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Samlad regional lägesbild covid-19 v. 47

Ny information sedan 11/11 = GultHändelsebeskrivning
Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har fortsatt ökat under senaste veckorna. 
Belastning på hälso- och sjukvården har ökat med ett antal inskrivna patienter i slutenvården. 
Antalet inneliggande patienter i slutenvård är 79, varav 10 på IVA. Antalet utskrivna är totalt 880,
vilket är +36 patienter från föregående rapportering.

Regionen rapporterar om att smittspridning sker i kluster men också mer allmänt i samhället. Lokala 
allmänna råd beslutades 29 oktober och gäller till 19 november. Länsstyrelsen tog i samråd med 
regionen beslut om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar i Östergötland som gäller till 22 november. Flera aktörer upplever att det 
finns en ökad efterlevnad sedan de lokala allmänna råden infördes. Flera kommuner stöder de lokala 
allmänna råden och beslutet att behålla publiktaket även framåt.

Antalet smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre har ökat. Antalet smittade inom 
kommunala verksamheter har ökat något och bekräftade fall uppges finnas i 8 av länets 13 
kommuner. Kommunerna känner en oro inför framtiden i och med att smittan ökar. En ökning av 
beställningar av skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret och stor efterfrågan finns på 
handskar. Efterfrågan på visir har ökat.

Under vecka 46 har provtagningskapaciteten varit fortsatt begränsad bland annat till följd av en 
tidigare driftstörning. Fortsatt sker provtagning endast för prioriterade grupper. Det förekommer ett 
visst ifrågasättande av regionens arbete med testning och en oro för att den begränsade kapaciteten 
ska gå ut över andra sektorer i samhället.

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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Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat smittade i 
Östergötland 28 mars - 16 november. Linjerna visar 7 dagars rullande 

medelvärde.

IVA Slutenvård Smittade



Samhällspåverkan

v43 v44 v45 Samhällssektor v46
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri Måttlig: Finspång, Åtvidaberg Åtvidabergs kommun rapporterar viss påverkan huvudsakligen inom detaljhandel och restaurang/konferens.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Motala
Måttlig: Finspång, Kinda, 
Mjölby, Norrköping, Regionen, 
Ydre, Söderköping, Åtvidaberg, 
Boxholm

Kommunerna Söderköping, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda rapporterar om sjukfrånvaro inom vård och omsorg.

Kinda kommun har smitta inom SÄBO. Under lång tid har det varit hög belastning på verksamheterna. Chefer har en ansträngd 
situation och det finns risk för negativ påverkan på arbetsmiljö.

Motala kommun rapporterar betydande påverkan inom SÄBO.

Mjölby kommun hanterar sjukfrånvaron genom interna förflyttningar inom egen förvaltning. Ökad frånvaro inom 
personalkategorin sköterskor, vilket är en kritisk befattning. Behovet av vikarietäckning är idag c:a 50-60 % av hur behovet såg ut 
i våras under hög belastning.

Åtvidabergs kommun rapporterar om ökad användning av skyddsutrustning.

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång 
Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre

Motala och Kinda kommun har ökad belastning inom information och kommunikation.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Motala, Norrköping, 
Söderköping, Ydre

Motala kommun rapporterar måttlig påverkan inom krisledning, förskola och grundskola samt säkerhet.

I Norrköpings kommun har fler skolor infört distansundervisning. Arbetsbelastningen är hög inom skolverksamheten, täcker upp 
med vikarier.

Söderköpings kommun har personalfrånvaro inom barnomsorgen och det är svårt att bemanna med vikarier.

Skydd och säkerhet

Transporter
Måttlig: Norrköping, 
Söderköping

Norrköpings kommun rapporterar återigen att flygplatsen fortsatta har svårigheter i att hålla flygplatsen extra öppet för 
samhällsviktiga transporter (flygambulans, ambulanshelikopter, polishelikopter, kriminalvården etc) pga. Korttidspermitteringar. 
Flygplatsen har ingen jourverksamhet.



Åtgärder och behov

Vidtagna och planerade åtgärder
• I Kinda kommun har kohortavdelning startats upp. Man avråder från besök till verksamheter inom vård- och omsorg. Krisledningen är 

återupptagen.

