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Samlad regional lägesbild covid-19 v. 50

Ny information sedan 1/12 = GultHändelsebeskrivning
Regionen rapporterar om att inläggningar på sjukhus nått en slags platåfas, de ser inte en eskalerande 
smittspridning i dagsläget även om sjukvården fortsatt är hårt belastad samt en viss nerdragning av 
ordinarie sjukvård. Smitta inom de kommunala verksamheterna ser ut ha stabiliserats något och ökar inte 
för närvarande.

Antalet inneliggande patienter i slutenvård är 90 varav 17 på IVA. Antalet utskrivna är totalt 1087, vilket är 
+67patienter från föregående rapportering. Regionens tillgång på skyddsutrustning är god både nu och de 
närmaste veckorna. Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den 
senaste veckan minskat något. Bekräftade fall uppges finnas i 6 av länets 13 kommuner. En ökning av 
beställningar av skyddsutrustning görs till det länsgemensamma lagret. Efterfrågan och leveranser på visir, 
munskydd och handskar har fortsatt ökat. Tillgången till skyddsutrustning är för närvarande god.

Regionen har öppnat upp för provtagning av personer över 50 år och haft symtom på covid-19 i minst 48 
timmar. Provtagningskapaciteten är begränsad på grund av materialbrist.

Det finns en påtaglig ökad oro och rapporterad nedstämdhet bland PRO-medlemmar, särskilt med anledning 
av ökad isolering och ensamhet under julen blandat med rädsla för smitta.

Beroende på hur smittspridningen i länet utvecklas så kan det få förändrad påverkan på samhällsviktig 
verksamhet. Norrköpings kommun lyfter 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.

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 - 7 december. Linjerna 
visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande



Samhällspåverkan

v45 v46 v47 Samhällssektor v48
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång

Handel och industri
Måttlig: Finspång, Ydre, 
Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun rapporterar om viss oro inom industrin avseende krisens längd.

Ydre rapporterar om fortsatt stark påverkan på mindre handelsföretag, besöksnäring samt hotellverksamhet. 

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Motala, Norrköping, 
Regionen

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Linköping, Mjölby, Vadstena, 
Ydre, Söderköping, Åtvidaberg, 
Valdemarsvik

Norrköpings kommun ser ett ökande antal bekräftat smittade. En ansträngd situation för legitimerade 
medarbetare där det finns mindre tillgång på vikarier att ta in vid sjukfrånvaro samt inom hemtjänst.

Regionen rapporterar att ”vanliga" sjukvården pågår parallellt men med viss nerdragning. Omfördelning av 
resurser pågår.

Kinda kommun rapporterar om att läget är ansträngt men än så länge hanterbart läge inom bemanning.

I Mjölby kommun ser situationen ytterligare något bättre ut denna vecka i förhållande till förra veckan även 
om påverkan kvarstår. På vissa enheter inom barnomsorgen är frånvaron av personal mycket hög.

Vadstena kommun rapporterar viss sjukfrånvaro, dock hanterbart i dagsläget.

Söderköpings kommun rapporterar om en ansträngd personalsituation inom hälso och sjukvård, daglig 
verksamhet samt på vissa gruppboenden inom LSS.

Sektor stöd och omsorg i Valdemarsviks kommun har det tufft med tillgång till personal och vikarier.

I Åtvidabergs kommun har en del dagverksamheter inom omsorgen fått stänga för att minska pågående 
smittspridning.



Samhällspåverkan

v45 v46 v47 Samhällssektor v48
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång

Måttlig: Kinda, Motala,  
Norrköping, Ydre

Kinda kommun rapporterar fortsatt om en sårbar bemanningssituation.

Kommunalteknisk 
försörjning

Måttlig: Söderköping

Livsmedel
Måttlig: Söderköping, 
Norrköping

Norrköpings kommun rapporterar om viss påverkan inom internservice, skolskjuts och färdtjänst samt 
livsmedel.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Motala, Vadstena, Ydre, 

Personalavdelningen i Norrköpings kommun upplever betydande påverkan i samband med ökad efterfrågan 
på stöd i olika uppkomna situationer. Även Digitaliseringsavdelningen på kommunen har en ökad 
arbetsbelastning framförallt när det gäller närservice och servicedesk.

