+22) respektive 2 576 (+2) anställda.

Fram till den 30 november har 1 089 ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt 1 208 inkomna 
ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna omfattar 34,9  
miljoner. 

Under december till och med den 16 december har det rapporterats 9 (+6) företagskonkurser i 
länet där totalt 33 (+31) anställda omfattas. Under december har två företagsrekonstruktion som 
omfattar 48 anställda rapporterats. I Östergötland har 171 företag gått i konkurs under 2020, 
vilket är -11 % jämfört med 2019. I länet har 10 företag beviljats rekonstruktion, vilket är en ökning 
med 233 % jämfört med 2019. 
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Kriskommunikation
Bilden av krisen
Bilden som förmedlas via press och media är att länet har en 
omfattande samhällsspridning samt att läget är osäkert och 
oroande inför jul- och nyårshelgerna. Det regionala 
smittskyddet uppger i media att det kommer att dröja till i 
vår innan smittspridningen är under kontroll i länet och flera 
medier har rapporterat att situationen på 
Universitetssjukhuset i Linköping är så pressat att man måste 
skicka covid-patienter till andra sjukhus.

Det förekommer också rapporter om att skolorna fortsätter 
att påverkas av smittspridningen.

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.

Region Östergötland uppger att de har många 
kommunikativa utmaningar. De främsta utmaningarna 
handlar om provtagning, vaccination, belastning på vården 
och att möta debatten om nationella råd som inte helt 
harmoniserar med de regionala rutinerna.

Exempel på budskap från länets aktörer:
• Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridning.
• Umgås i en mindre krets. Risken för smittspridning ökar ju 

fler vi träffar.
• Det är extra viktigt att vi visar omsorg om varandra.
• Tillsammans sprider vi ljus och omtanke - inte smitta!

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. 

Vadstena kommun rapporterar att det finns en 
informationströtthet i kommunen.

Ydre kommun uppger att det är svårt att få allmänheten att 
analysera, reflektera och ändra beteende.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Region Östergötland, Länsstyrelsen och länets kommuner har 
börjat arbeta med att synka och förbereda 
kommunikationsinsatser inför att vaccineringen startar. Att 
säkerställa en samordnad och tydlig kommunikation om 
vaccination är en prioriterat fråga för länets aktörer. Syftet är 
att öka både motivation att vaccinera sig och kunskap om 
processen.

Länsstyrelsen, Norrköping kommun och Linköpings kommun 
genomför kampanjer för att adressera oro och ensamhet. 

Övrigt Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Länets aktörer har genomfört både externa och interna 
kommunikationsinsatser i samband med införandet av de 
nationella råden.

Länsstyrelsen har etablerat en samverkan med civilsamhället 
för att stärka länets kommunikationssamordning och har 
arrangerat ett första uppstartsmöte.



Bedömd efterlevnad:
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationerna 
efterlevs i medel utsträckning.

Majoriteterna av länets aktörer rapporterar en hög efterlevnad. Det har dock 
skett en skiftning från föregående vecka med en generell försämring.

En anmärkning är att skattningen av efterlevnad denna vecka görs enligt 
fyrgradig skala (låg till mycket hög efterlevnad) mot föregående veckas 
tregradiga skala med stor, delvis eller liten efterlevnad.

Information är inhämtad från 13 av länets 13 kommuner, polisen, RTÖG samt 
stadsmissionen och PRO.

Region Östergötland lämnar denna vecka ingen skattning på efterlevnaden.

Sammanfattning
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationerna efterlevs i 
medel utsträckning. Det uppstår dock svårigheter främst i att upprätthålla 
efterlevnaden i särskilda situationer och vid särskilda tidpunkter under dagen, 
exempelvis runt lunchtid. Efterlevnad hos befolkningen i länets olika delar är tillsynes 
varierande. Länsstyrelsen noterar att det i länet arbetas med riktad information till 
verksamhetsutövare, exempelvis butiksinnehavare för att öka möjligheterna för deras 
kunder/besökare att följa rekommendationerna.

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad varierar hos länets aktörer. Även om den 
sammantagna bedömningen är att rekommendationerna efterlevs i medel 
utsträckning och det kontinuerligt genomförs informationsinsatser från flera aktörer i 
länet fortsätter det vara en allmän smittspridning.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 51 2020
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
• Länsstyrelsen noterar att flera aktörer i länet har problem med hög sjukfrånvaro bland 

personal i förskola och skola.