• Regionen rapporterar att åtgärder för ökad provtagning initierats. Kapacitetsökning för smittspårning sker kontinuerligt.

• Linköpings kommun har intagit krisledningsnivå två, enligt beslut 2020-10-30. Vissa lokala krisledningar är aktiverade och leder
krishanteringen, med stöd från central krisledning vid behov. Övriga förvaltningar är i beredskap. För att bryta den ökande 
smittspridningen av covid-19 och utifrån de skärpta restriktioner som utfärdats i Östergötland, stängs all kommunal verksamhet ner 
som inte är lagstadgad.

• I Mjölby kommun pågår fortsatt personalplanering för interna förflyttningar.

• Motala kommun har infört förändringar för politiska möten där nu endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta 
fysiskt. Externa deltagare och föredragshållare ska undvikas och ärendelistorna minimeras. Icke brådskande ärenden skjuts upp. 
Besöksdag i gymnasieskolorna för åk 9 ställs in. Samrådsmöten för ny översiktsplan har flyttats till digital arena. Ingen 
sammanslagning av förskolor kommer att ske under höstens studiedag. Kommunen har gått ut med en avrådan från besök på 
äldreboenden. Fler medarbetare arbetar på distans.

• I Söderköpings kommun har informationsbrev gått ut till vårdnadshavare samt personal i barnomsorg och skola. Förnyad affischering 
har gjorts i entréer. Nya riskanalyser för hälso- och sjukvård har gjorts i alla verksamhetsområden inklusive ledningen, utifrån
förändrade förutsättningarna. Handlingsplaner upprättas utifrån identifierade områden/frågor. Revidering görs av prioriteringslistor 
på enhetsnivå och ledningsfunktioner. Man för en dialog med upphandlingsansvarig när det gäller städning i verksamheter vid 
misstänkt/konstaterad covid-19. Kommunen ser över strukturen på ledningsnivå för det fortsatta arbetet med pandemin.

• I Ödeshögs kommun har planering påbörjats för ett kommande eventuellt behov skolstängning. Det pågår även planering för 
eventuell personalbrist inom äldreomsorgen.

• Polisregion Öst har åter gått upp i stab regionalt och i underliggande organisation, bl.a. på lokalpolisområdesnivån.

• RTÖG har fortsatt en särskild förbundsledning etablerad. Planering sker för att bedriva verksamhet i det fall skärpta allmänna råd från 
FHM kommer att förlängas efter 19 november.

Behov av samverkan
• Flera aktörer ser ett behov av nationella 

stödåtgärder till näringslivet. Specifikt 
efterfrågas ersättning till näringsidkare som 
drabbats negativt av rekommendationer och 
lokala allmänna råd.

• Från kommunerna Söderköping och Vadstena 
signaleras en oro över att personer hämtar hem 
sina anhöriga från vårdboenden. Det finns ett 
behov att lyfta besöksförbud inom 
äldreomsorgen föra att undvika lagbrott.

• RF-SISU efterfrågar nära samverkan med 
Länsstyrelsen, kommuner, regionen (framförallt 
smittskydd) och Folkhälsomyndigheten kring 
restriktioner och informationsöverföring. 
Förbundet är i behov av förtydliganden och kan 
bidra med informationskanaler till den 
organiserade idrottsrörelsen.

• Linköpings universitet önskar samverkan med 
andra aktörer för avstämning av regional 
lägesbild samt gemensamma 
kommunikationsinsatser.



Påverkan på näringslivet

Händelsebeskrivning och trender i länet
Näringslivet har efter den inledande akuta fasen delvis återhämtat sig under sensommaren och hösten, men står nu återigen inför stora utmaningar. En undersökning från Linköpings kommun 
visar att de mindre företagen (med färre än 10 anställda) är extra utsatta och har minst marginaler. Gällande branscher är besöksnäringen, delar av handeln och transportsektorn fortsatt mest 
utsatta.