Norrköpings kommun rapporterar att ungefär 600 medarbetare är sjuka på Utbildningskontoret. Stor oro och 
trötthet hos övriga. 10 chefer smittade. 9 stängda enheter. Allvarlig påverkan inom skolan.

Barn- och utbildningsnämnden, Söderköpings kommun, rapporterar om högre frånvaro i personalgrupp inom 
vissa enheter som leder till ökad påverkan och viss omflytt av personal. Med ökad smittspridning i samhället 
ökar oro för högre frånvaro i personalgrupp samt risk för svårighet att få fatt i vikarier.

Skydd och säkerhet Måttlig: Norrköping

Transporter Måttlig: Söderköping



Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Länsstyrelsen och regionen samverkar kring provtagning av samhällsviktig verksamhet. Veckovisa planeringsmöten och verksamhetsdialoger löpande.

• Linköpings kommun inför avgiftsfri korttidsparkering i Linköpings city mellan 2/12 2020 - 10/1 2021 för att underlätta för snabba ärenden och 
upphämtning av beställda varor.

• Mjölby kommun  rapporterar att gymnasieskolan delvis har gått över till fjärr- och distansundervisning.

• Motala kommer rapporterar att de går ut med en bred vädjan till alla vårdnadshavare att ha sina barn kortare tid på förskolan eller om möjligt att ha 
sina barn hemma på heltid. De rapporterar även att städenheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna till utökad städning av tryckytor i förskola 
och grundskola.

• Norrköpings kommun har upprättat dialog med Länsstyrelsen och regionen om möjligheter till provtagning för personal inom skolan med anledning av 
att skolan befinner sig på allvarlig påverkan p.g.a. personalfrånvaro. Kommunen bedömer också att den nya rekommendationen om att barn som har 
syskon el. familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från skola/förskola kommer att underlätta för medarbetare inom 
skolan/förskola

• Finspångs kommun analyserar om de kan automatisera fler moment för att öka driftsäkerheten inom finansiella tjänster.

• RTÖG rapporterar att vissa interna och lokala rutiner och beslut avseende förhållning till Covid-19 har uppdaterats.

• Söderköpings kommun har skickat ut info till de större serveringsställena om att de gärna får kontakta dem vid frågor kopplat till trängsel, julbord mm.

• Socialförvaltningen på Söderköpings kommun kommer att införa visir inom berörda verksamheter under vecka 50. Söderköpings kommun arbetar 
också för att säkerställa lagerhållning av skyddsutrustning fem veckor framöver.

• Förskolor inom Söderköpings kommun har förnyat riskanalys och några enheter planerar att komplettera rutin då barn insjuknat i misstanke covid-19 
under förskoledagen. 1. Vänta utomhus 2. Vänta i enskilt rum 3. Använd munskydd/visir ifall barnet behöver vara nära.

• I Söderköpings kommun kommer lucia och skolavslutningar ske klassvis utan vårdnadshavare.

• Vadstena kommun har rekryterat fler vikarier, utrett möjligheterna att förflytta personal mellan förvaltningar, förberett för att erbjuda 
gymnasieelever lunch vid eventuell skolstängning.

• Valdemarsviks kommun fortsätter med visir och munskydd i nära omsorgsarbete.

• Lämning och hämtning av barn inom barnomsorgen i Ydre kommun sker utanför lokalerna.

• Polisen arbetar med intensifierad kommunikation internt för att följa de skärpta allmänna råden.

• Kinda kommun testar att genomföra en digital medborgardialog för första gången den 10/12.

Behov av samverkan
• Regionen saknar nationellt stöd i 

praktiska frågor, det är kort 
framförhållning när direktiv kommer 
ut vilket gör att handlingsplaner och 
inriktningar kontinuerligt behöver 
omvärderas.

• PRO skulle önska att kommunala 
Hemhjälpen kan hjälpa till med lite 
juldekorationer, som 
adventsljusstakar, julstjärnor m.m. 
som annars inte ingår i deras 
uppgifter för att ge lite ljus i tillvaron. 
Risken för fallolyckor ökar annars.

• Finspångs kommun lyfter att fortsatt 
samverkan inom VidarE är värdefull.



Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
Det finns fortsatt en mycket stor oro i länet vad gäller handel och restaurang inför kommande julhandel. Risk finns också för ökat antal konkurser i dessa branscher när framflyttade kostnader 
såsom hyror börjar krävas in. Nivån på antal konkurser i länet ligger förhållandevis lågt. Det är svårt att avgöra hur långvariga den nuvarande påverkan av pandemin kommer bli för näringslivet. 
Uthålligheten hos företag bedöms av flera aktörer i länet som lägre och mer kritiskt nu än i under våren.  Finns det inte ett riktat stöd till restaurang, handel och nöjesställen inom 2-3 veckor så 
är risken mycket stor att antalet konkurser kommer att öka kraftigt redan under december. 

Signaler från länet
Det kommer signaler om att man upplever att det är svårt för företag att hålla reda på vilka stöd man kan ta del av, när det går att göra det samt hur man gör. Det finns bristande 
kommunikation och val av kommunikationskanaler för att nå berörda målgrupper. Det uttrycks även en oro för om de sökta stöden kommer att beviljas eller inte.

De senaste restriktionerna kommer att slå hårt mot framförallt handel och restaurang. Många företag har en stor del av årets omsättning under december. Det finns en stor risk att resultatet 
blir en ökad mängd konkurser inom bland annat handel, restaurang, kroppsvård och besöksnäring. De flesta industrier går fortsatt bra, men det finns ett visst problem med större sjukfrånvaro. 
Många företag upplever just nu att det är krångligt att veta vilka bidrag och stöd man kan söka och hur man gör för att söka dem.

Det har under året registrerats 210 fler företagsstarter i Östergötland än 2019. I riket i stort har cirka 70 000 starter noterats. En anledning till det ökade antalet företagsstarter är den sänkta 
nivån av ägarkapital för att starta ett Aktiebolag, som 1 januari sänktes från 50 000 till 25 000 kr. En annan anledning är den ökade benägenheten att starta företag när konjunkturen går ned.

Undersökningar som genomförts av kommuner visar att företag i länet främst har sökt stöd för korttidspermittering och anstånd med skatter och avgifter.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det efterfrågas enkelhet och tydlighet i stöden, hur man söker dem, vart man hittar informationen om dem, snabb handläggning och klara besked om beslut.

Behov av samverkan nationellt
Det finns en förvirring kring statliga stödåtgärder bland annat gällande regler, riktlinjer och framförallt villkor. Det finns bland annat en begreppsförvirring mellan de olika stödens former, i 
synnerhet skillnaden mellan omsättningsstöd och omställningsstöd. Det finns signaler om att vissa företagare upplever det problematiskt att man bara kan ansöka om stöd digitalt.



Påverkan på näringslivet

Kompletterande information
Kompletterande information
Tom 27 november har 88 (+8) personer varslats i Östergötland. Totalt har 3 753 personer 
varslats sedan den 1 mars. 

I Östergötland har 2 417 (+7) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 007(+23) anställda i 
länet (tom den 25 november). 
I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel 
anställda permitterade, 5 970 (+11) respektive 2 558 (+1) anställda. 
Fram till den 30 november har 1 089 (+26) ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt 1 208 (-
6) inkomna ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna 
omfattar 34,9  miljoner.

Under december månad till och med den 3 december har det inte rapporterats om några 
företagskonkurser i länet.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Den mediala bilden av hälso- och sjukvården handlar i 
nuläget till stor del om provtagning. Vårdpersonalens 
arbete på avdelningar och mottagningar syns inte just nu. 
Det har dock uppmärksammats att all vård- tandläkar- och 
omsorgspersonal ska använda munskydd eller visir i 
patientnära kontakter. Frågan gällande barn i för- och 
grundskola med sjuka föräldrar har också nämnts.
Det har också förekommit flera artiklar om situationen för 
skolorna i Norrköping och om distansundervisning. Bilden 
är att detta skapar mycket oro och kan innebära stora 
utmaningar för föräldrar. Det har även uppmärksammats 
att kommunen vädjar till arbetande föräldrar att tänka till 
extra när det gäller behov av omsorg under jullovet. Lokal 
media har också rapporterat om att krogarna på Ågatan i 
Linköping har stängt för andra gången under pandemin.

