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Vecka 53

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

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande

Samlad regional lägesbild covid-19 v. 53

Ny information sedan 22/12 = 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 det pendlat mellan 14-16 inneliggande på IVA (en 
liten minskning från förgående rapportering) och 100-110 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. Den 23 december gick regionen upp i förstärkningsläge på 
grund av den hårda belastningen.

Regionen har öppnat provtagning för personer över 18 år som haft symtom i minst 48 timmar. Personer 
som rest in från Storbritannien efter 12 december uppmanas att testas oavsett symtom. Vaccinationen 
har påbörjats i länet, med landets första på ett äldreboende i Mjölby.

Antalet smittade personer inom SÄBO har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med 
bekräftade fall har ökat från 9 till 11. Det finns en fortsatt efterfrågan på och leverans av visir, munskydd 
och handskar. 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

v50 v50 v51 Samhällssektor v52
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, Valdemarsvik

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

Region Östergötland rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge. Stort fokus på provtagning, vaccination, 

vårdplatser (inkl IVA), prognosarbete och kommunikation. Regionen ser även att vårdbehovet för patienter som inte har 

covid-19 är större nu än i våras.

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.

Åtvidaberg rapporterar att vaccineringen kan innebära en något högre arbetsbelastning kortsiktigt.

Söderköpings kommun rapporterar om fortsatt stor oro för ökad smittspridning, vilket innebär en ökad 
personalfrånvaro. Brist på personal som påverkar kvaliteten i verksamheterna.

Mjölby kommun rapporterar att omsorgs- och socialförvaltningen eventuellt kan se en ökad påverkan som ett resultat 
av de helger som närmar sig om det visar sig att det medför ökade besök inom äldrevården.

Kinda kommun uppger att om inte smittspridningen minskar ser vi en risk i ökad påverkansnivå på samhällsviktig 
verksamhet. Det är sedan tidigare ansträngt inom vård och omsorg, än så länge hanterbart bemanningsläge. 

Ödeshög rapporterar något ansträngd personalsituation inom äldrevården.

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

Söderköping rapporterar även denna vecka kritisk påverkan på ett äldreboende i samband med klusterutbrott, vilket 

medfört att personal från andra enheter har flyttat om. Betydande påverkan inom personlig assistans samt en del 

gruppboenden inom LSS. 



Samhällspåverkan

v49 v50 v51 Samhällssektor v52
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, Regionen

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

Ödeshög rapporterar om hög arbetsbelastning vad gäller kommunikation.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel Måttlig: Norrköping

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Betydande: Motala, Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre, 
Ödeshög

Söderköpings kommun ser att fortsatt distansundervisning på gymnasiet efter lov kan ge ökad påverkan. Ökad 

smittspridning i samhället ökar oro för högre frånvaro i personalgrupp samt risk för svårighet att få tag i vikarier till 

barnomsorgen. Måttlig påverkan på några enheter inom barnomsorg till följd av personalfrånvaro.

Motala rapporterar en måttlig till betydande påverkan i verksamhetsområde förskola. Sjukfrånvaro bland medarbetare, 

hanterbar men med svårigheter inom vissa enheter.

Utbildningskontoret i Norrköpings kommun rapporterar om en fortsatt allvarlig påverkan med anledning av omfattande 

personalfrånvaro pga. smitta. Utbildningskontoret rapporterar att 23 enheter vid förskola och grundskola är stängda. 

Ytterligare cirka tio förskolor och sex skolor har stora svårigheter att hålla kvalitet på grund av sjukfrånvaro.

I Linköpings kommun har en del kommunal verksamhet begränsats eller stängts för att minska smittspridningen.

Ödeshög rapporterar om hemarbete för i stort sett alla tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Skydd och säkerhet
Måttlig: Finspång, Polisen, 
Regionen

Polisen rapporterar om ökade sjukskrivningstal i vissa grupper inom samhällsviktig verksamhet, jämfört med tidigare i 
höst.

Transporter Måttlig: Norrköping



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen har pågående analys och aktiviteter kring många frågor om bland annat provtagning, vaccination, 

kommunikation och vårdplatser. Regionen har särskilda uppmaningar till personer som kommit hem från 
Storbritannien senare än 12 december.

• Den 27 december inledde Region Östergötland vaccinationerna mot covid-19. Den första leveransen till 
Östergötland bestod av 200 doser som gavs till äldre personer på särskilda boenden i Linköping, Norrköping 
och Mjölby. Målet är att alla invånare över 18 år i Östergötland ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021.

• Bemanningen inom Linköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter har förstärkts med fler biträden.

• Kinda kommun har efter Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer bland annat stängt idrottshallar för uthyrning, 
även för dem under 15 år.