Konsekvenserna av pandemin slår brett och ojämnt, oavsett bransch och storlek på företag. Företagens marknad och beroende av import/export kopplat till de globala effekterna av pandemin 
påverkar också. Den senaste tidens utveckling ökar risken för att företag som haft det svårt under den inledande delen nu får en ytterligare förhöjd risk att tvingas i konkurs. Det är här centralt 
att de som nu åter står inför en svår situation kan få ett statligt stöd som matchar de behov som finns bland företagen. Att dessa stöd är anpassade så att mindre företag på ett lättförståeligt 
sätt kan få del av stöden är av vikt.

Signaler från länet
Företag framför önskemål om möjlighet till egenprovtagning för medarbetare som har symtom för aktiv infektion.

I förra veckans rapportering framkom oro från Fastighetsägarna kring hyresgästers betalningsförmåga. Hyran är fortsatt en stor fast kostnad vilket gör att det blir en angelägen fråga att lösa. 
Dock framförs kritik från Fastighetsägarna kring upplägget på LOK-stödet där fastighetsägare fick stå för en stor del av stödet genom medfinansiering.

Norrköpings kommun har kontakt med Polisen gällande ett generellt tillstånd för utomhusförsäljning. Som tidigare rapporterats efterfrågas detta även av flera andra kommuner i länet.

Det finns signaler om frustration hos företag som driver anläggningar på landsbygden. De upplever att de blir orättvist behandlade då smittspridning ofta sker på barer och restauranger i 
stadsmiljö. När det sker snabba förändringar förändras deras förutsättningar från en dag till en annan. Har de exempelvis en bokning som avbokas sent på grund av nya allmänna råd står de 
ändå med kostnader för personal och inköp av livsmedel som de inte kan få täckning för. Ett förslag som lyfts är att de istället ska kunna stänga helt under en period under förutsättning att de 
får rimlig kostnadstäckning för det.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det efterfrågas förenkling och tydlighet av gällande stödåtgärder. Företagen önskar att stöd ska vara enkla att söka och att det ska finnas en tydlighet kring villkor som gäller för att vara 
berättigad till och behålla stödet. Det är viktigt med både enkel hantering för företagen men också snabb handläggning och utbetalning, så att pengarna kommer näringsidkare till nytta när det 
är som störst behov.

Behov av samverkan regionalt
Kommunerna i länet har fortfarande behov av en dialog med polismyndigheten kring tillstånd för att förenkla för företag. Behov finns för att möjliggöra för företag att bedriva verksamhet 
anpassat till rådande restriktioner och allmänna råd, exempelvis utomhusförsäljning i anslutning till butiken.



Påverkan på näringslivet

Kompletterande information
Under november månad har 24 personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 689 personer 
varslats sedan den 1 mars. 

I Östergötland har 2 388 (+5) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 17 939 (+12) 
anställda i länet. 

I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 953 (+0) respektive 2 556 (+0) anställda. 

Fram till den 9 november har 990 (+35) ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt 1 214
(-2) inkomna ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna 
omfattar 30,7 miljoner kronor.

I Östergötland har det under november månad rapporterats 4 konkurser, till och med den 
12 november.
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Bilden av krisen
Bilden som förmedlas är att smittspridningen ökat och att länet 
befinner sig i en andra våg. Press och media rapporterar frekvent 
om effekterna för samhället, men det förekommer få inslag om 
brister när det kommer till efterlevnad av de lokala allmänna 
råden.

En fråga som återkommit på flera fronter är den begränsade 
testkapaciteten i länet. Det förekommer ett visst ifrågasättande av 
regionens arbete med testning och en oro för att den begränsade 
kapaciteten ska gå ut över andra sektorer i samhället.

Det förekommer också rapportering om planerade operationer 
som ställs in, skolor som gått över till distansundervisning och oro 
bland vårdpersonal.

Behovsgrupper och budskap
Kommunikation till unga och unga vuxna är ett prioriterat 
område för att öka efterlevnaden. Det finns ett fortsatt behov 
av insatser för att nå utsatta grupper och grupper som inte har 
svenska som modersmål.

Exempel på övergripande budskap:
• Covid-19 ökar mycket snabbt i Östergötland. Läget är 

allvarligt. Undvik fester och trängsel och smittas inte av 
dumhet. Vi får stå ut med att ha lite tråkigt nu, för att 
kunna ha roligt sen!

