
Samlad regional lägesbild covid-19
Vecka 51

Sammanställd av Länsstyrelsen Östergötland
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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat 
smittade i Östergötland 28 mars - 14 december. 
Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande

Samlad regional lägesbild covid-19 v. 51

Ny information sedan 9/12 = GultHändelsebeskrivning
Regionen rapporterar om att inläggningar på sjukhus nått en slags platåfas. Det totala antalet personer i behov 
av sjukvård har legat mellan 90-100 personer och personer i behov av intensivvård har legat mellan 16-19. 
Behovet av intensivvård har under de gångna veckorna ökat. Sammantaget ligger dock behovet relativt jämt 
med vissa variationer från dag till dag och det är en fortsatt betydande påverkan på länets sjukvård. 
Provtagningskapaciteten är fortsatt begränsad, främst till följd av avsaknad av reagens till befintlig 
provtagningsutrustning. Från regionen arbetas det med att utöka provtagningskapaciteten, nya maskiner är 
inköpta och nu arbetas för att de ska kunna börja användas. Regionen har prioriterat grupp 1 och 2 i 
folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för provtagning. Sedan tre veckor tillbaka har även samhällsviktig 
verksamhet prioriterats, genomförandet har skett med stöd av Länsstyrelsen. Under den senaste tiden har även 
personer äldre än 50 år prioriterats.

Smitta inom de kommunala verksamheterna ser ut ha stabiliserats något. Antalet smittade personer inom 
kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan minskat något samtidigt som ytterligare en 
kommun rapporterat smitta på boende. Bekräftade fall uppges finnas i 7 av länets 13 kommuner. 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. Regionen planerar för genomförande av 
vaccination mot covid-19.

Föregående vecka rapporterades att det beroende på hur smittspridningen i länet utvecklas så kan det få 
förändrad påverkan på samhällsviktig verksamhet. Norrköpings kommun lyfte då exempelvis att utvecklingen 
framöver är osäker eftersom situationen belastat samhällsviktig verksamhet under lång tid, samtidigt som det 
finns en risk för att läget försämras snabbt. Viss påverkan kan bli extra allvarlig eller långvarig på grund av den 
kommande vintern, som medför ökad inomhusvistelse samt risken för säsongsinfluensa och andra parallella 
händelser. Länsstyrelsen bedömer att situationen är fortsatt allvarlig och oförändrad i förhållande till 
föregående vecka.

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
v47 v48 v49 Samhällssektor v50

Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri

Måttlig: Finspång, Ydre, 
Åtvidaberg Bedömningen är gjord utifrån påverkan på samhällsviktig verksamhet. Det finns inom grupperingen stora skillnader 

beträffande ekonomisk påverkan för enskilda företag.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Motala, Norrköping, 
Regionen, Linköping, Valdemarsvik

Måttlig: Finspång, Kinda, Mjölby, 
Vadstena, Ydre, Söderköping, 
Ödeshög, Boxholm

Norrköpings kommun rapporterar att både social-, vård- och omsorgskontoret har flera enheter med hög 
arbetsbelastning på grund av misstänkt och bekräftat covid-19 samt VAB. Det finns en trötthet i organisationen 
sedan vårens påfrestningar. Personalbortfallet medför en ytterligare belastning på verksamheten.

Regionen rapporterar fortsatt förhöjt beredskapsläge på lokal och regional nivå.

Mjölby kommun rapporterar om att det främst är inom SÄBO, hemtjänst samt barn-och omsorgsverksamheter som 
det är påverkan. Verksamheten i sin helhet är dock fortfarande hanterbar även om läget är något mer ansträngt än 
tidigare.

Motala kommun rapporterar en betydande påverkan inom äldreomsorgen - SÄBO samt delvis hemtjänst.

Flera kommuner rapporterar att om smittspridningen inte avtar förväntas en fortsatt hög personalfrånvaro inom 
framförallt vård, omsorg samt barnomsorg under de kommande veckorna. Det rapporteras även om svårigheter att 
tillsätta vikarier.

Söderköpings kommun rapporterar om hög personalfrånvaro i vissa grupper inom barnomsorgen. Det finns också en 
oro för att det kommer att uppstå brist på visir i verksamheter som bedriver nära vård. Det finns även en oro för 
ekonomin då det innebär ökade kostnader för att klara sjukfrånvaro samt säkerställa vården av misstänkta 
/konstaterade smittade. Det saknas besked från regeringen om kompensation för ökade kostnader på grund av 
covid-19 under 2021.



