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Ny information sedan 22/6 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar en ändrad påverkansgrad från betydande påverkan till måttlig påverkan. 
Testningskapaciteten är fortsatt god. Andelen positiva provsvar fortsätter gå nedåt och är nu 1,57 %. 
Vaccinationsviljan är hög bland länets invånare. 
Under den gångna veckan har 4-5 covid-patienter varit inlagda på IVA och 15-18 i övrig slutenvård. 
Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. 
227 496 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 60,7 % av invånarna över 18 år fått 
den första dosen vaccin i Östergötland. I dagsläget har 44 % fått dos två. Åldersgruppen 30 år och äldre 
kan nu boka sig för vaccination. Parallellt pågår också vaccinering med dos två för andra grupper. 
Ingen av kommunerna i länet rapporterar bekräftad covid-19-smitta inom den kommunala vård- och 
omsorgen (-2). Ingen kommun har angett behov av skyddsmateriel från det länsgemensamma lagret. I 
den utsträckning material efterfrågas, ombesörjs det löpande genom separata rutiner för beställning och 
försäljning från det länsgemensamma lagret.

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 - 27 juni 2021. Linjerna visar 7 dagars rullande 

medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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Uppgifter inhämtade vecka 25

V22 V23 V24 Samhällssektor V25 Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan) Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 25: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer

Energiförsörjning Inget nytt att rapportera

Finansiella tjänster Inget nytt att rapportera

Handel och industri Inget nytt att rapportera

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Måttlig: Regionen, 
Finspång, Kinda, Motala, 
Norrköping, 
Valdemarsvik, Ydre

Regionen rapporterar att hälso- och sjukvården har ett ansträngt läge med en måttlig påverkan. Påverkan är främst på ordinarie 
vård och inte kopplat till covid-19, men helhetsbilden med vaccinationsinsats med mera ger en fortsatt påverkan på Regionen.

Information och 
kommunikation Måttlig: Regionen,

Finspång, Kinda
Inget nytt att rapportera
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V22 V23 V24 Samhällssektor V25 Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan) Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 25: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk 
försörjning Inget nytt att rapportera

Livsmedel Inget nytt att rapportera

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Kinda, Ydre, 
Norrköping Inget nytt att rapportera

Skydd och säkerhet Inget nytt att rapportera

Transporter Måttlig påverkan: 
Norrköping Inget nytt att rapportera



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• RTÖG rapporterar att planering pågår för lokala rutiner från den 30 september då den 

personal som haft möjlighet till att arbeta hemifrån kommer att återgå till att arbeta på 
respektive arbetsställe.

• Från och med måndag den 28 juni övergår Region Östergötland från besöksförbud till 
smittsäkra besök.

Behov av samverkan
Inget nytt att rapportera

Övrigt
• Polisen rapporterar att justerade restriktioner i kombination med vackert väder, har 

bidragit till att människor samlas i större utsträckning utomhus. Många samlas på 
uteserveringar och restauranger och även om antal sittandes per bord och andra 
restriktioner följs, så uppstår trängsel på dessa platser. Polisen uppger att fortsatt tillsyn 
från ansvariga myndigheter är viktig.
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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.
I Företagarnas senaste nationella mätning Småföretagsbarometern (företag med 1-49 anställda) framgår det att konjunkturläget i landet som helhet har försämrats under de senaste tolv 
månaderna. Det är det lägsta konjunkturläget sedan finanskrisen 2008-2009. I Östergötland uppfattar småföretagarna dock konjunkturen som bättre än rikssnittet. Småföretagen i länet har 
under det senaste året anställt färre, har en avmattad orderingång och försäljning jämfört med tidigare år. Trots utmaningarna är länets företagare optimistiska inför 
konjunkturutvecklingen det kommande året. Ett av de främsta tillväxthindren, som trots en svagare arbetsmarknad har ökat det senaste året, är bristen på arbetskraft med lämplig 
kompetens. 