• Hjälp till! Håll avstånd och undvik trängsel. Det är 
tillsammans som vi minskar smittspridningen.

Uppmärksammad informationströtthet
Linköpings kommun lyfter fram den ökade smittspridningen 
som ett tecken på att det är svårt att nå fram till alla med 
budskap om att hålla i och hålla ut.

Söderköpings kommun rapporterar de påminner sina 
anställda om att hålla avstånd.

Övriga aktörer uppger inte någon specifik 
informationströtthet, men alla aktörer arbetar med att öka 
både allmänhetens och medarbetarnas benägenhet att följa 
de lokala allmänna råden.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets aktörer samverkar regelbundet och arbetar tillsammans för 
att kunna agera samstämmigt i samband med en eventuell 
förändring av de lokala allmänna råden.

Regionen upplever ett hårt medietryck och får många frågor om 
provtagning både från journalister och allmänheten. Flera av 
länets kommuner anger att deras främsta kommunikativa 
utmaningar är att nå ut med de lokala allmänna råden och att 
skapa förståelse för deras innebörd.

Mjölby kommun anger hantering av människors oro som sin 
främsta kommunikativa utmaning. Åtvidabergs kommun anger att 
deras främsta kommunikativa utmaning är att förmedla 
information på olika språk.

Övrigt
Folkhälsomyndigheten, MSB och länsstyrelserna har fått ett 
regeringsuppdrag med fokus på att säkerställa 
kommunikationssamordning på nationell, regional och lokal 
nivå. Det är än så länge inte klarlagt vilken påverkan uppdraget 
kommer ha på samordningen i länet.

Länsstyrelsen ser ett fortsatt behov av att 
Folkhälsomyndigheten skyndsamt tar fram översättningar i 
samband med förändringar av lokala allmänna råd.

Länsstyrelsen ser ett fortsatt behov av att etablera en tätare 
kontakt med civilsamhällets aktörer, vilket därför nu planeras.

Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Länsstyrelsen och regionen har lanserat en gemensam 
kampanj med syfte att få unga och unga vuxna att följa de 
lokala allmänna råden.

Regionen har lanserat en kampanj tillsammans med 1177. 
Kampanjen har ett allvarligare budskap än tidigare 
kampanjer.

Norrköpings kommun har fått stort genomslag för en 
kampanj med fokus på pandemin och psykiskt 
välbefinnande.

Kriskommunikation
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Fråga 1. Samlad 
bedömning 
(baserat på svar 
från 12 av 13 
kommuner, RÖ, 
Polisen, PRO och 
RTÖG)*

v43 v44 v45 v46

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre nu 
gentemot förra veckans rapportering.
12 kommuner har inkommit med bedömning i fråga om efterlevnad, 9 kommuner anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning och 
3 att de efterlevs delvis. Andelen kommuner som anger att efterlevnaden är stor har ökat sedan föregående vecka. Region Östergötland och RTÖG 
rapporterar även denna vecka att rekommendationerna efterlevs delvis. Polisen i Östergötland rapporterar även denna vecka att 
rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning. PRO bedömer att efterlevnaden hos äldre är stor och att medlemmar följer de lokala allmänna 
råden.

Fråga 2. Generella 
iakttagelser i 
samband med 
tillsynsbesök, 
observationer eller 
vid andra besök

