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Ny information sedan 8/6 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar betydande påverkan. Andelen positiva provsvar fortsätter gå nedåt och 
är nu under 4,5 %. Andelen personer i behov av sjukhusvård minskar tydligt.  
Under den gångna veckan har mellan 5-8 covid-patienter varit inlagda på IVA och 28-35 i övrig slutenvård. 
Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. 
202 022 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 53,7 % av invånarna över 18 år fått 
den första dosen vaccin i Östergötland. Drygt 33 % har fått dos två i dagsläget. Gruppen 45-49 år i fas 4 har 
fått brev om möjlighet till vaccination och kan nu boka sig för vaccination. Det är högt tryckt på 
bokningarna och drygt 65 % av gruppen är vaccinerade eller bokade för vaccination. Vaccinationsviljan 
hos de inledande grupperna i fas 4 har varit mycket hög. Över 80 % av de som är 50-54 år har vaccinerat 
sig eller bokat tid för att göra det. Motsvarande siffra för åldern 55-59 år är 85 %. Parallellt pågår också 
vaccinering med dos två för andra grupper. Därtill har en reservlista för åldersgruppen 30-49 år som kan 
komma med kort varsel upprättats. Över 7000 personer har anmält sig och åldersordning tillämpas.
Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. En av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom 
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 3 (-5) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är 
fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
I flera kommuner finns utmaningar med att planera bemanning inför sommarens arbete inom vård och 
omsorg. Flera aktörer anger att det är en utmaning att rekrytera vikarier.
Flera aktörer ser ett behov av att påminna om att det får vara max fyra personer i ett sällskap på 
serveringar och att det fortfarande är minst en meters avstånd som gäller mellan sällskapen. Det fina 
vädret i kombination med justerade restriktioner har inneburit en ökad trängsel på exempelvis 
uteserveringar, vilket ökar behovet av påminnelser.
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. Beslut har tagits om att 
den samordningen avslutas den 31 augusti. 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 9 mars 2020 - 8 juni 2021. Linjerna visar 7 dagars rullande 

medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V20 V21 V22 Samhällssektor V23 Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan) Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 23: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer 

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Betydande: Regionen
Måttlig: Finspång, Kinda, 
Norrköping, Ydre, 
Åtvidaberg

Hälso- och sjukvården har fortsatt en betydande påverkan. Trenden att covid-smittade som behöver sjukhusvård minskar i 
länet har under den senaste veckan avstannat något. Antalet covid-patienter på IVA fortsätter dock att minska. Den utdragna 
tidsperioden med ett högt vårdtryck på IVA-vården medför att situationen fortsatt är ansträngd och det totala antalet patienter 
är fler än normalt. Det finns IVA-patienter från Östergötland inneliggande i annan region. Det är fortsatt fokus på akutvård och 
vård som inte kan vänta. Det är fortsatt ett stort fokus på att vaccinera medborgare. 
Kinda kommun rapporterar att de ser fortsatta utmaning med bemanning inför sommaren.
Vadstena kommun rapporterar om en viss oro för personalplaneringen inom hemsjukvården. Det är brist på sjuksköterskor 
inför sommaren.
Åtvidabergs kommun rapporterar om oro för personalbemanningen inom hemtjänsten inför semestern.

Information och 
kommunikation

Betydande: Regionen
Måttlig: Finspång, Kinda, 
Ydre

Regionen rapporterar att det fortsatt pågår mycket informationsarbete kring vikten av att följa restriktioner så att 
smittspridningen inte åter tar fart och att allmänheten inte tar onödiga risker i samband med de justerade restriktionerna och 
råden.
Regionen gör fortsatta kommunikationsinsatser för att bidra till hög vaccinationsvilja inom alla åldersgrupper. Personlig 
information och kallelse till vaccination tar många resurser men bedöms öka vaccinationsviljan.
Flera kommuner har fortsatt hög arbetsbelastning. Belastningen rör bland annat att hålla sig uppdaterade gällande nya 
restriktioner och kommunicera ut detta på ett sätt som gör att medborgarna ser och tar det till sig.
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V20 V21 V22 Samhällssektor V23 Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan) Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 23: 12/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

