
Samlad regional lägesbild covid-19
Lägesbild vecka 3

Uppgifter inhämtade vecka 2

Sammanställd av Länsstyrelsen Östergötland
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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 28 mars - 18 januari. Linjerna 
visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande

Samlad regional lägesbild covid-19 v. 3

Ny information sedan 12/1 = 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 13-16 covid-19-patienter varit inlagda på 
IVA (i princip oförändrat från förgående rapportering) och 99-115 i övrig slutenvård (i princip oförändrat 
från förgående rapportering). Region Östergötland anger att många aktörer efterfrågar stöd och 
rådgivning vilket innebär en hög belastning.

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

Antalet smittade personer inom SÄBO har minskat något 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 

v52 v53 v1 Samhällssektor v2
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, 
Valdemarsvik, Norrköping (höjd),

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

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. Region Östergötland anger att många aktörer efterfrågar stöd och rådgivning vilket innebär en hög 

belastning.

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.

Boxholms kommun rapporterar sitt första konstaterade fall av covid-19 i SÄBO.

Mjölby kommun rapporterar ökad påverkan inom Omsorgs- och socialförvaltningen med anledning av ökat 
personalbortfall/ökad sjukskrivning.

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun rapporterar att de ser en hög smittspridning i verksamheten.

Söderköpings kommun rapporterar betydande påverkan på grund av utbrott på ännu ett gruppboende, både bland 
personal och boende samt bland personal på serviceboende. Måttlig påverkan på vårdenheter i övrigt avseende 
bemanningssituationen.

Uppgifter inhämtade vecka: 2



Samhällspåverkan
v52 v53 v1 Samhällssektor v2

Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, 

Måttlig: Kinda, Norrköping, 
Ydre, Ödeshög, Mjölby 

Mjölby rapporterar fortsatt hög belastning på kommunens kommunikationsfunktion.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel Måttlig: Norrköping (höjd)

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Betydande: Norrköping (höjd),

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

Mjölby kommun förutspår en viss försämring på fyra veckors sikt, i synnerhet då det är den tid på året som normalt 

sett innebär högre sjukfrånvaro av anledningar såsom vinterkräksjuka, säsongsinfluensa etc. Därutöver fortsätter den 

allmänna smittspridningen inom kommunen. I huvudsak kan detta beröra de verksamheter som bedriver verksamhet 

med/mot andra människor (omsorgs- och socialförvaltning och utbildningsförvaltning). En försämring skulle kunna 

uppstå genom ökad arbetsbelastning inom den verksamhet som bedriver tillsyn (ex. Miljökontor) som ett resultat av 

den tillfälliga covid-19-lagen. Kommunen rapporterar dock att det i skrivande stund är högst oklart hur/om sådan 

påverkan uppstår.

Motala kommun rapporterar en osäkerhet kring hur covid-19-lagen kommer att påverka kommunens 

tillsynsverksamhet - där skulle det kunna bli en ökad belastning.

Söderköping rapporterar viss påverkan i bemanning av krisledande funktioner i kommunen. Stor oro finns för 

uthålligheten då många går på sin ”reservkraft” och orken tryter. Kommunen har sedan tidigare uttryckt en risk för 

högre sjukfrånvaro bland personal inom skola och barnomsorg efter jul- och nyårshelgerna.  

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång, Boxholm

RTÖG rapporterar att verksamheten när det gäller operativ räddningstjänst nu drivs helt enligt ordinarie rutiner efter 
förra veckans problematik med ett större personalbortfall.

Polisregion Öst rapporterar att omfallsplanering för eventuellt behov av prioriteringar görs löpande.

Transporter Måttlig: Norrköping (höjd)

Flygplatsen rapporterar att de tillfälligt kommer att ingå avtal med Trafikverket om att vara beredskapsflygplats dygnet 
runt under januari och ev. februari för att säkerhetsställa trafik med flygambulans/annan samhällsviktig funktion.

Uppgifter inhämtade vecka: 2



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland arbetar med provtagning, vaccination och att säkra ytterligare 

vårdplatser.

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

• RTÖG avser att utreda varför de under helgerna kunde drabbas av ett omfattande smittutbrott. 
Verksamheten drivs nu mer enligt ordinarie rutiner sedan föregående rapportering.

• Norrköpings kommun bedriver ett intensivt arbete med att vaccinera. Planering för fortsatt 
vaccinering pågår. Covid-teamet och Korttidsboendet för covid-smittade är aktiverade.

• Linköpings kommun rapporterar att huvudbiblioteket planerar att öppna den 18 jan.

• Valdemarsviks kommun har åter startat upp specifik covid-19 avdelning.