Under vecka 46 har Norrköpings kommun utfört 9 tillsynsbesök på serveringsställen, utfärdat 3 förlägganden fått in 2 klagomål på trängsel på serveringsställe. Motala 
kommun har utfört 5 tillsynsbesök på serveringsställen och utfärdat 1 förläggande. Finspångs kommun har genomfört 2 tillsynsbesök på serveringsställen. Linköpings 
kommun har fått in 2 klagomål på simhallar, 1 klagomål på butik, 1 klagomål på köpcentrum, 2 klagomål på allmän plats och 3 klagomål på serveringsställen. Linköpings 
kommun har utfört 16 tillsynsbesök på serveringsställen.
Tre kommuner uppger att färre personer rör sig ute i samhället.
I Motala anordnades under de gångna helgen en större fest i privat regi (uppskattningsvis 50-100 personer). Det har även varit fullsatt i kyrkan i ett av samfunden i stan.
Regionen rapporterar att ungdomar har varit en grupp som inte uppmärksammat restriktioner.
RTÖG tycker sig ha identifierat att presskonferenser från RÖ har stort genomslag och skulle kunna genomföras löpande/veckovis ifall resurser för detta finns.
En kommun upplever att det finns viss irritation kring trängsel. Det gäller främst serveringsställen som rapporterat detta i samband med trängseltillsyn. Även inkomna 
telefonsamtal till miljökontoret tyder på irritation över att vissa inte verkar bry sig om restriktionerna eller rekommendationerna.
Flera aktörer upplever att det finns en ökad efterlevnad sedan de lokala allmänna råden infördes den 29 oktober. Flera aktörer uttrycker även att de lokala allmänna 
råden och publiktaket bör förlängas efter den 29 november.

Fråga 3. Vidtagna 
åtgärder

PRO har ställt in alla fysiska träffar inomhus till följd av de lokala allmänna råden.
RF-SISU har förbjudit besök på kanslier, vilket mottagits väl.

Fråga 4. Behov av 
åtgärder

RTÖG vill se fortsatt tydlig information från regionen, gärna i form av presskonferenser/intervjuer i media då dessa får stort genomslag.
Köpcentrum pekas ut som platser som skulle behöva särskilda begräsningar i antal kunder.
Det finns signaler om att det är svårt för elever att hålla avstånd i skolmiljöer.

Fråga 5. Goda 
exempel

*Grå: Uppgift saknas. Röd: Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Gul: Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (51-75 %). Grön: Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (76-100 %).

Efterlevnadsuppdraget



Efterlevnadsuppdraget
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Fråga 1. Samlad 
bedömning* v43 v44 v45 v46

Trängselproblematiken i kollektivtrafiken varierar från vecka till vecka och över dygnets timmar. Jämfört med rapportering från vecka 43 har 
Östgötatrafiken under vecka 45 fått in färre rapporter om trängsel ombord på fordon. Under vecka 44 var det höstlov och veckan är därmed inte 
representativ för jämförelse.

Fråga 2 & 3. 
Beläggningsgrad 
(aktuell & tidigare 
år)

Den senaste veckan (45) var det endast några få rapporter om att förare behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att 
fordonet är fullsatt. De rapporter som kom in handlade fortsatt främst om stadstrafiken i Linköping och Norrköping. I övrigt är det spridda rapporter i regionen. Antalet 
kundärenden som avser trängsel ligger fortsatt på en låg nivå.
Östgötatrafiken fortsätter att påminna förarna om att det är viktigt att rapportera in till trafikinformationscentral när de upplever trängsel.
Sjukskrivningarna hos trafikföretag i den allmänna kollektivtrafiken ligger på en låg nivå och påverkar inte möjligheter att upprätthålla trafiken på nuvarande nivå.

Fråga 3 och 4. 
Åtgärder 
(vidtagna & 
behov)

Det förs fortsatt dialog med trafikföretagen om trängselrapporteringen och uppföljning samt med Linköpings kommun kopplat till skolelevernas resande. 
Östgötatrafiken fortsätter det systematiska uppföljningsarbetet, går igenom rapporterna och analyserar statistiken från passageraräkningssystem och biljettsystem för 
att skapa en bild av eventuell trängsel ombord på fordonen. Statistiken visar en minskning av antalet resenärer ombord med ungefär 15 % i Linköping och Norrköping 
jämfört med vecka 43, vilket sannolikt går att koppla ihop med införandet av de nya allmänna råden för Östergötland.
Östgötatrafiken förbereder för ett möjligt scenario med en större ökning av antalet sjukskrivna förare som skulle få till konsekvens att all trafik inte kan köras. Detta 
arbete innebär en dialog med trafikföretagen om var de ser möjlighet att göra reduceringar och en gemensam plan för det fall det skulle behöva genomföras tillfälliga 
neddragningar i trafiken på grund av hög sjukfrånvaro.
Informationsinsatsen i de egna kanalerna fortsätter för att nå ut med informationen om att bara resa när det är nödvändigt, arbeta hemifrån, undvika rusningstrafik och 
om möjligt gå eller cykla. Östgötatrafiken planerar även för hur man fortsättningsvis ska arbeta med information till kunder under hösten.
Östgötatrafiken förbereder sig på ökade trängselrapporter.
I den särskilda kollektivtrafiken har bokningarna av färdtjänstresor minskat. När ensamåkning i sjukresor infördes för två veckor fick Östgötatrafiken inledningsvis sätta in 
ytterligare fordon för att möta upp behovet av fler fordon. Mot bakgrund av minskningen av färdtjänst har extra fordonen därefter inte behövts. Antalet resor ligger nu 
på ungefär samma nivå som i maj månad (dvs 30 % lägre än ett normalt år). Sannolikt beror minskningen av antalet färdtjänstresor på de lokala allmänna råden.