Behovsgrupper och budskap
Kommunikation gällande ensamhet och utsatthet under 
jul är en central fråga kommande veckor.

Kommunikation kring provtagningen utgör fortfarande en 
utmaning, särskilt med avseende på olika nationella och 
regionala budskap och riktlinjer.

Uppmärksammad informationströtthet
Söderköpings kommun lyfter att vi behöver förtydliga de 
hårdare restriktionerna och att ALLA är inkluderade. Man  
ser också en en ökad benägenhet att vilja kringgå eller 
strunta i restriktioner.

Flera kommuner anger att det är svårt att nå ut i digitala 
kanaler och att det är en utmaning att hitta nya vägar att 
nå ut till personer som inte är digitalt vana.

Åtvidabergs kommun uppger svårigheter att nå ut till 
ungdomar.

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

Ett nytt samverkansforum med aktörer från civilsamhället 
är på väg att byggas upp av Länsstyrelsen. Fokus kommer 
att vara på kommunikation och lägesbildsinhämtning.

Övrigt
Söderköpings kommun lyfter behovet av att informera 
och utbilda personal om användande av munskydd och 
visir i nära vård samt att fortsätta inspirera människor till 
att arbeta hemma. RTÖG ser ett behov av att internt 
kommunicera regler och förhållningssätt kring karantän 
och provtagning.

Det finns ett fortsatt behov av insatser för att nå utsatta 
grupper och grupper som inte har svenska som 
modersmål. 

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet

Exempelvis har Linköpings och Norrköpings kommuner 
genomfört kampanjer gällande frågor om ohälsa som har 
en något annan inriktning och ton än tidigare.

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



Ef
te

rl
ev

n
ad

 k
o

m
m

u
n

er
 o

ch
 a

n
d

ra
 r

ap
p

o
rt

er
an

d
e 

ak
tö

re
r

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

v46 v47 v48 v49

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre 
nu gentemot tidigare veckors rapporteringar.

12 kommuner har inkommit med bedömning i fråga om efterlevnad, 10 kommuner anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning 
och 2 att de efterlevs delvis. Polisen anger att rekommendationerna efterlevs i stor utsträckning. Region Östergötland och RTÖG rapporterar 
även denna vecka att rekommendationerna efterlevs delvis. RTÖG rapporterar om att de fortsatt upplever utmaningar med distansering.

Motala kommun rapporterar att rea i butiker tycks ha inneburit att medvetenheten kring pandemin tillfälligt upphört, och bedömer att det 
definitivt finns en oro inför julhandeln och kommande mellandagsrea.

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

Under vecka 48 har Norrköpings kommun utfört 7 tillsynsbesök på serveringsställen, utfärdat 1 förlägganden. 

Sett till helheten i samhället rapporterar Polisen om att efterlevnaden är "högre än delvis". Även inom områden där det fungerat sämre under tidig höst upplever 
Polisen nu en något ökad efterlevnad.

Motala och Söderköpings kommun rapporterar om att det finns svårigheter för distansering inom framförallt förskola och skolan. Söderköpings kommun upplever 
även en ökad benägenhet till att vilja kringgå eller strunta i restriktioner.

Fråga 3. Vidtagna 
åtgärder

Lokal media har rapporterat om att krogarna på Ågatan i Linköping har stängt för andra gången under pandemin.

Fråga 4. Behov av 
åtgärder

Inget nytt

Fråga 5. Goda 
exempel

Linköpings kommun  upplever att den nya lagsstiftningen som infördes 2020-07-01 har underlättat en ändamålsenlig, effektiv och rättssäker trängseltillsyn på 
serveringsställen.

*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* v46 v47 v48 v49

Trängselproblematiken i kollektivtrafiken varierar från vecka till vecka och över dygnets timmar. I vecka 49 rapporterade Östgötatrafiken om läget 
i kollektivtrafiken under vecka 48. Då inkom ungefär samma antal rapporter om trängsel ombord på Östgötatrafikens fordon som vecka 47, men 
rapporter om fullsatta fordon har ökat. Östgötatrafiken såg en markant ökning av passagerare under Black Friday.

