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Ny information sedan 29/6 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar att påverkan på sjukvården fortfarande är måttlig. Testningskapaciteten 
är fortsatt god. Det är för tillfället en låg smittspridning i Östergötland, men det finns risk att 
smittspridningen ökar. Isolerade fall av deltavarianten har förekommit i länet. Antalet positiva provsvar 
fortsätter ligga på en låg nivå under 2 %. Vaccinationsviljan är hög bland länets invånare. 

Under den gångna veckan har 2-4 covid-patienter varit inlagda på IVA och 12-17 i övrig slutenvård. 
Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög.

252 427 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 67,1 % av invånarna över 18 år fått 
den första dosen vaccin i Östergötland. I dagsläget har 46,0 % fått dos två. Åldersgruppen 25 år och äldre 
kan nu boka sig för vaccination. Efterfrågan på vaccinationsbokning har dock sjunkit något och regionen 
har öppnat upp vaccinationsmöjlighet för ytterligare åldersgrupper tidigare än planerat. Parallellt pågår 
också vaccinering med dos två för andra grupper. 

Ingen kommun i länet rapporterar bekräftad covid-19-smitta inom den kommunala vård- och omsorgen.
Ingen kommun har angett behov av skyddsmateriel från det länsgemensamma lagret. I den utsträckning 
materiel efterfrågas, ombesörjs det löpande genom separata rutiner för beställning och försäljning från 
det länsgemensamma lagret.

Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är hög. Polisområde 
Östergötland anser dock att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner har sänkts från hög till 
medel. Detta är en signal som måste följas upp under kommande veckor och kan påverka den totala 
bedömningen framgent. Länsstyrelsens bedömning är att det fortsatt finns utmaningar i att nå ut med 
budskap för att allmänheten ska följa gällande restriktioner och rekommendationer.

Befintlig samverkan i länet
Regional krissamordning (ISF) samt kriskommunikation sker med alla 13 kommuner, regionen, 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG), Polisområde Östergötland, 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 - 5 juli 2021. Linjerna visar 7 dagars rullande 

medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande



Samhällspåverkan Samlad regional lägesbild vecka 27 
Uppgifter inhämtade vecka 26

V23 V24 V25 Samhällssektor V26
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 26: 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, 
Norrköping, Ydre

Hälso- och sjukvården befinner sig fortsatt i ett ansträngt läge med en måttlig påverkan. Påverkan är främst på ordinarie vård 
och inte kopplat till covid-19, helhetsbilden med vaccinationsinsats med mera ger en fortsatt påverkan på regionen. Under den 
senaste veckan har ingen covidpatient vårdats hos annan region.

Finspångs kommun rapporterar att de har normal frånvaro men stor belastning på verksamheten på grund av långvarig 
påfrestning som orsakat en trött organisation. Dessutom kommer fortfarande snabba förändringar som kräver skyndsam 
omställning av en redan belastad och sliten personal.

Kinda kommun rapporterar att de har svårt att få in tillräckligt med sommarvikarier.

Information och 
kommunikation

Måttlig: Regionen,
Finspång, Kinda, Ydre

Regionens arbete med att skicka kallelser för vaccination till personer i respektive åldersgrupper fortgår. Regionen arbetar även 
med kommunikationsinsatser för att öka vaccinationsviljan och belysa betydelsen för att ta två doser vaccin. 
Informationsinsatser genomförs även för att nå utsatta grupper och personer med andra modersmål än svenska.

Finspång och Kinda kommun rapporterar att de förändrade rekommendationerna från 1 juli gör att det finns ett ökat behov av 
kommunikation. Detta medför kontinuerliga kommunikationsbehov angående covid-19 för resurser utöver ordinarie 
verksamhet.
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V23 V24 V25 Samhällssektor V26
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 26: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk 
försörjning

Inget nytt att rapportera

Livsmedel Inget nytt att rapportera

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Kinda 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
• Finspångs kommun har inlett en stegvis öppning av bibliotek och badhus.

• Söderköpings kommun har planerat trängseltillsyn under sommarperioden till mitten av 
augusti.

• Ydre kommun planerar aktiviteter för barn i form av sommarsimskola och Sportis Camp, 
vilka kommer att genomföras på ett smittsäkert sätt under sommaren med begränsat 
antal deltagare.

Behov av samverkan
Inget nytt att rapportera.

Övrigt
Inget nytt att rapportera.



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.

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. 

Från den 1 juli har enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin möjlighet att söka omsättningsstöd för perioden mars - juni 2021. För att kunna 
söka stöd för mars - juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 % i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stödet söks hos Länsstyrelsen och sista ansökningsdag för 
stödperioden är den 15 september 2021.