Fråga 5. Goda 
exempel

Inget nytt att rapportera.

*Grå: Uppgift saknas. Röd: Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Gul: Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (51-75 %). Grön: Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (76-100 %).



Andra berörda aktörer

PRO
• Alla fysiska träffar inomhus är inställda.
• PRO ser att de lokala allmänna råden gjort att många är mycket ensamma och mår dåligt som följd. Uppmaningar om att vistas utomhus ges för att motverka isolering och ensamhet.
• Det finns ett faddersystem med personer som regelbundet kontaktar medlemmar för att höra hur läget är. Det ska vara en social kontakt.

Linköpings stadsmission
• Det krävs mer uppsökande verksamhet för att säkerställa och hålla kontakt med deltagare inom stadsmissionens verksamhet. Det behövs infoinsatser för att deltagare förstå konsekvenser. 

Personer med psykisk ohälsa upplever oro och fler än tidigare isolerar sig. Stadsmissionen ser ingen ökning av deltagare som söker upp dem.
• Missbrukare kan ha svårt att sköta hygien.
• Stadsmissionen upplever ingen ökad smittspridning inom sina verksamhetsområden. Man prioriterar att hålla verksamheter öppna.

RF-SISU (riksidrottsförbundet i Östergötland)
• Den senaste tiden har kontakterna med föreningarna präglats av de nya skärpta allmänna råden och hur det slår mot föreningsverksamheten. Flera föreningar rapporterar om diskussioner 

om orättvisa och otydliga restriktioner, vilket RF-SISU tolkar som att det tyder på att föreningar precis som många andra i samhället börjar tappa i uthållighet.
• RF-SISU:s policy för egen personal är att alla arbetar med hemmet som utgångspunkt. Undantag har gjorts för personal som riskerar psykosociala konsekvenser av hemarbete. Långsiktiga 

effekter är svåra att överblicka. Arbetssättet har påverkats mycket och förbundet jobbar nu i stort sett uteslutande med digitala möten och utbildningar med föreningar som tidigare så gott 
som alltid varit fysiska. Övergången har gått bättre och snabbare än väntat.

• De flesta föreningar gör sitt yttersta i att anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att följa restriktioner. Föreningarnas styrelser tar stort ansvar, men förbundet ser att det finns enskilda 
individer som reagerar med ifrågasättande. RF-SISU och föreningars ledning får argumentera/förklara/medla/lugna personer som tycker att idrotten inte behandlas rättvist och schysst i 
restriktioner. Förbundet har fått ta många diskussioner om varför kommersiella gym kan ha öppet för gruppträning med vuxna, när en löpargrupp i orienteringsklubben inte kan träna 
tillsammans. RF-SISU rapporterar om en signal om att många människor börjar tappa i uthållighet i efterlevnaden.

• Sedan de lokala allmänna råden infördes har aktiviteter påverkats i hög omfattning. Många av förbundets utbildning och folkbildningsverksamhet har digitaliserats, men många aktiviteter 
har också fått ställas in.

• Idrottsföreningar har fortsatt svårt att nå utövare/få fäste i socioekonomiskt svaga områden (bl.a. med barnfattigdom). Det kvarstår en rädsla att delta i aktiviteter. Föreningsavgifterna 
måste eventuellt höjas, vilket ytterligare bidrar till att dessa grupper inte nås.