• Mjölby kommun har beslutat om förlängd stängning av "allmänna verksamheter" (ex. badhus, bibliotek). 
Munskydd har beställts för användning inom vård- och omsorgsverksamheter. En viss utmaning med att 
distribuera dessa munskydd finns men kommer att lösas internt.

• Motala kommun arbetar fortsatt med omfördelning av personal för att lösa personalbrist.

• Norrköpings kommun har tagit fram en plan för hur förskolor och fritidshem ska arbeta under helgerna om 
smitta uppstår.

• Söderköping utreder utformning av stöd till enhetschefer vid ett utbrott. Kommunen har genomfört lokala 
riskanalyser på några enheter för att minska risk för smitta. Kommunen har också planerat för hållbar 
organisation under mellandagarna i förskolor och fritidshem. Smittskydd och livsmedelstillsyn bedrivs i större 
utsträckning genom skrivbordstillsyn. Kommunen är ännu tydligare med att alla som kan ska jobba hemifrån.

• I Valdemarsviks kommun har besöksförbud på särskilda boenden hävts.

• I Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner har ishallar stängts.

• Polisen genomför interna resursförflyttningar.

• Inom RTÖG har vissa förberedelser skett inom den särskilda förbundsledningen för att möjliggöra provtagning 
under jul- och nyårshelgen vid akuta behov.

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
Inget att rapportera



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 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. Det finns en oro för att konkurser inom framför allt restaurangbranschen kommer att 
öka snabbt.

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. Mjölby kommun har skickat ut information om de senaste restriktionerna för att underlätta för företag i kommunen. De rekommenderar handeln 
i kommunen att maximalt tillåta en kund per tio kvadratmeter.

Från flera håll rapporteras att det fortsatt är de mindre företagen med färre än tio anställda som är mest utsatta och har minst marginaler. Även kroppsvård lyfts som en kategori av företag som 
är bland de hårt drabbade.

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. 

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
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Kompletterande information
T.o.m. 18 december har 23 (+5) personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 894 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 (+2) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 150 (+3) 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 (+0) respektive 2 576 (+0) 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 har det till och med den 22 december rapporterats 14 (+5) företagskonkurser i 
länet där totalt 64 (+31) 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, vilket är en ökning med 233 % jämfört med 
2019. 



Kriskommunikation

Bilden av krisen
Bilden som förmedlas via press och media är att länet har en 
omfattande samhällsspridning samt att läget är allvarligt för 
hälso- och sjukvården. Det rapporteras att den andra vågen 
har lett till högt tryck på intensivvårdsavdelningarna och att 
många inom vården måste jobba under jul- och nyårshelgen.

Det regionala smittskyddet uppger i media att länet har ett 
tufft läge med stor smittspridning samt att det är ett 
långdraget förlopp som vi inte ser slutet på. Samtidigt kom 
rapporter om att vaccineringen drar igång strax efter jul.

Det förekommer också intervjuer med restaurangägare, 
idrottsföreningar och andra som fått stänga ner eller anpassa 
sina verksamheter efter de nya restriktionerna. 
Representanter för handlarna varnar för konkurser om 
restriktioner inte kombineras med stödåtgärder.

Behovsgrupper och budskap
Den främsta kommunikativa utmaningen för länets 
kommuner är att få allmänheten att följa de restriktioner 
som aviserades den 18 december.

Regionens främsta kommunikativa utmaningar just nu gäller 
enhetliga och tydliga budskap kring riktlinjer, provtagning, 
vaccination.

Exempel på budskap från länets aktörer: 
• Vi är förberedda för vaccinationsstart
• 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 anger att den ökade smittspridningen i 
kommunen ses som ett tecken på att det är svårt att nå ut 
med budskap om att följa gällande råd och restriktioner.

Vadstena kommun rapporterar att det finns en 
informationströtthet i kommunen.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Region Östergötland, Länsstyrelsen, Norrköping kommun och 
Linköpings kommun har inlett en samverkan för att 
samordna kommunikationsinsatser om vaccinering.

Kinda kommun och Ödeshög kommun anger en hög 
arbetsbelastning på grund av jul- och nyårsledigheter 
samtidigt som informationsflödet fortsätter att vara högt.

Övrigt
Länsstyrelsen Östergötland ser ett svårare läge när det 
kommer till kommunikationssamordning och önskar bättre 
framförhållning i samband med att den nationella nivån ska 
kommunicera förändringar av råd och restriktioner.

Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram 
affischer på flera olika språk för spridning till civilsamhället, 
mataffärer och andra aktörer i länet.



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.