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

Under vecka 48 kom enstaka rapporter om att förare har behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att fordonet är 
fullsatt. Antalet kundärenden som avser trängsel ligger fortsatt på en låg nivå. Rapporterna om trängsel avser fortsatt främst Linköpings och Norrköpings stadstrafik. 

Statistiken från passagerarräkningssystemet och biljettsystemet visar inte på någon förändring jämfört med föregående vecka med undantag för fredagen den 27/11 
(Black Friday) då Östgötatrafiken såg en markant ökning, framförallt kopplat till shoppingområdena Tornby i Linköping och Ingelsta i Norrköping.

Sjukskrivningarna hos trafikföretag i den allmänna kollektivtrafiken ligger fortsatt på en låg nivå och påverkar inte möjligheter att upprätthålla trafiken på nuvarande 
nivå.

Hösten har än så länge varit mild, vilket gör att fler ordinarie resenärer kanske väljer att cykla eller gå istället. Om vädret skulle försämras kan en ökning av antalet 
resenärer inte uteslutas. Normalt sker alltid en ökning under senhösten.

I den särskilda kollektivtrafiken har bokningarna av färdtjänstresor minskat betydligt, vilket sannolikt beror på de lokala allmänna råden i Östergötland. Nivån ligger nu 
på ca 30 % färre resor än normalt under vardagar och 50 % färre resor under helgerna. Sjukskrivningsläget hos trafikföretagen i den särskilda kollektivtrafiken är stabil.

Fråga 3 och 4. 
Åtgärder 
(vidtagna & 
behov)

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. 

Trafikföretagen har genomfört åtgärder för att minimera de tillfällen då förarna träffas under arbetsdagen, vilket sannolikt har gett god effekt.

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

Det finns en påtaglig ökad oro och rapporterad nedstämdhet bland PRO-medlemmar, särskilt med anledning av ökad isolering och ensamhet under julen blandat med rädsla för smitta. 
Medlemmarna har varit återhållsamma sedan mars och hjälps åt för att aktivera varandra, blandat med isolering, och rädsla för smitta, vissa vill inte aktivera sig och går inte utanför dörren. 
Det arrangeras heller inte lika mycket aktiviteter nu då det finns risk att det skulle bli fler än 8 intresserade deltagare.

PRO har gjort adventskalender på Facebook för att lätta upp stämningen något. Medlemmarna överlag har skärpt till sig lite, och flera har börjat behärska digitala lösningar.

På grund av isoleringen får de äldre inte lika mycket hjälp från närstående med exempelvis juldekorationer, en stor längtan efter lite julstämning i isoleringen gör att äldre utsätter sig mer för 
fallolyckor vid uppsättande av julstjärnor, gardiner i fönster m.m.

PRO skulle önska att kommunala hemtjänsten kan hjälpa till med lite juldekorationer, som adventsljusstakar, julstjärnor m.m. som annars inte ingår i deras uppgifter för att ge lite ljus i 
tillvaron.

Linköpings stadsmission

Linköpings stadsmission ser att den ekonomiska utsattheten ökar och att inflöde av deltagare i matutdelningar ökar.

Julaktiviteter ställs in eller anpassas för deltagare, vilket innebär en ökad bemanning och förberedelsetid.

Myndighetskontakten minskar och ställs om till digitalt. Många deltagare har inte möjlighet att delta digitalt och det påverkar eventuella beslut som myndighet behöver ta.

Linköpings stadsmission önskar samverkan med Regionen i framför allt smittskyddsfrågor och en större kommunsamverkan.

Linköpings stadsmission ser att deras deltagare fortsätter följa de allmänna råden.

Stadsmissionen har öppet i alla deras verksamheter men det är ett ansträngt läge.

För att täcka en bredare lägesbild av covid-19 i länet har information inhämtats från aktörer i civilsamhället. Länsstyrelsen har under vecka 49 ställt frågor om hur aktörernas verksamheter 
har påverkats av de lokala allmänna råden som gäller i Östergötland. Svar från aktörer nedan redovisas här och i samband med efterlevnadsuppdraget. Utöver aktörer nedan lämna 
Östgötatrafiken information som enbart redovisas inom ramen för efterlevnadsuppdraget. 