• RF-SISU samverkar med alla kommuner i länet. Uppfattning är att kommunerna i stort har mött upp föreningarna under denna ansträngda period. Exempelvis har kommunerna beviljat att 
årsmöten hålls digitalt och att protokoll kan skickas in senare, föreningarna behöver inte betala avbokningsavgifter med kort varsel samt ytterligare kan aktivitetsstödet som utgår till 
föreningarna bibehållas på 2019-års nivå.

För att täcka en bredare lägesbild i länet av covid-19 har information inhämtats från fler aktörer under vecka 46. Svar från aktörer nedan redovisas här och i samband med 
efterlevnadsuppdraget. Utöver aktörer nedan lämna Östgötatrafiken information som enbart redovisas inom ramen för efterlevnadsuppdraget. 



Andra berörda aktörer

Linköpings Universitet (LiU)
• Universitetets krisledningsfunktion har varit igång sedan i våras. Den var lite nedtrappad under sommaren, men är nu åter i full gång.
• Pandemin har fått negativa psykosociala konsekvenser för många studenter som blir isolerade p.g.a. distansundervisning och inställda sociala aktiviteter.
• Det har under den senaste veckan inte observerats att det förekommit fester i egen regi när studentföreningarna ställt in sina aktiviteter. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer.
• Sedan den ökade smittspridningen har universitetet företrädelsevis återgått till distansundervisning. Den tidigare övergången under våren har varit till stor nytta under denna period av 

lokala allmänna råd. Videosamtal med bild är betydligt mer välanvänt än telefon. Mejl och chatt används frekvent. En del salstentor genomförs dock men med iakttagande av 
restriktionerna.

• LiU håller på att ta fram en ”pandemitrappa”, med ett antal åtgärder samlade för varje trappsteg, att nyttja för planering och kommunikation. Man ser det som önskvärt med en gemensam 
sådan för länet (åtminstone vad gäller benämningar och antal steg). Då går det att enas bättre kring var i trappan man befinner sig och en lägesbild kan skapas. LiU räknar med att vara klara 
med modellen under nästkommande vecka.

• Studenterna uppskattar tydliga budskap och har uttryckt sig positivt kring de tydliga besked som Universitetet kommunicerat gällande närvaro/distans/åtgärder för den rådande 
treveckorsperioden med lokala allmänna råd.

• Närvaron av medarbetare på campus är mycket låg, när det gäller grupper som kan arbeta hemifrån. LiU bedömer att medarbetare i stor utsträckning följer restriktioner i alla avseenden.
• Universitetet ser en viss ökning av stressrelaterade problem inom medarbetargrupper. LiU ser också en utökad risk för att medarbetare hamnar i missbruksproblematik. Gällande studenter 

kan man konstatera att social isolering i distans- och hybridläge gör det svårare att skapa rutiner, vilket i sin tur leder till ökad stress och exempelvis sömnsvårigheter. Studenterna som 
besöker studenthälsan beskriver oro/ångest i flera former; hur ser framtiden ut, påverkan på studierna, prestationsångest etc.

• LiU upplever att studenter följer de lokala allmänna råden i förhållandevis stor utsträckning. I vissa situationer kan det vara svårt att hålla avstånd. Studenter umgås vid studier, ofta i samma 
begränsade grupper. I realiteten kan detta vara jämförbart med studentens ”familj”, då många studenter är inflyttade till regionen och därför inte till vardags träffar sina nära anhöriga.

• Alla studentlivsrelaterade aktiviteter har fått ställas in. Det rör både föreningsverksamhet på campus och festverksamhet i kårhus.
• Universitetet har ställt in konferenser, resor och fysiska möten som inte gått att överföra till digital form.

För att täcka en bredare lägesbild i länet av covid-19 har information inhämtats från fler aktörer under vecka 46. Svar från aktörer nedan redovisas här och i samband med 
efterlevnadsuppdraget. Utöver aktörer nedan lämna Östgötatrafiken information som enbart redovisas inom ramen för efterlevnadsuppdraget. 