Samhällspåverkan

v47 v48 v49 Samhällssektor v50
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång

Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre, Ödeshög

Norrköpings kommun rapporterar att det är högre frånvaro än normalt i kommunikationsavdelningen, 
samtidigt som skolorna har stora behov av kommunikationsstöd.

Ödeshögs kommun rapporterar att det är hög belastning vad beträffar kommunikation.

Kommunalteknisk 
försörjning

Måttlig: Motala

Livsmedel
Måttlig: Söderköping, 
Norrköping

Norrköpings kommun rapporterar att kostenheten har en måttlig påverkan med anledning av 
personalbortfall. Sjukperioderna är längre på grund av rekommendationerna under pandemin.

Vid livsmedelskontroller i Söderköpings kommun genomförs enbart fysiska besök när det verkligen krävs.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Motala, Ydre, Ödeshög

Utbildningskontoret i Norrköpings kommun har en allvarlig påverkan med anledning av omfattande 
personalbortfall pga. smitta. Det är en utbredd oro, det handlar om oro för att bli smittad, oro för att bli 
smittbrygga och oro för kvaliteten. Det finns även en utbredd trötthet. (Provtagningen som erbjuds just nu till 
utbildningskontoret har gjort skillnad eftersom det har kunna förhindra ett flertal enheter från att stänga)

Motala kommun rapporterar en måttlig påverkan på städ- och kostverksamhet, viss administration samt 
inom förskola och grundskola. Hög belastning på löneenheten pga högt tryck på anställningar inom omsorgen 
samt sjukfrånvarorapportering, smittbärarpenning och ersättning för medarbetare i riskgrupp.

Skydd och säkerhet

Transporter
Måttlig: Söderköping, 
Norrköping

Övrig skolskjuts flyter på bra.



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen planerar för vaccination.

• Linköpings kommun har samlat information om coronaviruset på en webbplats.

• Motala kommer rapportera att sommarjobbsperioden för unga har förlängts året ut. Kommunen har 
även ordnat skollunch i form av matlådor till gymnasieelever som studerar på distans.

• Inom Norrköpings kommun har vård- och omsorgskontoret avaktiverat sin krisledningsgrupp. Fler 
enheter inom förskola och grundskola har fått stänga eller gå över till distansundervisning.

• Söderköpings kommun har infört visir i nära vård. Socialförvaltningen har fr o m vecka 50 inrättat en 
särskild krisledningsorganisation. Inom skola och förskola har nytt beslut om att barn- och elever ska 
stanna hemma om någon i hemmet har covid-19 kommunicerats till medarbetare och vårdnadshavare. 
Kommunen har organiserat och kommunicerat beslut om distans- och fjärrundervisning i gymnasiet med 
start 7 december. Inför planering barnomsorgsbehov inför jul- och nyår och vädjat kommunen om att 
barnomsorgen nyttjas så lite som möjligt för att medarbetare ska få semester. Uppdaterat rutiner om att 
förskola måste stängas pga hög frånvaro i personalgrupp. Kommunen har beslutat om att förlänga 
delegation för tillsyn av serveringsställen för att vara förberedda om/när lagen om smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen förlängs. I kommunen har kollektivtrafiken tagit in fler bussar för att minska 
trängseln.

• Ydre kommun har infört visir vid alla ansiktsnära arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. För de 
gymnasieelever som studerar på distans erbjuds lunch.

• Ödeshögs kommun har samverkan med kyrkan i syfte att motverka ensamhet.

• Linköpings Universitet arbetar utifrån en fastställd åtgärdsplan med 7 nivåer. Till varje nivå finns ett 
antal kriterier kopplat till smitta och påverkan på verksamhet vilket i sin tur leder till specifika åtgärder 
inom organisationen. Denna har tagits fram i syfte att skapa handlingsberedskap för olika typer av 
krissituationer, svara för det psykiska och sociala omhändertagande av medarbetare och studenter samt 
för att säkerställa en så snar återgång till ordinarie verksamhet som möjligt.

Behov av samverkan
Söderköping ser behov av samverkan med Regionen kring provtagning av 
medarbetare inom förskola och skola.

Ydre kommun ser ett behov av att få information från Folkhälsomyndigheten 
eller annan aktör om vilket budskap som ska kommuniceras gällande besök på 
SÄBO under jul och nyår.



Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
I Svenskt näringslivs senaste konjunkturrapport anger drygt 18 procent av företagen i länet att de bara kan förbli livskraftiga i 0-4 månader om pandemin fortsätter utan att det blir några nya, 
kraftigare stödåtgärder. Totalt uppger 38 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och mer än var tredje företag har problem med likviditeten eller med 
finansieringen. Trots ett dystert läge för länets företag har Östergötlands företag stått emot pandemin bättre än landet som helhet, där fyra av tio företag har likviditetsproblem och 46 procent 
av företagen har tappat i omsättning det senaste halvåret.