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

Kinda och Linköpings kommuner rapporterar att återgången till det normala ökar arbetsbelastning på många verksamheter 
inom kommunerna.
Norrköpings kommun upplever fortsatt ett visst lugn som relateras till upplevelsen av den snabba minskningen av 
smittspridningen inom utbildningskontoret. 
Motala kommun rapporterar att förskoleverksamheten upplever en trötthet efter smittspridningen som inneburit stor 
arbetsbelastning under våren.

Mjölby kommun rapporterar att miljökontoret ser en ökad påverkan då trängselkontrollerna påverkar ordinarie verksamhet.
Valdemarsviks kommun rapporterar om oro inför sommaren och bemanningen.

Skydd och säkerhet

Transporter



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland har anordnat webbinarier på arabiska och somaliska där 

hälsokommunikatörer informerat om covid-19 och vaccination. Regionen genomför 
fortsatt kommunikationsinsatser för att bidra till hög vaccinationsvilja inom alla 
åldersgrupper. Regionen har samverkan med övriga inom Sydöstra sjukvårdsregionen, 
beträffande covid-patienter som behöver intensivvård. Detta görs för att skapa marginal 
inom IVA-vården regionalt.

• Regionen genomför ett intensivt arbete för att säkra sommarbemanningen inom hälso-
och sjukvården. Det finns en större oro för hur sommarbemanningen ska falla ut, 
jämfört med ett normalt år.

• Regionen arbetar proaktivt inför ytterligare anpassningar av råd och 
rekommendationer, vilket tar mycket resurser.

• Polisområde Östergötland har påbörjat tolkning av juridiken utifrån de anpassade 
restriktionerna som gäller från 1 juni.

Behov av samverkan

Övrigt

• Polisområde Östergötland har pågående samverkan med Länsstyrelsen och länets 
kommuner avseende tolkning och ansvarsförhållande kopplat till de justerade  
restriktionerna som gäller från 1 juni.



Påverkan på näringslivet 
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Händelsebeskrivning och trender i länet
Östergötlands näringsliv har klarat sig bättre än många andra delar av landet. Östergötland har ett diversifierat näringsliv med en branschbredd som bidragit till en robusthet. En del av 
näringslivet i länet, främst inom industrin, har gått riktigt bra. Det finns också många företag i länet som har påverkats i liten grad av pandemin. Företag som är verksamma inom framförallt 
service, evenemang, kultur, hotell och restaurang har påverkats i en mycket hög utsträckning.

Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetesstödet öppnade hos Tillväxtverket har 1 065 (+8) ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 4 138 
(+13) anställda. Av samtliga inkomna ansökningar från länet har 608 (+52) hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 742 (+170) anställda inom de företagen i länet som beviljats stöd. 
Inom sektorerna handel, hotell och restaurang samt kultur, nöje och fritid finns nästan hälften av de anställda som hittills beviljats KTA under våren, sammanlagt 860 (+49) anställda.

Signaler från länet
Inget att rapportera
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Kompletterande information
Arbetslösheten, i form av antal öppet arbetslösa och sökande i program, har under våren minskat i 
Östergötland men ligger fortfarande på en högre nivå än innan pandemin. Under vecka 23 var 18 163 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 83 personer från vecka 22. 
Arbetslöshetsnivån i länet efter maj månad var 8,0 %, och bland unga (18-24 år) 10,4 %.
Antalet konkurser har hittills i år varit lägre än under ett normalt år och antalet varsel är lägre än vid samma 
tidsperiod 2019.Till och med den 11 juni har 550 (+7) personer varslats i Östergötland under 2021, och 70 (+3) 
företag har gått i konkurs vilket berör 136 (+3) anställda.