Vidtagna åtgärder
• Ydre kommun rapporterar att de har kontaktat affärer för att ge tips och råd om hur de 

kan gå tillväga för att förbättra efterlevnaden av rekommendationerna.

• Linköpings stadsmission fokuserar på att minimera antalet kunder/deltagare i deras 

verksamheter. De arbetar även mycket med hygienrutiner.

Behov av åtgärder
• Linköpings stadsmission ser behov av mer anpassad kommunikation riktad till 

målgrupper som har svag läs- och skrivförmåga.

Övrigt

Efterlevnadsuppdraget, vecka 52 2020
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Generella iakttagelser

• Söderköpings kommun uppskattar att det fortfarande finns relativt många som inte bryr sig 
om restriktionerna. Tillit till restriktionerna verkar saknas enligt kommunen.

• Mjölby kommun upplever att rekommendationerna efterlevs i hög till mycket hög 
utsträckning. Viss trängsel kan förekomma som enskilda företeelser, ex. vid lunchtid, men 
dessa upplevs ej av systematisk karaktär. Åtgärder för att motverka sådan trängsel vidtas i 
regel av verksamhetsägare, men de är inte alltid tillräckliga. Då många av de kommunala 
verksamheter som normalt sett samlar fler människor är stängda (ex. bibliotek, badhus, 
gymnasieskolor, etc.) så är det svårt att få fram relevant statistik. De senaste veckornas 
observationer, tillsyner, och dylikt pekar dock på att det råder en hög efterlevnad.

• Norrköpings kommun rapporterar upplevd trängsel med många människor som inte följer 
rådande rekommendationer. Det har främst noterats i samband med kommunens 
tillsynsbesök på restauranger och serveringar.

• Det har inte bedömts nödvändigt att vidta några åtgärder från länets kommuner i samband 
med tillsyner.

• Vadstena kommun rapporterar att det finns en informationströtthet i kommunen och Ydre 
kommun uppger att det är svårt att få allmänheten att analysera, reflektera och ändra 
beteende.

• PRO uppger att vissa väljer att avstå digital jul för att det skulle göra dem ledsna och att 
ensamheten skulle bli mer påtaglig. De gör också bedömningen att de flesta väljer att följa 
restriktionerna och kanske avstår från mer än vad som krävs.

• Linköpings stadsmission rapporterar att allt fler som de vanligtvis möter isolerar sig under 
pandemin. Det gör dem svårare att nå och komma i kontakt med.
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken.

Sedan föregående vecka har det skett en uppenbar positiv förändring gällande trängsel i 
kollektivtrafiken. Att resandet har minskat bidrar dels till minskad trängsel men också att en 
ökad sjukfrånvaro hos personal hanteras utan att det får en påverkan på den allmänna eller 
särskilda kollektivtrafiken i länet.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att efterlevnaden i kollektivtrafiken i länet denna 
vecka är hög.

Generella iakttagelser

Sjukskrivningarna hos trafikföretag i den allmänna kollektivtrafiken ligger fortsatt på en jämn 
nivå och påverkar inte möjligheterna att upprätthålla trafiken för närvarande. 
Sjukskrivningsläget hos trafikföretagen i den särskilda kollektivtrafiken är stabilt även om 
Östgötatrafiken fortsatt har trafikföretag som flaggar för högre sjukskrivningstal än normalt. 
Det påverkar dock inte deras möjlighet att upprätthålla trafiken på grund av det lägre antalet 
resande.

Antalet kundärenden som avser trängsel ligger fortsatt på en låg nivå.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 
föregående vecka?
Senaste veckan (v 50) noterades en kraftig minskning av antalet rapporter om trängsel 
ombord på Östgötatrafikens fordon. Även statistik bekräftar nedgången av antalet 
resenärer med 10-15 % under veckan, vilket sannolikt beror på beslutet att 
gymnasieeleverna skulle övergå till distansundervisning resten av terminen.

I den särskilda kollektivtrafiken minskade antalet resor med 2 %, vilket sannolikt beror på 
beslutet av Linköpings kommun att dra ner på den dagliga verksamheten fram till den 11 
januari. Bokningarna av resor inför julhelgen ligger på en mycket låg nivå i jämförelse med 
tidigare år (70 % lägre antal resor än 2019).

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.

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%).