Signaler från länet
Det kommer signaler från restaurangbranschen i länet om ett alltmer pressat läge. Sedan de hårdare allmänna råden och restriktionerna beslutades, för drygt en månad sedan, finns det företag 
som har minskad omsättning med uppemot 85 procent.

Linköpings kommun beslutade under senaste kommunfullmäktige att ge nämnderna tillfällig befogenhet att sätta ned eller helt efterge avgifter för näringslivet, vilket är en stödåtgärd för 
företagen som drabbats hårt av pandemin.

Mjölby kommun har beslutat att ge anställda inom kommunen presentkort för att gynna den lokala handeln. Mjölby kommun har även startat initiativet ”coronahjälpen” som syftar att 
underlätta för medborgarna och minska risken för smitta när man köper företagets tjänster eller produkter. Coronahjälpen - för invånare - Mjölby kommun (mjolby.se)

I Vadstena visar en nyligen genomförd enkät att 2/3 av de svarande företagen upplever att de påverkats negativt av pandemin, 1/3 av företagen som svarat på enkäten har sökt hjälp via 
befintliga stödpaket.

https://www.mjolby.se/37688.html


Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Under november varslades totalt 88 personer. T.o.m. 4 december har 5 personer varslats i 
Östergötland. Totalt har 3 876 personer varslats sedan den 1 mars. 

I Östergötland har 2441 (+24) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 109 (+102) 
anställda i länet (t.o.m. den 9 december). 
I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 970 (+0) respektive 2 574 (+16) anställda.

Mellan den 1 och den 9 december har det rapporterats 3 företagskonkurser i länet som totalt 
omfattade 2 anställda. Hittills i december har även 1 företagsrekonstruktion som omfattade 38 
anställda rapporterats. I Östergötland har 163 företag gått i konkurs under 2020, vilket är -16 % 
jämfört med 2019. I länet har 9 företag beviljats rekonstruktion, vilket är en ökning med 200 % 
jämfört med 2019.
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Kriskommunikation

8

Bilden av krisen
Frågan om provtagning har förekommit frekvent i media 
med fokus på att Region Östergötland inte testar i samma 
utsträckning som många andra regioner. Region 
Östergötland efterfrågar en ökad samordning av regionerna 
då de konkurrerar om material och resurser. Det rapporteras 
också att Region Östergötland har valt att inte anlita externa 
labb utan endast låta analyserna ske i eget labb. 
Vaccinfrågan har också fått utrymme i media. Länet kommer 
enligt en preliminär prognos tilldelas 30 000 doser i ett 
första skede och vaccinering kan påbörjas efter årsskiftet om 
det kommer ett godkänt vaccin. Samtidigt har Regionen 
flaggat för att det kommer att behövas extra personal. 
Smittskyddsläkaren riktar budskapet till östgötarna att bara 
fira jul med personer som ingår i det egna hushållet och går 
därmed längre än Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer i de nya nationella allmänna råden.

Behovsgrupper och budskap
Region Östergötland har behov av att sprida information om 
provtagningsrutiner, vaccination och allmänna råd.

Finspångs kommun ser behov av att nå ut med information 
om de nya allmänna nationella råden och 
distansundervisning i gymnasieskolan samt provtagning.
Kinda kommun ser behov av kommunikation inför jul och 
nyår.
Vadstena kommun har fått många frågor om familjekarantän 
för förskole- och skolbarn vid misstänkt och konstaterad 
covid-19.
Söderköpings kommun ser information och dialog med 
personal om hantering av visir i nära vård som en 
kommunikativ utmaning.

Uppmärksammad informationströtthet
Linköpings kommun noterar en ökad smittspridning i 
kommunen som synliggör svårigheten i att fortsätta nå ut 
med budskap om att hålla i och hålla ut.

Vadstena kommun rapporterar om en informationströtthet 
och har svårt att nå ut med budskap.

Söderköpings kommun ser behov av att förtydliga hårdare 
restriktioner, vad de innebär och att alla är inkluderade

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets aktörer samverkar regelbundet och arbetar 
tillsammans för att kunna agera samstämmigt. 

Länsstyrelsen har publicerat information om de nya 
allmänna nationella råden och tagit fram en 
informationsinsats om ensamhet och utsatthet som delats 
med övriga aktörer i länet. Norrköpings och Linköpings 
kommuner har också genomfört kampanjer med fokus på 
ensamhet och oro. Ödeshögs kommun ser hög belastning 
som en utmaning.