Behov av stöd från nationell nivå 
Pandemins utdragna förlopp medför att det fortsatt är viktigt att statliga åtgärder som genomförts matchar de 
behov som finns samt att de bibehålls så länge som företag påverkas negativt av restriktioner som syftar till 
att dämpa smittspridningen.

Behov av samverkan nationellt
Det är fortsatt centralt att regering och myndigheter arbetar med så god framförhållning som möjligt för att 
underlätta för företag. Inte minst när det gäller att kommunicera besked om restriktioner, råd och 
rekommendationer.
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Bilden av krisen
Efter att de justerade restriktionerna infördes den 1 juni 
har pandemin fått allt mindre utrymme i de regionala 
medierna. Statistik över antal vårdade och avlidna 
rapporteras fortfarande, liksom nya grupper som får 
möjlighet att boka tid för vaccination. Bilden som 
förmedlas är att det är högt tryck på tidsbokningen och 
att vaccinationsviljan är stor.
Urval av medierapporteringen: P4 Östergötland har 
rapporterat att Linköpings flygplats återigen har öppnat 
flyglinjen till Amsterdam som haft uppehåll en längre tid.  
Smittskyddsläkare Britt Åkerlind har i Corren och 
Norrköpings Tidningar tipsat om hur ett smittsäkert
studentfirande går till.

Behovsgrupper och budskap
Flera aktörer ser ett behov av att påminna om att det får 
vara max fyra personer i ett sällskap på serveringar och 
att det fortfarande är minst en meters avstånd som gäller 
mellan sällskapen. Det fina vädret i kombination med 
justerade restriktioner har inneburit en ökad trängsel på 
exempelvis uteserveringar, vilket ökar behovet av 
påminnelser.
Länsstyrelserna har reviderat kommunikationsplanen 
gällande tillsyn enligt covid-19-lagen. Nytt är bland annat 
att allmänheten är en ny sekundär målgrupp eftersom 
denna grupp är viktig för att verksamhetsutövare lätt ska 
kunna göra rätt.

Uppmärksammad informationströtthet
Flera kommuner uppger en utmaning i att få invånarna 
att fortsätta hålla ut och efterleva råd och 
rekommendationer.
Polismyndigheten ser fortsatt behov av information och 
kommunikation för att betona vikten av uthållighet.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets kriskommunikatörsnätverk har veckovisa möten 
för att säkerställa samordnad kommunikation. 
Region Östergötland har kommunicerat att personer 
födda 1976 eller tidigare kan boka tid för vaccination. 
Därtill har en reservlista för personer över 30 år som kan 
inställa sig med kort varsel upprättats.
Regionen har gjort filmer till sociala medier där läkare 
svarar på frågor och berättar om hur skolavslutningar kan 
firas.

Övrigt
Länsstyrelsen Östergötland bedömer att det är av stor 
vikt att kommunicera om det aktuella läget på ett tydligt 
och samstämmigt sätt, exempelvis i samband med 
framtida justeringar av restriktioner och 
rekommendationer.
Länsstyrelsen Östergötland har tagit del av MSB:s
kampanjplan för sommaren och använt sig av den första 
filmen i serien. Länets kriskommunikatörsnätverk har 
informerats om kampanjen och var materialet finns att 
ladda ner.

Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Flera aktörer i länet har gjort olika typer av 
kommunikationsinsatser inför skolavslutningar och 
student, med tips på hur man firar smittsäkert.
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Kriskommunikation



Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:
9 av 13 kommuner bedömde vecka 22 att 
rekommendationer efterlevs i hög utsträckning. En 
kommun anger mycket hög efterlevnad. En kommun anger 
medel efterlevnad. Två kommuner har inte svarat. Under 
vecka 23 rapporterades inga avvikelser i bedömningen.
 Polisområde Östergötland anger hög efterlevnad.
 Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger hög

efterlevnad gällande resande men låg efterlevnad 
gällande användandet av munskydd.

Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland
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Låg utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att ett viss lågt antal följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde lägre än 50 %).
Medel: Mer än hälften av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att mer än hälften av populationen följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde upp till ca 70 %).
I hög utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att flertalet följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde mer än 70 %).
I mycket hög utsträckning: I princip samtliga observationer och insamlade uppgifter pekar på att i princip hela populationen följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde 90-100 %). 

Sammanfattning
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är hög.
Polisområde Östergötland befarar att det varmare vädret i kombination med de delvis justerade restriktionerna kan 
ha påverkan på efterlevnaden. 
Fortsatt låg efterlevnad när det gäller munskydd i rusningstrafik rapporteras från Östgötatrafiken. 

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad är varierande mellan länets aktörer och verksamheter.
Det finns kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana allmänheten att följa 
gällande restriktioner och rekommendationer. Det är fortsatt en utmaning i att få invånarna att fortsätta hålla ut och 
efterleva råd och rekommendationer på serveringsställen. Detta är särskilt viktigt då verksamheter i samhället 
gradvis öppnas upp och det lätt kan tolkas som att faran är över. 
I samband med att det blir varmare och att fler människor vistas i utomhusmiljö bedömer Polisregion Öst att risken 
för folksamlingar ökar på vissa platser. Det rapporteras fortsatt om att ungdomar samlas i större grupperingar på 
kvällar och helger.  



Analyser från Telia Crowd Insight
• Resandet från Östergötland till andra län fortsätter att 

öka i likhet med 2019 års mönster. 
• Arbetsplatsaktiviteterna ligger fortsatt på en lägre nivå 

jämfört med 2019, vilket tyder på att fler arbetar 
hemifrån. I år syns ett trendbrott jämfört med samma 
tidsperiod under ett normalår då aktiviteter på 
arbetsplatser höll på att minska. En arbetsplatsaktivitet 
är ett område med få eller inga boende där aktiviteten 
ökar under arbetstid.

Generella iakttagelser
• Polisområde Östergötland befarar att det varmare vädret 

i kombination med de delvis justerade restriktionerna 
från och med 1 juni kan ha påverkan på efterlevnaden. 
Det finns en risk att vissa grupper förhåller sig som att 
"faran är över".

Identifierade särskilda områden och situationer med risk 
för ökad smittspridning
• Polisområde Östergötland ser ett fortsatt behov av 

information och kommunikation för att betona vikten av 
uthållighet. Närvaro/tillsyn behövs på platser där många 
samlas med anledning av värmen och justerade 
restriktioner.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sportlov Påsklov

Påsk

Kristi 
himmelsfärd

Sportlov

Påsklov

Påsk

Kristi 
himmelsfärd

Resor ut ur Östergötland till andra län
2019 2021 7-dagars rullande 

medelvärde

Arbetsplatsaktiviteter under vardagarna
2019 2021 7-dagars rullande 

medelvärde

Vidtagna åtgärder
• Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner 

har genomfört tillsynsbesök på 12 
serveringar och mottagit 1 klagomål.

• Motala kommun har genomfört 
tillsynsbesök på 13 serveringar och mottagit 
1 klagomål.

• Norrköpings kommun har mottagit 5 
klagomål på serveringar. Kommunen har 
genomfört tillsynsbesök på 6 serveringar. 
Uppföljning av tidigare förelägganden på 2 
serveringar utan anmärkning.

Behov av åtgärder
Inget att rapportera.

Övrigt
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Efterlevnadsuppdraget 
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer fortsatt att råd och rekommendationer avseende resor i 
kollektivtrafiken efterlevs i en hög utsträckning baserat på deras resandestatistik. 
Statistiken visar på ett minskat antal resor både i den särskilda och allmänna 
kollektivtrafiken jämfört med samma period 2019. Östgötatrafiken ser fortsatt en 
ökning av antalet färdtjänstresor och närmar sig gränsen för vad de klarar med 
utglesning i fordonen. Under vissa tider är det risk för fordonsbrist, men i och med att 
sommarlovet snart kommer bedömer Östgötatrafiken att de klarar trafiken fram till 
dess. Därefter kommer det att finnas fordon att tillgå för att möta en fortsatt ökning. 
Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken efterlevs i låg 
utsträckning. 

