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Händelsebeskrivning

Region Östergötland anger att många aktörer efterfrågar stöd och rådgivning vilket innebär en hög
belastning på en redan pressad verksamhet.
Läget i många kommuner är fortsatt ansträngt avseende sjukfrånvaro.
Några aktörer uppger att det i nuläget är svårt att bedöma hur samhället kommer påverkas framöver.

Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat
smittade i Östergötland 28 mars - 1 februari. Linjerna
visar 7 dagars rullande medelvärde.
300

250

Antalet smittade personer inom SÄBO ligger på en jämn nivå. Antalet kommuner med bekräftade fall på
SÄBO har minskat från 11 till sex av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun
har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
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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.
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Norrköpings kommun rapporterar att de nya direktiven kring hur vaccinationsresor för de som har
hemtjänst ska hanteras, påverkar arbetet inom färdtjänst.

100

Östgötatrafiken rapporterar att ca 10 % av resenärer i kollektivtrafiken använder munskydd under
rusningstrafik. Användningen är något högre bland resenärer på tåg än på bussar och spårvagnar.
PRO ser en rädsla hos medlemmarna för fallolyckor under vinter vilket innebär större isolering.
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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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Region Östergötland rapporterar att flödet av covidpatienter i vården påverkar hela sjukvårdssystemet.
Tendenser till minskad smittspridning finns, dock ännu inte i sådan omfattning att slutsatser kan dras.
Under den gångna veckan har mellan 14-17 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 78-95 i övrig
slutenvård. En svag nedåtgående trend under de två sista veckorna. Antalet vaccinerade i länet uppgår
till cirka 14 000.

Ny information sedan 26/1 = Gult
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)

Energiförsörjning
Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri Måttlig: Finspång, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun anger fortsatt viss påverkan framförallt på hotell och restaurang samt detaljhandel.

Region Östergötland rapporterar om fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården, framförallt för patienter som väntar på
planerade operationer.
Kinda kommun rapporterar om ett tufft men än så länge hanterbart läge avseende bemanning.
Vadstena kommun rapporterar om viss ökad sjukfrånvaro bland personal inom vård- och omsorg. Hanterbart i dagsläget.
Allvarlig: Regionen, Linköping
Betydande: Norrköping,

Söderköpings kommun rapporterar betydande påverkan på grund av utbrott bland personal och brukare på ett
serviceboende. Måttlig påverkan på övrig hälso- och sjukvård samt omsorg.

Hälso- och sjukvård Måttlig: Boxholm, Valdemarsvik, Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun rapporterar att verksamheten har god personaltillgång. Det finns en
samt omsorg
coronatrötthet i organisationen. Intensivt arbete pågår med att vaccinera och planera för fortsatt vaccinering.
Finspång, Kinda, Ödeshög,
Motala, Ydre, Söderköping,
Valdemarsviks kommun rapporterar om smitta och problem med bemanning.
Vadstena, Åtvidaberg.
Ydre kommun rapporterar om mycket arbete med vaccinationer. Relativt hög frånvaro inom hemtjänsten, men läget är under
kontroll.
Åtvidabergs kommun rapporterar om viss påverkan av sjukfrånvaro samt ökad användning av skyddsutrustning.
Ödeshögs kommun rapporterar att personalläget inom omsorg och hemtjänst är fortsatt ansträngt på grund av smittad
personal.
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v1

v2
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)
Betydande: Finspång
Måttlig: Kinda, Norrköping,
Ydre, Ödeshög, Motala,
Vadstena.

Ödeshögs kommun rapporterar fortsatt hög arbetsbelastning kommunikativt.

Kommunalteknisk
försörjning

Måttlig: Motala.

Motalas kommun rapporterar om sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning.

Livsmedel

Måttlig: Norrköping

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun rapporterar att de ser en något ökad belastning inom trängseltillsyn och
information kring den nya lagstiftningen.

Information och
kommunikation

Ydre kommun rapporterar om relativt högt tryck på kommunikatören.

Linköpings kommun har fortsatt rapporterat om att flera verksamheter har begränsats/stängts för att minska
smittspridningen och att vissa personalresurser är ansträngda. Samhällsviktig verksamhet upprätthålls genom anpassningar.
Betydande: Norrköping
Offentlig förvaltning
Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre,
(lednings- och
Ödeshög, Motala, Åtvidaberg,
stödfunktioner)
Boxholm.