• I Ydre kommun har Kulturskolan börjat att använda genomskinliga skärmar mellan elev och 
lärare.

• Söderköpings kommun arbetar med att planera och organisera för utlåning av skolsköterskor 
till vaccination av boende i särskilt boende och i eget boende med hemsjukvård/hemtjänst. 
Detta görs efter vidtagen riskanalys.

Behov av samverkan
• Region Östergötland rapporterar att samverkan sker kontinuerligt med aktörerna i 

Östergötland. Regionen skickar med informationen att alla aktörer behöver samordna 
sig internt då Regionen, inklusive smittskydd, är högt belastade i samverkansfrågor.

• Ydre kommun rapporterar att barn- och ungdomsförvaltningen ser behov av 
samverkan med smittskydd. Det önskas även att det skulle vara lättare att komma i 
kontakt med smittskydd för att rådfråga och diskutera.

• Inom skolverksamheten i Söderköpings kommun uttrycks ett behov av samtal med 
smittskydd på Region Östergötland för stöd och dialog om beslut angående 
högstadiets undervisning.

Övrigt

• Söderköpings kommun uttrycker synpunkten att media lyfter fram faror med 
smittspridning i skolorna. Kommunen anser att det skulle underlätta, och även trygga 
personalen, med ett nationellt eller regionalt kommunikationsstöd om varför det är 
viktigt att fortsätta hålla förskolor och skolor öppna, att man har kännedom om 
svårigheter med trängsel i skolverksamheten samt varför inte munskydd och visir 
anses lämpligt i de verksamheterna.

• Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige där 
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av efterlevnaden av bestämmelserna. 
Länsstyrelsen har tillskapat särskild enhet i syfte att hantera den nya lagen och för att 
komma igång med tillsynsarbetet. Under vecka 2 inleddes de första tillsynsinsatserna 
och de verksamheter som är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, 
badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt 
yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.



Påverkan på näringslivet 
Händelsebeskrivning och trender i länet
I en ny nationell rapport från Almi anger närmare sex av tio företagare att företaget påverkats negativt under pandemin. Endast två av tio anger att de påverkats positivt. Rapporten anser även 
att regeringens stödprogram har haft träffsäkerhet. Det gäller inte minst stödprogram som är kostnadssänkande, framför allt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader samt 
stöd för korttidspermittering, där 88 %, 65 % respektive 47 % av företagen utnyttjat dessa. Av alla företag så uppger närmare 6 av 10 företagare att dessa stöd har haft avgörande eller stor 
betydelse. Inom branschen hotell och restaurang är motsvarande andel 8 av 10 företag. De svarande i rapportens enkät är småföretag från hela landet med 5-49 anställda verksamma inom 
tillverkningsbranscher och företag i servicebranscherna detaljhandel och hotell, restaurang.

Signaler från länet
Omsättningstappen för restaurang och caféer i länet skiljer sig mellan kommunerna. Under hösten och fram till nyår finns det rapporter om att företag inom branschen tappat 50-60 % av 
omsättningen, men det finns även företag som haft betydliga större omsättningstapp och tvingats i konkurs.

Det finns frågor från näringslivet om vad den nya covid-19-lagen innebär i praktiken. Den upplevs dock inte som någon större förändring för de flesta mindre butiker eftersom de har begränsat 
antalet besökare i butikerna sedan tidigare.

Det finns utmaningar inom detaljhandeln kopplad till minskad rörelse och omsättning. Även näthandeln är en utmaning med ökad konkurrens. Det finns företag som framgångsrikt lyckats ställa 
om och komplettera sina verksamheter med ökad möjlighet till e-handel.

Valdemarsviks kommun har beslutat att betala tillbaka tillsynsavgifter på serveringsställen för 2020 och halvera tillsynsavgifterna för början 2021. Detaljhandeln i kommunen får bedriva handel 
utomhus, genom markupplåtelse om så önskas. Uteserveringar kommer även vara tillåtna.

Den 21 januari lanserar Linköpings kommun Kickstart Linköping som ska ge en injektion till besöksnäringen när pandemin avtar. Det kommer bland annat finnas möjlighet att söka ekonomiskt 
stöd för att arbeta med satsningar som skapar reseanledningar till kommunen och närområdet. I Linköping city minskade antalet besökare med cirka 70 % under julhandeln och mellandagsrean 
jämfört med föregående år.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det finns fortsatt en risk för att företag som haft det svårt under pandemin nu tvingas i konkurs. Det är centralt att de statliga stödåtgärder som genomförts och nått ett teoretiskt avslut ses 
över och att de som nu 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. Det är även 
viktigt att stöden är anpassade och kommuniceras så att mindre företag på ett lättförståeligt sätt kan få del av stöden.