Den 2 juli öppnade en ny ansökningsperiod för lokalhyresstödet, som innebär att en hyresvärd som ingått överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch 
kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 april - 30 september. Stödet söks hos Länsstyrelsen och sista 
ansökningsdag är den 30 september 2021.

Signaler från länet
Inget nytt att rapportera.



Påverkan på näringslivet
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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 26 var 18 300 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 43 personer från vecka 25. 
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 30 juni har 550 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 78 (+6) 
företag har gått i konkurs vilket berör 152 (+11) anställda.

Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetesstödet öppnade hos Tillväxtverket har 1 191 (+42) 
ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 4 435 (+159) anställda. Av 
samtliga inkomna ansökningar från länet har 724 (+80) hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 966 
(+114) 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 914 (+5) 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
De ändrade restriktionerna från 1 juli får uppmärksamhet i 
media, bland annat genom olika verksamheters perspektiv. 
Covidbevis som ska underlätta vid resande uppmärksammas 
också medialt.

Under veckan har det bland annat rapporterats om att 
smittskyddsläkaren meddelat att flera fall av deltavarianten 
bekräftats i länet och befarar att varianten kan komma att bli 
dominerande. Trots att det nu är färre än 20 personer som 
vårdas på sjukhus för covid-19 i länet är vården fortfarande 
ansträngd.

Behovsgrupper och budskap
Länsstyrelsen och Region Östergötland ser behov av att 
fortsätta påminna om de allmänna råden och att många 
av restriktionerna fortfarande ligger kvar.

Polisområde Östergötland ser fortsatt ett 
kommunikationsbehov till ungdomar som tycks tro att 
pandemin är över.

Uppmärksammad informationströtthet
Inget nytt att rapportera.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets kriskommunikatörsnätverk har veckovisa möten för 
att säkerställa samordnad kommunikation. 
Region Östergötland har kommunicerat att personer över 25 
år kan boka tid för vaccination.

Regionen, Länsstyrelsen och flera kommuner har 
kommunicerat om de förändrade restriktionerna från 1 juli.

Länsstyrelsen har använt delar av den nationella kampanjen 
”Kämpa hela vägen fram” och spridit förklarande filmer om 
vaccination från Folkhälsomyndigheten till 
kriskommunikatörsnätverket i länet.

Några kommuner rapporterar måttlig belastning på 
kommunikation med anledning av förändrade 
rekommendationer och ökat behov av information.

Övrigt
Inget nytt att rapportera.

Vidtagna åtgärder för att bemöta informationströtthet
Länsstyrelsen, Region Östergötland och flera kommuner 
har påmint om att de allmänna råden fortfarande gäller, i 
samband med information om de anpassade 
restriktionerna från 1 juli.
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Kriskommunikation



Bedömd generell efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

12 av 13 kommuner har bedömt efterlevnad. 10 bedömer 
att rekommendationerna efterlevs i hög utsträckning, 2 i 
mycket hög. En kommun har avstått från att svara på 
frågan.

Polisområde Östergötland anger medel efterlevnad.

Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger fortsatt hög 
efterlevnad gällande resande men fortsatt 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
Polisområde Östergötland ser att information riktad till ungdomar är av särskild vikt då de tycks tro att pandemin är 
över. En av kommunerna som rapporterar om efterlevnad i hög utsträckning noterar att det börjar bli sämre 
disciplin med att följa rekommendationerna, främst i livsmedelsbutiker. Det är viktigt med sammanhållen 
information om vilka råd och rekommendationer som gäller för att öka efterlevnaden i samhället.

Slutsatser
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är hög. Polisområde Östergötland
anser dock att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner har sänkts från hög till medel. Detta är en signal som 
måste följas kommande veckor och kan påverka den totala bedömningen framgent.

Det finns vissa farhågor om att justerade restriktioner kan innebära sämre efterlevnad. Det har noterats en ökning 
av människor, främst unga, som samlas utomhus. Länsstyrelsens bedömning är att det fortsatt finns utmaningar i att 
nå ut med budskap för att allmänheten ska följa gällande restriktioner och rekommendationer.



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

• Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus
• Söderköpings kommun rapporter något sämre efterlevnad i livsmedelsbutiker.

• Offentliga rum utomhus
• Kinda kommun har noterat ett ökat intresse för att vistas på campingar, gator och 

torg när semesterperioden startat.

• Serveringsställen
• Norrköpings kommun har beslutat om förbud på en servering efter bristande 

smittskyddsåtgärder.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Vidtagna åtgärder
• Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har genomfört tillsynsbesök på 5 

serveringsställen och mottagit 2 klagomål. Klagomålen gällde att servering 
förekom efter kl. 22 samt att det saknades handdesinfektion. Klagomålen planeras 
att följas upp vid kommande inspektioner.

• Motala kommun har genomfört tillsynsbesök på 1 serveringsställe i kommunen.