Motalas kommun rapporterar om sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning.
Norrköpings kommun rapporterar att läget fortfarande är ansträngt för en del kontor med ökad arbetsbelastning och
personalbortfall. Utbildningskontoret rapporterar att cirka 300 medarbetare är sjuka, vilket är lägre sjuktal än i december.
Anpassningarna i arbetssätt påverkar elever och personal. Konkret påverkar det elevernas måluppfyllelse och personalen får
arbeta mer än vid vanlig undervisning.
Ydre kommun rapporterar att samordning av pandemin upptar mycket arbetstid.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång
Transporter

Måttlig: Norrköping

Norrköpings kommun rapporterar att de nya direktiven kring hur vaccinationsresor för de som har hemtjänst ska hanteras,
påverkar arbetet inom färdtjänst.
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Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland uppger att åtgärder vidtas kontinuerligt särskilt avseende vaccination, men också provtagning och för
att säkra ytterligare vårdplatser. Förändrade leveransvolymer ställer stora krav på vaccinationsinsatsen. intensiv planering
av vaccinationsinsatsen pågår.
•

Samtliga kommuner har påbörjat vaccinationer och det finns länsgemensam planering.

•

Kinda kommun har öppnat upp för bokning av idrottshallar för barn och unga födda efter 2005. Planerar att öppna upp
bibliotek i kommunen.

•

I Norrköpings kommun vidtar många verksamheter åtgärder för att minska spridningen på anläggningar, kontor och
verksamheter. Många kontor har begränsade öppettider eller enbart öppet via bokad tid.

•

Söderköpings kommun planerar för att erbjuda närundervisning gymnasiet från och med vecka 5 enligt FoHM
rekommendationer, kommunikativa insatser pågår. Planering för att skolsköterskor ska fortsätta stödja i vaccination
under vecka 5. Provtagning på avloppsvatten planeras i syfte att spåra smitta i samarbete med Nodra och regionen.

•

Vadstena kommun har beslutat att öppna idrottshallar för organiserad verksamheter för barn födda 2005 och senare.
Även kulturskolan öppnar sin verksamhet för samma målgrupp.

•

Valdemarsviks kommun har beslutat att biblioteks- och simhalls verksamhet öppnas upp till viss del.

•

Ydre kommun erbjuder fortsatt gymnasieelever att hämta lunch på grundskolan.

•

Motala kommun ser över möjligheterna att prioritera platser i förskolan enligt MSBFS 2020:3, omsorg av barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

•

PRO förmedlar information från Region Östergötland till medlemmarna om vaccinationsfrågor och gällande restriktioner.
Alla medlemmar har inte tillgång till tidningsprenumeration eller eftersöka information digitalt. De har även tipsat om
Region Östergötlands digitala vårdcentral som flera medlemmar har valt att nyttja.

Behov av samverkan
• Söderköpings kommun efterfrågar utveckling av
kommunikationsstruktur med Smittskyddsenheten. Detta
gällande rekommendationer till huvudman om rådande
smittsituation inför beslut om när- eller distansstudie på
gymnasieskolor. Kommunen har efterfrågat nytt
informationsmaterial för företagare gällande
smittskyddstillsyn.
•

RTÖG ser behov av samverkan med Region Östergötland
om operativ räddningstjänstpersonal kan komma att
inkluderas i gruppen för hälso- och sjukvårdspersonal
avseende vaccinering.

Övrigt
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Påverkan på näringslivet
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Men också för att de människor som arbetar inom näringslivets företag ska ha trygga anställningar och villkor på längre sikt.
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Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Till och med den 29 januari har 30 (+10) personer varslats i Östergötland och 13 företag har
gått i konkurs vilket berör 16 anställda, sedan årsskiftet. Under vecka 3 var 20 829 personer
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 112
personer från vecka 2. Jämfört med samma tidsperiod år 2020 är omkring ytterligare 1900
personer arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån är 8,2 % totalt och bland unga 13,3 %.
I Östergötland har 2 480 (+13) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 239 (+46)
anställda i länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som
har högst andel anställda permitterade 5 997 (+0) respektive 2 580 (+4) anställda.

Nyinskrivna arbetssökande per vecka
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Kriskommunikation
Bilden av krisen
Vaccinationsfrågan har fått fortsatt stor uppmärksamhet i
media. Bland annat eftersom efterfrågan är större än
mängden vaccin som levererats.
Logistiken inför nästa fas har också diskuterats,
exempelvis hur information om tidsbokning ska nå alla,
även de som inte använder digitala kanaler. Det har också
rapporterats om att regionen börjar redovisa hur många
som vaccinerats. Mängden coronavirus i avloppet ska
mätas för att få en uppfattning om smittspridningen i
länet. Att kommunerna i länet valt att göra olika vad
gäller återöppnande av fritidsverksamhet för barn och
unga har också fått uppmärksamhet i media.