1 kommun bedömer att råd och rekommendationer efterlevs i mycket hög 
utsträckning. 10 kommuner och RF-SISU bedömer att råd och 
rekommendationer efterlevs i hög utsträckning. RF-SISU lyfter att de flesta 
försöker följa rekommendationerna. 1 kommun, regionen och RTÖG bedömer 
att efterlevnaden är godtagbar, dvs. medel. Polisen bedömer att allmänhetens 
följsamhet är hög och att efterlevnaden är högre nu i jämförelse med den tidiga 
hösten.

Sammanfattning
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationsefterlevnaden är 
”medel”. Det uppstår dock svårigheter främst i att upprätthålla efterlevnaden i 
särskilda situationer och vid särskilda tidpunkter under dagen. 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 rekommendationsefterlevnaden är ”medel” och 
det kontinuerligt genomförs informationsinsatser från flera aktörer i länet fortsätter 
en allmän smittspridning.

RF-SISU rapporterar att de nya nationella riktlinjerna ger tolkningsutrymme för hur 
idrotten påverkas. Kommunerna i Östergötland har tagit olika beslut, vilket har skapat 
osäkerhet och frågor. Vissa kommuner har stängt alla inom- och 
utomhusanläggningar samt uppmanat privata anläggningsägare att göra detsamma.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 53 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
• RF-SISU menar att ishockeyverksamheter har drabbats särskilt av covid-19. RF-SISU 

menar att det kan bero på att testning gjort i högre uträckning inom ishockeyföreningar.

Vidtagna åtgärder 
• Kultur- och fritidsförvaltningen i Mjölby kommun hanterar nu stöd till föreningslivet för 

2020. 40 föreningar har sökt stöd och ska dela på en miljon kronor. Totalt har 

ansökningar motsvarande 4,8 miljoner kronor inkommit, vilket visar på ett stort behov 

av stöd till ideella föreningar inom Mjölby kommun.

• Med anledning av restriktionerna som presenterades av regeringen den 18 december, 

har Söderköpings kommun tagit beslut om att under perioden 2020-12-22 till och med 

2021-01-24 hålla huvudbiblioteket i Söderköping samt två  filialbibliotek stängda, men 

att tillåta användande genom meröppetfunktionen. Kommunens idrottsanläggningar 

hyrs inte ut under samma period. Konstfrusen isbana samt konstgräsplan är stängda 

med nytt beslut under vecka 1 nästa år.

• RF-SISU har haft två riktade infomöten med ishockeyföreningarna i länet där de 

informerat i särskild ordning, med anledning av att ishockeyn drabbats hårt.

Behov av åtgärder

Inget att rapportera

Övrigt

Inget att rapportera

Generella iakttagelser

• Linköpings kommun bedömer utifrån genomförd tillsyn på serveringsställen att 
rekommendationerna för närvarande efterlevs i stor utsträckning. Det har varit lugnt 
under kväll/natt den senaste tiden. När det gäller kommunens tillsyn på 
serveringsställen har Miljökontoret satsat på information samt hög närvaro med många 
besök hos verksamhetsutövarna, för att hjälpa dem att efterleva gällande 
rekommendationer.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 53 2020
Från: Länsstyrelsen Östergötland



Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken. 

Sedan föregående vecka har det inte skett någon större förändring gällande trängsel i 
kollektivtrafiken. En nedåtgående trend håller i sig. Veckan dessförinnan syntes en uppenbar 
positiv förändring gällande trängsel 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 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 i nuläget.

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?
Den senaste veckan (v 51) ligger Östgötatrafiken kvar på en lägre nivå gällande antalet 
rapporter om trängsel ombord på fordon. Nivån är i stort sett densamma som förra 
veckan. Antalet rapporter avseende frånåkta resenärer har ökat något. Resandestatistiken 
är densamma som v. 50.

I den särskilda kollektivtrafiken minskade antalet resor ytterligare under förra veckan 
jämfört med veckan innan, 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.

Östgötatrafiken fortsätter att tillsammans med trafikföretagen installera 
plexiglaslösningar i anslutning till förarplatsen för att kunna släppa in passagerare framme 
i bussarna. Detta kommer förhoppningsvis att minska trängseln vid av- och påstigning. 
Trafikföretagen har kommit olika långt i arbetet, men enligt den preliminära tidplanen 
bör plexiglaslösningar finnas på plats i trafiken under första kvartalet 2021.

Den 18 december kom informationen om att munskydd ska användas i kollektivtrafiken 
från 7 januari 2021. Östgötatrafiken är med i en arbetsgrupp organiserad av Svensk 
Kollektivtrafik kring hur frågan ska lösas praktiskt, vilka tider och trafikslag det gäller etc.

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 53 2020
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanställning av kollektivtrafiken