• Linköpings kommun har genomfört tillsynsbesök på 13 serveringsställen och 
mottagit 1 klagomål. Under tillsynsbesöken konstaterades mindre avvikelser som 
ska följas upp vid kommande inspektioner.

• Norrköpings kommun har genomfört tillsynsbesök på 11 serveringsställen, varav 4 
var uppföljning av tidigare klagomål. Under tillsynsbesöken konstaterades 
avvikelser på 1 servering som ålades med förbud.

• Ydre kommun har genomfört informationsinsatser för att öka efterlevnaden till 
råd och rekommendationer i samhället.

Behov av åtgärder
• Kinda kommun ser ett ökat behov av tillsyn när restriktioner lättnar.

• Polisområde Östergötland ser ett fortsatt behov av kommunikation gällande 
pandemin och vikten till att efterleva råd och rekommendationer.
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Efterlevnadsuppdraget 
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer fortsatt att råd och rekommendationer avseende resor i 
kollektivtrafiken efterlevs i en relativt 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. Resandestatistiken i den 
allmänna kollektivtrafiken är något högre än 2020 när pandemin bröt ut. I den särskilda 
kollektivtrafiken var antalet resor förra året under samma period avsevärt lägre. 
Östgötatrafiken ser en fortsatt ökning av antalet färdtjänstresor och de närmar sig 
gränsen för vad de klarar med utglesning i fordonen.

Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken fortsatt
efterlevs i låg utsträckning. Kontrollgrupp och kundvärdar rapporterar en mindre 
minskning av efterlevnadsgraden som nu ligger på cirka 5-10 % i  bussar och spårvagnar 
och något högre grad på tågen (i snitt 20 %). Siffrorna bygger på observationer och 
varierar stort.

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
• Av- och påstigning vid större knutpunkter. 

• Vid störningar i tågtrafiken kan trängsel uppstå då Östgötatrafiken 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 ökade något under vecka 25 men är fortsatt på en låg nivå. Trots ett 
något ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken är antalet trängselrapporter fortsatt få. 
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt. 

Resor för vaccination för personer som har färdtjänst bokas och utförs löpande. Snittantalet för 
vaccinationsresor var under vecka 25, 25 resor per dag.

Antalet resor med Östgötatrafikens två s.k. Covid-fordon, som de på regionens uppdrag 
använder för resor där resenären eventuellt bär på smittan, fortsätter att minska.

Samtliga trafikföretag rapporterar fortsatt en normal till låg nivå avseende sjukskrivningar.  

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 sina kunder utifrån råd och 
rekommendationer.

Behov av åtgärder
Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.

Rekommendationen gällande munskydd i den allmänna kollektivtrafiken togs bort den 1 juli, 
liksom rådet om att begränsa antalet passagerare per fordon.
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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 verksamheter där trycket förväntas vara högt i samband med semestrar, 
samt på verksamheter som påverkas av justeringar i regelverket från 1 juli. Länsstyrelsen har dialog och samverkan med 
Polisområde Östergötland rörande dessa justeringar.

Under veckan har information tagits fram riktat till aktörer som har fått polistillstånd för allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar och olika sommarverksamheter. Informationen kan skickas ut löpande allt eftersom aktörer 
identifieras.

Länsstyrelsen har publicerat en nyhet på webben om att det även efter justeringar i regelverk från 1 juli kvarstår åtgärder 
till följd av restriktioner för verksamhetsutövare.

Länsstyrelsen har publicerat ett inlägg på sociala medier med en nationell film som tackar allmänheten för att de följer 
gällande råd och rekommendationer samt covid-19-lagen. Det har också publicerats ett regionalt inlägg som påminner om 
de regler som fortfarande är aktuella för handelsplatser, gym med flera.

Det finns verksamheter som rapporterar att de upplever att allmänheten visar god 
följsamhet för rådande restriktioner. Länsstyrelsen ser också att både allmänhet och 
verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än de faktiskt har gjort.

Länsstyrelsen får signaler om att det är svårt att hitta information och vägledning om vad 
som gäller inför ändringar i regelverket.

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 26 fokuserats på:

1. Verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter, till exempel matbutiker, fritidsbutiker, 
bygghandlare och handelsträdgårdar samt verksamheter med säsongsrelaterad rea.

2. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

3. Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppmarknader, anläggningar med självplockning, torghandel, 
kiosker, turistbodar, utomhusbadanläggningar och liknande.

4. Tillsyn med fokus på länets besöksmålsområden samt verksamheter där ökad trafikgenomströmning påverkar 
antalet besökare.

5. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat flera brister, så som detaljhandel, frisör, körskolor, gym och 
racketsportsanläggningar.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

V. 26 12 12 6 0 0

Totalt 1125 942 616 3 0
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