Behovsgrupper och budskap
Flera kommuner i länet och Region Östergötland lyfter
behov av kommunikation beträffande vaccinationer.
Finspångs kommun ser behov av att kommunicera fler
frågor, exempelvis:
• förlängning av nationella råd,
• delvis distansstudier i gymnasiet,
• hantering av frågor gällande covid-19-lagen,
• frågor om provtagning sant
• frågor och information om vaccination.
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Uppmärksammad informationströtthet
Den största kommunikativa utmaningen i Linköpings
kommun är att bidra till att medborgare ska fortsätta följa
myndigheternas rekommendationer och skärpta råd. Den
ökade smittspridningen synliggör svårigheten i att
fortsätta nå ut med budskap om att hålla i och hålla ut.

Söderköpings kommun ser fortsatt hög oro hos enskilda
medarbetare kring varför förskola och skola hållas öppna.
De ser också behov av att motivera personal att vaccinera
sig.
Åtvidabergs kommun ser behov av kommunikativ
samordning i länet kring verksamheter för vissa
målgrupper, exempelvis bibliotek och idrottslokaler
avseende barn och unga.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets aktörer har publicerat information om förlängda
och justerade nationella rekommendationer.
Länsstyrelsen har också publicerat information om
omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och arbetar
aktivt med kommunikationsinsatser för att öka
kunskapen om covid-19-lagen. Den primära målgruppen
är verksamhetsutövare som berörs av lagen och som
förväntas vidta åtgärder för att motverka trängsel.

Övrigt
Frågor om vaccination utgör en kommunikativ utmaning
både internt och externt. Budskap ändras hastigt, vilket
gör det att svårt att veta vad som ska kommuniceras ut.

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 mest om öppning eller fortsatt stängning av
idrotts- och fritidsverksamheter för barn och unga.

Efterlevnadsuppdraget
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att rekommendationsefterlevnaden uppfattas som
medel i länet. Varningssignaler kommer från Östgötatrafiken avseende att användningen av
munskydd efterlevs i låg utsträckning i rusningstrafik. Efterlevnaden av reserestriktioner
bedöms som hög inom kollektivtrafiken då resandet har minskat.
Tillsyn enligt covid-19 lagen har genomförts i nio av länets 13 kommuner. Det uppstår
många gånger svåra gränsdragningar kring vilka verksamheter som berörs av olika
regelverk. Information om den nya lagstiftningen har inte nått fram till mindre butiker i
samma utsträckning som större verksamheter och butiker som är del av större
organisationer. Det finns ett behov av att uppmärksamma allmänheten på att de har ett
ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika trängsel.

Bedömd efterlevnad:
Elva kommuner bedömer hög efterlevnad av rekommendationer. En kommun bedömer
medel efterlevnad av rekommendationer och en kommun har inte svarat.
Linköping har inte gjort någon bedömning då de ser svårigheter att bedöma hur
kommunens invånare efterlever gällande rekommendationer överlag. Räddningstjänsten
Östra Götaland och Polismyndigheten bedömer en hög efterlevnad. Region Östergötland
har inte svarat.

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad varierar något hos länets aktörer. Det finns
kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana
allmänheten att följa gällande restriktioner och rekommendationer. Arbetet inom
trängseltillsyn och information inom den nya lagstiftningen ökar belastningen hos
kommuner.

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
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Generella iakttagelser
• Linköpings kommun anger ingen efterlevnadsgrad då det är svårt att bedöma hur
kommunens invånare efterlever gällande rekommendationer över lag.
När det gäller kommunens tillsyn på serveringsställen görs bedömningen efter
genomförd trängseltillsyn senaste veckorna att rekommendationerna/lagstiftningen för
närvarande efterlevs i stor utsträckning.
•

Söderköpings kommun rapporterar om svårigheter att hålla distans mellan vuxen och
barn/elever i förskola och skola.

•

I Ödeshögs kommun är upplevelsen att distanseringen fungerar bra i offentlig miljö.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Inget att rapportera.
Vidtagna åtgärder
• Norrköpings kommun rapporterar för vecka 3 att de fått in klagomål trängsel i servering
på två restauranger.
Behov av åtgärder
Övrigt

Efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelsens tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Fortsatt gäller att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har varit väl
förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder för att trängsel inte ska uppstå.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 21 verksamheter, varav
19 på plats och 2 på distans. Totalt 136 verksamheter, varav 119 på plats och 17 på distans.