Behov av samverkan nationellt
Det är nu centralt att regering och myndigheter försöker arbeta proaktivt med så god framförhållning som möjligt för att underlätta för företag. Inte minst när det gäller att kommunicera 
besked och förutsättningar för restriktioner, råd och rekommendationer samt stödåtgärder. Detta för att företag ska kunna planera och organisera sina verksamheter för att nå en uthållighet. 
Men också för att de människor som arbetar inom näringslivets företag ska ha trygga anställningar och villkor på längre sikt.



Påverkan på näringslivet

Kompletterande information
Under januari har åtta personer varslats i Östergötland och fem företag har gått i konkurs. Under 
december månad varslades totalt 101 personer om uppsägning i länet. Under december 
rapporterades 19 företagskonkurser i länet. Sju av de företag som gick i konkurs under december 
var företag som haft en omsättning under 100 000 kr under en längre tid, även innan pandemin. 
Konkurserna i dessa fall kan därmed inte direkt kopplas som en konsekvens av covid-19. Förra året 
gick 181 företag i konkurs i länet, vilket är samma nivå som 2019.

I Östergötland har 2 451 ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 149 anställda i länet. I 
antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 992 respektive 2 576 anställda.
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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.
Det har varit fortsatt stort fokus på vaccinationerna.

Det förekommer även artiklar om hur samhällsviktig 
verksamhet påverkas. I en granskning kopplar Corren ett 
covid-19-utbrott hos räddningstjänsten till en villabrand 
där en man omkom. I granskningen uppges den aktuella 
stationen ha varit underbemannad på grund av utbrottet.

Flera medier har även uppmärksammat att polisen varnar 
för bedragare som påstår sig ringa från 
Folkhälsomyndigheten eller regionen och vill boka in en 
vaccinationstid.

Behovsgrupper och budskap
Det finns ett fortsatt stort behov av att informera och 
samordna kommunikation kring vaccination. Flera 
aktörer ser ett behov av informationsmaterial på olika 
språk för att nå ut till grupper som inte har svenska som 
modersmål. Även lättläst och annat 
tillgänglighetsanpassat material efterfrågas.

Norrköpings kommun rapporterar att det finns ett 
kommunikativt behov av att förstärka informationen om 
att det är fortsatt viktigt att hålla skolorna öppna och det 
är viktigt att barnen är i skolan för sin kunskapsinlärning, 
samtidigt som det är viktigt att minska smittspridningen.

Uppmärksammad informationströtthet

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets kriskommunikatörsnätverk är tillbaka i ordinarie 
samverkansrytm efter jul- och nyårsledigheterna. Det är 
fortsatt stor belastning på kommunikationsfunktioner.

Region Östergötland arrangerade den 13 januari en 
digital pressträff om arbetet med vaccinationerna.

Övrigt
Länsstyrelsens uppdrag att jobba med tillsyn av den 
tillfälliga covid-19-lagen har genererat stort medialt 
intresse. Parallellt med tillsyn av verksamheter kommer 
Länsstyrelsen jobba med informationsspridning och stöd 
för att ge fler verksamhet möjlighet att göra rätt. Initialt 
kommer informationspaket med stödmaterial och 
checklistor att skickas ut via t.ex. branschorganisationer.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länets aktörer har fortsatt att genomföra både externa 
och interna kommunikationsinsatser i takt med 
händelseutvecklingen. Den senaste veckan har det 
handlat om vaccination, munskydd i kollektivtrafiken, 
covid-19-lagen och risk för smittspridning på 
arbetsplatsen nu när fler återvänder till vardagen.



Bedömd efterlevnad:
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att 
rekommendationsefterlevnaden fortsatt är på medelnivå. Majoriteten av 
länets aktörer rapporterar fortsatt en hög efterlevnad. Trots detta fortskrider 
den allmänna smittspridningen. 

Länsstyrelsen noterar den påtalade diskrepansen mellan den bedömda 
efterlevnaden och antalet smittade i länet. Länsstyrelsen tar med frågan för 
vidare hantering.

Tio kommuner bedömer hög efterlevnad av rekommendationer. Vadstena 
kommun bedömer en mycket hög efterlevnad och Motala kommun bedömer 
medel efterlevnad av rekommendationer. 

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

Region Östergötland, RTÖG och Polismyndigheten bedömer en hög 
efterlevnad. 