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 de 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 att följa upp för hela kollektivtrafiken. 
Antalet resande i den allmänna kollektivtrafiken var under vecka 22 på samma låga nivå som 
resandeantalet har legat på under våren. Det förekom endast ett fåtal trängselrapporter under 
rusningstid. 
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt. 

Vidtagna åtgärder
Östgötatrafiken fortsätter sitt systematiska uppföljningsarbete, där de följer upp 
trängselrapporter och statistik för att skapa en bild av eventuell trängsel ombord.
Östgötatrafiken fortsätter att aktivt kommunicera till kunder utifrån råd och 
rekommendationer.

Behov av åtgärder
Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.

Övrigt
Resor för vaccination för personer som har färdtjänst bokas och utförs löpande. Snittantalet för 
vaccinationsresor ökade under vecka 22 till 32 resor per dag.
Under vecka 22 var det en fortsatt nedgång av antalet resor med de två s.k. covid-fordonen, 
som används på Regionens uppdrag för resor där resenären eventuellt bär på smittan. Alla 
resor kunde genomföras med befintliga fordon.
Samtliga trafikföretag rapporterar en normal till låg nivå avseende sjukskrivningar.
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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå smittsäkra
verksamheter. Merparten av tillsynen har gjorts genom fysiska besök.
Länsstyrelsen har gjort ett utskick till campingplatser i länet om gällande restriktioner och vilka delar av verksamheten som 
omfattas av tillsyn.
Ett nationellt inlägg ”Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!” har publicerats regionalt på Länsstyrelsen 
Östergötlands sociala medier.
Länsstyrelsen har under veckan haft fokus på privata sammankomster inför studentfirande och sommarsäsongen. 
Koncentrerade tillsynsinsatser har i länet genomförts under torsdagen och fredagen. Det identifierades brister i festlokaler 
där maxantalet överskreds, som justerades vid dialog.
Länsstyrelsen har utvecklat rutiner för hantering av frågor för att fånga upp de som ringer flera gånger i hopp om att få ett
svar som passar dem bättre.

Observationer och telefonsamtal från allmänheten har under vecka 23 varit färre än 
tidigare.

Skolorna i länet har överlag gjort ett gott arbete för att undvika trängsel och 
smittspridning vid studentutspring.

Länsstyrelsen har i samband med studenten noterat att studenter anlitat limousiner för 
att ersätta flak och partybussar, och i vissa fall åker fler än åtta personer i dessa. Kontakt 
har tagits med verksamhetsutövare för information och att tillse att det inte upprepas.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där 
tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från efterlevnadsuppdraget, lokalkännedom 
och andra informationskanaler. 

Den aktiva tillsynen har under vecka 23 fokuserat på:
1. Tillsyn på verksamheter som hyr ut lokaler för privata sammankomster, både fasta och mobila lokaler så som 

partybussar eller liknande.
2. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, både rörliga 

objekt och fasta objekt. Exempel på fasta objekt som behöver tillsyn är teater, biografer och evenemangscenter.
3. Tillsynen fokuserar på länets besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel fel 

där.
4. Säsongsrelaterade verksamheter såsom butiker på landet, loppisar, utomhussportanläggningar, butiker på 

campingar, handelsträdgårdar och båtuthyrningar.
5. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat brister såsom gym, körskolor, skönhetssalonger, spa-

anläggningar, sportevenemang, museum samt mindre matbutiker.  

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 
Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 

(fysiskt fältbesök)
Brister Föreläggande Föreläggande 

med vite

v23 62 33 17 1 0

Totalt 1009 829 554 3 0
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