Företag som tillhör kedjor har fått vägledning från sina respektive organisationer om hur de
ska tolka lagen och information om vilka åtgärder de ska vidta. I vissa fall har schabloner
inte varit anpassade för aktuell verksamhet och har därför behövt ses över.

Tillsyn har genomförts i butiker, padelhallar, frisörer, föreningar som har aktiviteter som
klassas som allmän sammankomst och gym.

Den vanligaste bristen har varit avsaknad av dokumentation, men majoriteten av
verksamheterna har kunnat redogöra för hur de har gjort beräkningar och avväganden.
Inga behov av förelägganden eller viten har rapporterats.
Länsstyrelsen har fått in många mejl och telefonsamtal rörande tolkning av lagen, specifika
frågor för olika verksamheter och förslag på relevanta tillsynsobjekt.
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att en
övervägande majoritet av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.
Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt pressade i nuläget.
Behov av åtgärder:
Det finns behov av nationellt paketerad och entydig kommunikation om stödmöjligheter för
företag som påverkas av lagen, men som inte behöver stänga ned verksamheten. Det är för
närvarande ett omfattande arbete för en enskild företagare att sätta sig in i vad som gäller,
vilka stöd som kan sökas och när stöden kan sökas.

Tillsyn har genomförts i Linköping, Norrköping, Motala, Finspång, Söderköping, Vadstena,
Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.
Generella iakttagelser:
Information om den nya lagstiftningen har inte nått fram till mindre butiker i samma
utsträckning som större verksamheter och butiker som är del av större organisationer. Det
finns ett behov av att nå ut med kommunikation på fler språk för att nå butiksägare utanför
stadskärnor och externa handelscentrum.
Det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som verksamheterna förväntas
vidta. Initialt har Länsstyrelsen fått många frågor gällande tolkning av lagen och vad som
gäller för olika verksamheter. Det uppstår många gånger svåra gränsdragningar kring vilka
verksamheter som berörs av olika regelverk.
Det finns ett behov av att uppmärksamma allmänheten på att de har ett ansvar för att
notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika trängsel.
Vidtagna åtgärder:
Initialt har Länsstyrelsen Östergötland prioriterat platser med hög genomströmning. Det
omfattar handelsplatser, gym samt matbutiker i länets större kommuner samt viss tillsyn på
distans i mindre kommuner. Då smittspridningen är mest omfattande i länets västra delar
har också mest fokus vad gäller tillsyn legat där.
Länsstyrelsen arbetar aktivt med kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om lagen
om covid-19-lagen. Det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som
verksamhetsutövare förväntas att vidta.

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

Samlad regional lägesbild vecka 5
Uppgifter inhämtade vecka 4

Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken.
Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektivtrafiken
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.
Rekommendationen när det gäller munskydd efterlevs i låg utsträckning. Östgötatrafikens
kontrollgrupp och kundvärdar, som har i uppdrag att genom observationer följa upp
efterlevnaden av rekommendationen under rusningstrafik, rapporterar en efterlevnadsgrad
på ca 10 % i bussar och spårvagnar och något högre grad på tågen. På Östgötatrafikens
kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som endast ett fåtal
resenärer utnyttjade under förra veckan.
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 3 ungefär samma antal trängselrapporter som vecka 2,
dvs. några enstaka rapporter per dag. Rapporterna avser stadstrafiken i Linköping och
Norrköping.
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 3.
Vidtagna åtgärder
Östgötatrafiken fortsätter sitt systematiska uppföljningsarbete, där de följer upp
trängselrapporter och statistik för att skapa en bild av eventuell trängsel ombord.
Extra förstärkningsturer i Linköping har satts in via andra trafikföretag.
Östgötatrafiken fortsätter att aktivt kommunicera till kunder utifrån råd och
rekommendationer. Det är fortsatt fokus på att i egna kanaler informera resenärer om
rekommendationerna kring munskydd.
Behov av åtgärder
Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.
Övrigt

Resor för vaccination för personer med hemtjänst som har färdtjänst bokas och utförs
löpande. Cirka 100 resor per dag genomförs. Planeringsarbete pågår tillsammans med
regionen avseende resor för personer som har hemtjänst men inte färdtjänst. Resorna kan
komma att få påverkan på tillgången till fordon. Möjligheterna att utöka avtalen vid behov
ses över.
Sjukskrivningsläget hos det trafikföretag som ansvarar för stadstrafiken Linköping har
stabiliserats och även våra övriga trafikföretag rapporterar en normal nivå avseende sjuktal.

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 %).