Signaler från länet
Inget nytt 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 25 var 18 257 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 80 personer från vecka 24. 
Arbetslöshetsnivån i länet efter maj månad var 8,0 %, och bland unga (18-24 år) 10,6 %.
Antalet konkurser har hittills i år varit lägre än under ett normal år och antalet varsel är lägre än vid samma 
tidsperiod 2019. Till och med den 25 juni har 550 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 72(+0)
företag har gått i konkurs vilket berör 141 (+0) anställda.
Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetesstödet öppnade hos Tillväxtverket har 1 092 (+19) 
ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 4 276 (+105) anställda. Av 
samtliga inkomna ansökningar från länet har 644 (+4) hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 852 (+14) 
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 
909 (+10) 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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Kriskommunikation
Bilden av krisen
Det har varit minskat fokus på pandemin i media i länet 
de senaste veckorna. Medier har dock fortsatt 
rapporterat om ett minskat antal vårdade inom 
sjukvården, att var tredje person som vårdats för covid-
19 i länet är utrikesfödd samt att länet har flest patienter 
i landet med post-covid. Det har också rapporterats om 
ett intrång i en av Region Östergötlands databaser, som 
gjort att personuppgifter läckt ut.

Behovsgrupper och budskap
Region Östergötland fortsätter arbetet med att nå 
svårnådda grupper exempelvis personer med annat 
modersmål. Regionen skickar ut brev med information 
om vaccination på olika språk.

Uppmärksammad informationströtthet
Inget nytt att rapportera.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets kriskommunikatörsnätverk har veckovisa möten 
för att säkerställa samordnad kommunikation.

Länsstyrelsen har delat kommunikationsmaterial för 
nyhetsbrev med mera och kampanjmaterial från 
nationella myndigheter med kriskommunikatörs-
nätverket samt med representanter för civilsamhället.
Länsstyrelsen har även publicerat inlägg på sociala 
medier och skickat ut ett pressmeddelande med 
uppmaning om att fira midsommar i enlighet med 
gällande restriktioner och covid-19 lagen.
Region Östergötland har kommunicerat att personer 35-
39 år nu kan boka tid för vaccination.

Övrigt
Länsstyrelsen Östergötland bedömer att det just nu är av 
stor vikt att kommunicera om det som är här och nu på 
ett tydligt och samstämmigt sätt. Till exempel i samband 
med framtida justeringar av restriktioner och 
rekommendationer.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Inget nytt att rapportera
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Analyser från Telia Crowd Insight
• Resandet från Östergötland till andra län fortsätter att öka i likhet med 2019. För 2021 går det 

numera att utskilja en extra ökning i samband med helger. Detta sammanfaller med justerade 
restriktioner fr.o.m. 1 juni.

• Arbetsplatsaktiviteterna det går nu att konstatera att arbetsplatsaktiviteterna ligger kvar på en 
förhöjd nivå som är avtagande inför semestertider. Nivån är dock fortsatt lägre jämfört med 
2019.

Från och med vecka 27 utgår data från Telia crowd insights.
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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
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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen bedriver ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå så smittsäkra verksamheter som 
möjligt och gör merparten av tillsynen genom fysiska besök.

Under veckan har tillsynsbesöken fokuserat på både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt 
verksamheter som det väntas bli högre tryck på under midsommarhelgen.

Under veckan har också ett informationsmail inför midsommarhelgen skickats ut till representanter för länets 
hembygdsgårdar.

Observationer och telefonsamtal från allmänheten har under veckan rört ett apotek.

Länsstyrelsen ser fortsatt att en del verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än 
det faktiskt har gjort 1 juni.

Under veckans tillsyn i de butiker där antalet besökare förväntades öka inför midsommar 
kunde Länsstyrelsen konstatera att det var en hel del folk i rörelse men att rutiner överlag 
fungerade bra för att undvika trängsel.

Vissa verksamheter har tagit bort skyltar om maxantal, smittskyddsrutiner och liknande 
trots att det fortfarande finns lagkrav på detta.

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, lokal kännedom 
och andra informationskanaler. 

Den aktiva tillsynen har under vecka 25 fokuserats på

1. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med fokus på 
midsommarfiranden.

2. Verksamheter som förväntas öka i samband med midsommar, till exempel matbutiker, systembolag och 
handelsträdgårdar.

3. Tillsynen fokuserar på länets besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel fel 
där.

4. Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, självplocksanläggningar, torghandel, kiosker, 
turistinformation, utomhusbad och liknande.

5. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat mycket fel, så som körskolor, frisör, sportevenemang, gym och 
racketsportsanläggningar.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 
Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 

(fysiskt fältbesök)
Brister Föreläggande Föreläggande 

med vite

V. 25 53 52 21 0 0

Totalt 1111 929 608 3

2021-06-29
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