Sammanfattning
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationsefterlevnaden 
fortsatt är på medelnivå. Majoriteten av länets aktörer anger hög efterlevnad, men 
det finns varningssignaler att beakta då smittspridningen fortsätter att öka. 

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

Mjölby kommun belyser problematiken kring avsaknaden av tydliga 
indikatorer/kriterier vid bedömningen av efterlevnaden. Om olika aktörer gör sin 
bedömning utifrån olika kriterier så är det högst osäkert huruvida sådan bedömning 
säger något om den generella efterlevnaden.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 3 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
Inget att rapportera

Vidtagna åtgärder 
• I syfte att minska ensamhetskänslor rapporterar PRO att organisationen arbetar 

med telefonkedjor och annan kommunikation för att knyta folk till sig som är i 

behov av stöd. För att nå nya medlemmar görs stora satsningar på reklam i bl.a. TV 

och större nyhetstidningar.

• Linköpings stadsmission rapporterar att ett beslut nu är taget gällande att 

munskydd nu ska användas rutinmässigt i verksamheterna.

Behov av åtgärder
• Motala kommun uttrycker ett önskemål om en gemensam linje inom länet kopplat 

till frågan om att kommunala anläggningar hålls stängda ur smittskyddssynpunkt 
och svårigheter i att kommunicera detta. Kommunen upplever att det är svårt att 
nå ut med argument till varför åtgärden vidtas.

• PRO rapporterar ett växande behov av att få igång en hållbar utomhusverksamhet.
• Linköpings stadsmission rapporterar att många klienter har svårt att komma i 

kontakt med myndigheter på ett snabbt och smidigt sätt utifrån de förutsättningar 
och behov de har. Detta på grund av att distanskontakten med myndigheter har 
ökat. Det klientnära arbetet tar längre tid eftersom den digitala omställningen inte 
är anpassad till alla verksamheter.

Övrigt

Inget att rapportera

Generella iakttagelser

• Motala kommun rapporterar att det från vissa delar av föreningslivet inkommer 
kritik mot att kommunen håller kommunala anläggningar, framför allt 
idrottspark och isstadion, stängda.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 3 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland



Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken. 

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

Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer efterlevs i en hög utsträckning 
baserat på resandestatistik. Statistiken visar på ett minskat antal resor både i den särskilda 
och allmänna kollektivtrafiken jämfört med samma period förra året. Om de genomförda 
resorna varit nödvändiga eller inte har de dock ingen kännedom om. Inte heller är det 
möjligt för dem att veta om resenärerna har andra transportalternativ.

Östgötatrafikens initiala observation när det gäller användningen av munskydd i 
kollektivtrafiken är att en relativt stor andel använder munskydd.

Generella iakttagelser

Östgötatrafiken kan konstatera att en minskning av resandet i både den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken har skett vid varje ny rekommendation, vilket tyder på en god 
följsamhet.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Generellt är kollektivtrafiken inte en källa till smittspridning, men det finns situationer i 
samband med resor i kollektivtrafiken då resenärer kan komma för nära varandra. En sådan 
situation är av- och påstigning vid större knutpunkter. Även vid störningar i tågtrafiken kan 
trängsel uppstå då vi behöver sätta in ersättningsbussar eftersom bussarna inte har samma 
kapacitet som tågen.

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 
föregående vecka?
Beläggningsgraden är inte möjlig för Östgötatrafiken att följa upp i hela deras trafik. 

Östgötatrafiken hade under vecka 1 enbart två trängselrapporter. Trängselrapporterna 
utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt. Även analyserna av 
statistiken från passagerarräkningssystemet och biljettsystemet visar på ett lågt resande i 
trafiken under vecka 1.

Vidtagna åtgärder
Östgötatrafiken fortsätter sitt systematiska uppföljningsarbete, där de följer upp 
trängselrapporter och statistik för att skapa en bild av eventuell trängsel ombord på.

Östgötatrafiken fortsätter att aktivt kommunicera till kunder utifrån råd och 
rekommendationer. Senaste veckan har de fokuserat på att informera om 
rekommendationerna när det gäller munskydd.

Behov av åtgärder

Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.

Övrigt

Arbete pågår för att planera färdtjänstresor för personer som har hemtjänst och ska 
genomföra resor för att vaccinera sig. Resorna kan komma att få påverkan på tillgången 
till fordon, men just nu har Östgötatrafiken ingen brist på fordon.

Östgötatrafiken har fått rapporter om att sjukfrånvaron ökar hos det trafikföretag som 
ansvarar för stadstrafiken Linköping, men det påverkar inte deras möjligheter i nuläget att 
utföra trafikuppdraget.

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 3 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanställning av kollektivtrafiken