Övrigt
Länsstyrelsen etablerar en samverkan med civilsamhället för 
att stärka länets kommunikationssamordning och 
komplettera lägesbilden med information från 
frivilligorganisationer, trossamfund, idrottsrörelsen mfl. Ca 
30 aktörer har bjudits in till ett uppstartsmöte. Länsstyrelsen 
har tagit fram ett riktat informationsutskick till 
organisationer för att få fler att söka OMS-stödet. Insatsen är 
utformad som en checklista fokus på hur man söker och 
kanaler som använts är webb, nyhetsbrev och sociala 
medier.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länsstyrelsen och Region Östergötland har i samverkan med 
länets kommuner genomfört en kampanj i sociala medier 
riktad till unga vuxna.

Linköpings kommun har satsat mycket på information och 
många besök hos serveringsställen. Detta för att hjälpa dem 
att efterleva gällande rekommendationer.



Bedömd efterlevnad:

Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att rekommendationerna 
efterlevs i hög utsträckning i länet.

Information är inhämtad från 13 av länets 13 kommuner, polisen, region 
Östergötland och Svenska kyrkan, Linköpings universitet (LIU), RF-SISU samt 
arrangörer av Vätternrundan. 12 kommuner lämnar egen bedömning om 
efterlevnaden. Region Östergötland bedömer att restriktionerna efterlevs 
delvis. Övriga aktörer att de efterlevs i stor utsträckning.

11 kommuner har inkommit med bedömning i fråga om efterlevnad, samtliga
kommuner anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning och 2 
att de efterlevs delvis. Polisen anger att rekommendationerna efterlevs i stor 
utsträckning. Region Östergötland rapporterar även denna vecka att 
rekommendationerna efterlevs delvis. Under vecka 49 har fyra kommuner av 
tretton genomfört totalt 10 tillsynsbesök på serveringsställen och utfärdat 2 
förlägganden.

Bedömningen av veckans underlag baseras på skalan : hög efterlevnad 
(efterlevs i stor utsträckning), medel efterlevnad (efterlevs delvis), låg 
efterlevnad (efterlevs i liten utsträckning). Svenska kyrkan, LIU och RF-SISU har 
inte inkommit med underlag rörande efterlevnaden av restriktionerna.

Sammanfattning
Efterlevnaden i länet ses som god och med en motivation hos 
befolkningen att efterleva restriktionerna. I vissa situationer kan det 
däremot vara svårt att följa vissa restriktioner så som t.ex. i förskola och 
skola. Från regionen upplevs att unga följer rekommendationerna i allt 
större utsträckning och kopplar det till att det har gjorts 
kommunikationsinsatser riktade till målgruppen. Påverkan på 
samhällsviktig verksamhet är främst kopplat till personalbortfall, 
sjukdom, vab och att förskolor och grundskolor helt eller delvis har varit 
stängda i perioder. De åtgärder som vidtagits av länets aktörer fokuserar 
på såväl det interna som externa arbetet för att minska smittspridning. 
Internt uppmanas och skapas förutsättningar till hemarbete i den mån 
det är möjligt. I vårdnära yrken är frågan om skyddsutrustning än mer 
aktuell fråga för att minska smittspridning mellan personal och brukare. 
Externt är åtgärderna främst fokuserade på kommunikation för att nå ut 
till medborgare.

Kommentarer/slutsatser
Generellt bedöms efterlevnaden vara god samtidigt som belastningen 
på sjukvården är fortsatt hög. Utifrån att det finns iakttagelser om ökad 
trängsel kopplat till Black Friday, finns det skäl att anta att det finns risk 
för trängsel och minskad efterlevnad även i samband med kommande 
mellandagsreor.

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
• Söderköpings kommun rapporterar att det är svårt att hålla avstånd i förskola och skola samt mellan 

personal inom vården.
• Kinda kommun nämner paketutlämning och vid vissa tillfällen även ”toppar” i mataffärer.
Vidtagna åtgärder
• I sin strävan efter en ändamålsenlig, effektiv och rättssäker tillsyn på serveringsställen har Linköpings 

kommun satsat mycket på information, hög närvaro med många besök hos verksamhetsutövarna samt att 
ha en god dialog med företagarna för att hjälpa dem att efterleva gällande rekommendationer.

• I Motala kommun arbetar många medarbetare på distans och de som är på plats sitter ensamma på eget 
kontor i stort sett hela arbetsdagen.

• Under vecka 49 har fyra av 13 kommuner genomfört totalt 10 tillsynsbesök på serveringsställen. Två 
stycken förelägganden har utfärdats.

• Svenska kyrkan meddelar att många pastorat kommer ha digitala gudstjänster till jul, dock inget samordnat 
beslut. Dessutom har inte alla möjlighet att medverka digitalt.

• Linköpings universitet har ställt om till distansundervisning till 95 procent.
• RF-SISU arbetar aktivt med information till föreningarna om de nationella rekommendationerna för 

idrottsverksamheter riktade till barn- och unga. Vidare rapporteras att det aktivt arbetas med att påverka 
möjligheterna till genomförandet av de stora motionsloppen, bland annat Vätternrundan. Dessa 
arrangemang anses ha en viktig positiv innebörd för folkhälsan.

Behov av åtgärder

• Vätternrundan tillsammans med sin branschorganisation ser behov av åtgärder för att främja folkhälsan på 
en övergripande nivå. Från branschorganisationen finns också förslag på åtgärder.

Övrigt

Efterlevnadsuppdraget, vecka 51 2020
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Generella iakttagelser

• Kinda kommun rapporterar att rekommendationerna i vissa fall 
efterlevs sämre under vissa tider i mataffärer och 
paketutlämningsställen.

• Utifrån Linköpings kommuns tillsyn på serveringsställen rapporteras att 
det har varit extremt lugnt kväll/natt den senaste tiden.

• Motala kommun rapporterar att efter Black Friday tycks det ha gått 
tillbaka till bättre följsamhet igen. Kommunen upplever minskat antal 
pendlare.

• Regionen rapporterar att information till unga vuxna har gett särskild 
effekt för efterlevnaden.

• Verksamheten vid LiU är fortsatt kraftigt påverkad av pandemin. 95 
procent av undervisningen/övrig verksamhet har ställts om utifrån de 
rådande restriktionerna.

• RF-SISU rapporterar att det är fortsatt svårt att få en enhetlig tolkning 
av restriktionerna, exempelvis ”enstaka matcher”. Vidare rapporterar 
man att det finns en mycket god dialog med det regionala smittskyddet.



Bedömd efterlevnad:

Information kommer Östgötatrafiken. Östgötatrafiken har skattat efterlevnad även 
denna vecka utifrån följande skala; Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel 
efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (51-75 %). Hög efterlevnad (inget att 
anmärka på) (76-100 %).

Bedömningen från Östgötatrafiken är att efterlevnaden är medelhög. Länsstyrelsen delar 
Östgötatrafikens bedömning.

Resandet inom länet är mindre jämfört med samma tider föregående år. Det finns 
rapporter om viss trängsel i trafiken men den är koncentrerad till de tider då många åker 
till och från jobbet. Vidtagna åtgärder så som distansstudier för gymnasieungdomar 
bedöms också komma att leda till än mer minskad trängsel i kollektivtrafik.
Fortsatta åtgärder vidtas för att minska risken för trängsel bland resenärer på fordonen.

Generella iakttagelser

Många resenärer upplever trängsel vid de bakre dörrarna vid av- och påstigning.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Ingen information

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 

föregående vecka?

Senaste veckan (v 49) hade Östgötatrafiken ungefär samma antal rapporter om 
trängsel ombord på våra fordon som vecka 48. Det förväntas ytterligare en nedgång 
vecka 50 efter beslutet att gymnasieeleverna ska övergå till distansundervisning 
resten av terminen. Redan i början av vecka 50 visade statistiken en nedgång av 
antalet resenärer under morgonpeaken.

I den särskilda kollektivtrafiken ligger antalet resor under vardagar på samma nivå 
som förra veckan. Under förra helgen var det ytterligare en minskning av antalet 
resor jämfört med helgen innan. Linköpings kommuns beslut att dra ner på den 
dagliga verksamheten fram till den 11 januari kommer att bidra till ytterligare en 
minskning av antalet resor under vardagarna. Bokningarna av resor inför julhelgen 
ligger så här långt på en lägre nivå är normalt.

Vidtagna åtgärder

Trafikföretagen arbetar för att installera plexiglaslösningar i anslutning till 
förarplatsen för att på så sätt kunna släppa in passagerare framme i bussarna. De har 
kommit olika långt i sitt arbete, men enligt den preliminära tidplanen så bör 
plexiglaslösningar finnas på plats i trafiken under första kvartalet 2021.

Det systematiska uppföljningsarbetet fortsätter där rapporterna gås igenom och 
statistiken från passageraräkningssystem och biljettsystem analyseras för att skapa 
en bild av eventuell trängsel ombord på fordonen.

Behov av åtgärder

Övrigt

Efterlevnadsuppdraget, vecka 51 2020
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanställning av kollektivtrafiken


