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Ny information sedan 20/7 = 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. Antalet positiva provsvar fortsätter ligga på en låg nivå och är nu 
2,28 %. Det finns ofta en koppling till utlandsresor och privata sammankomster bland de positiva 
provsvaren. Deltavarianten finns men dominerar inte i länet. Deltavarianten förekommer i alla 
åldersgrupper. Vaccinationsviljan är hög bland länets invånare, men har sjunkit något på senare tid. Det 
finns lediga tider för vaccinering. Kommunikationsinsatser pågår för att få fler att vaccinera sig. Drop-in 
vaccinationer testas. Under den gångna veckan har som mest 1 covid-patient varit inlagd på IVA och 9-6 
patienter i övrig slutenvård.

295 583 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 78,6 % av invånarna över 18 år fått 
den första dosen vaccin i Östergötland. I dagsläget har 50,4 % fått dos två. Åldersgruppen 18-24 år och 
äldre kan nu boka sig för vaccination. Parallellt pågår också vaccinering med dos två för andra grupper. 
Från v 32 planeras vaccination i åldersgruppen 16-17 år vara igång. 

En av 13 kommuner i länet rapporterar bekräftad covid-19-smitta inom den kommunala vård- och 
omsorgen. I nuläget är 1 (+0) brukare smittade. 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.

Polisområde Östergötland anser fortsatt att efterlevnaden av allmänna råd och restriktioner är medel. 
Efterlevnaden upplevs vara sämre i miljöer där alkohol serveras på kvällstid. Det finns fortsatt
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 - 26 juli 2021. 

Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

Totalt sjukhusvård - rullande medel (7 dagar) Smittade - rullande
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V26 V27 V28 Samhällssektor V29
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 29: 11/13 kommuner + 3/3 aktörer

Energiförsörjning Inget nytt att rapportera.

Finansiella tjänster Inget nytt att rapportera.

Handel och industri Måttlig: Åtvidaberg Inget nytt att rapportera.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

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

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. Söktrycket på sjukhusen är hårt och på de allmänna vårdavdelningarna ligger många patienter. Fortsatt
stort behov av att färdigvårdade kan skrivas ut och får komma till korttidsvård i kommunerna.

Finspångs och Kinda kommun rapporterar fortsatt måttlig belastning, på grund av stora svårigheter att bemanna under 
semesterperioder. Det är svårt att få tag på vikarier med rätt kompetens inom vård och omsorg.

Norrköping kommun rapporterar att Vård- och omsorgskontorets verksamhet är måttligt påverkad av pandemin. Kommunen 
arbetar för att bemanna träffpunkter för äldre framöver.

Vadstena kommun har svårt att bemanna inom hemtjänsten.

Information och 
kommunikation

Måttlig: Regionen, Kinda

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. 
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V26 V27 V28 Samhällssektor V29
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 29: 11/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk 
försörjning

Inget nytt att rapportera.

Livsmedel Inget nytt att rapportera.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Ydre Inget nytt att rapportera. 

Skydd och säkerhet Måttlig påverkan: RTÖG RTÖG genomför inte ordinarie förbyggande verksamhet hos invånare, därav måttlig påverkan. Kvarstår

Transporter
Måttlig påverkan: 
Norrköping

Inget nytt att rapportera.



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Inga nya åtgärder

Behov av samverkan
Den 15 juli anpassades restriktionerna, vilket ger behov av fortsatt samordnad 
kommunikation.

Övrigt
Polisen rapporterar att de som i sina serveringstillstånd har villkor om ordningsvakt har som 
regel endast villkor om en vakt. En ordningsvakt räcker inte för att i någon avgörande 
mening kunna påverka besökare att hålla avstånd. Dock finns sannolikt inte stöd i 
alkohollagen att öka antalet villkorade ordningsvakter av den anledningen.



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.

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 28 var 18 295 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 5 personer från vecka 27. 

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 26 juli har 550 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 87 (+5) 
företag har gått i konkurs vilket berör 151 anställda.

Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetsstödet öppnade hos Tillväxtverket har 1 138 ansökningar 
kommit in för verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 4 540 anställda. Av samtliga inkomna 
ansökningar från länet har 683 hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 2 082 anställda inom de företagen 
i länet som beviljats stöd. Inom sektorerna handel, hotell och restaurang samt kultur, 



Kriskommunikation
Bilden av krisen
Den senaste veckan har det varit ett något högre medialt 
fokus på pandemin jämfört med förra veckan. De artiklar 
och inslag som har gjorts har till stor del handlat om 
löpande rapportering om antal smittade och hur många 
östgötar som har vaccinerat sig. Enstaka artiklar har 
handlat om hur låg smittspridningen är och varifrån de fall 
som upptäckts kommer. Det har även rapporterats om att 
det finns många lediga vaccinationstider och lägre 
vaccinationsvilja bland yngre åldersgrupper.

Behovsgrupper och budskap
Länsstyrelsen ser behov av att fortsätta påminna om och 
förtydliga att de allmänna råden och många av 
restriktionerna ligger kvar även efter den 15 juli. 

Uppmärksammad informationströtthet
Polisen rapporterar fortsatt att efterlevnaden av allmänna 
råd och rekommendationer har minskat i takt med de 
lättade restriktionerna och det varma vädret. 

Kommunikationsåtgärder och resurser
Region Östergötland har uppmanat fler att vaccinera sig 
och kommunicerat att det finns många lediga tider för 
vaccination. Många av länets aktörer hjälper till att sprida 
informationen vidare i sociala medier.

Det pågår även just nu en kampanj på Instagram som 
uppmanar den yngre målgruppen att vaccinera sig. 

Länsstyrelsen har publicerat information om de nya 

justerade restriktionerna samt vilka restriktioner och 

rekommendationer som fortfarande gäller. Detta 

förtydligas genom riktade inlägg till bland annat 

verksamhetsutövare och besökare på 

köpcentrum/evenemang och andra tillställningar.

Övrigt Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
I samband med de anpassade restriktionerna den 15 juli 
har Länsstyrelsen fokuserat på vilka restriktioner och 
rekommendationer som fortfarande gäller. Myndigheten 
har kommunicerat detta på extern webb, sociala medier 
samt medverkat i radiointervju.

Länsstyrelsen fortsätter att använda delar av den 
nationella kampanjen ”Kämpa hela vägen fram”.
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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.

Arbetet under föregående vecka har delvis genomförts brett för att skapa en bild av hur följsamheten är 
efter att förändringarna i restriktionerna genomfördes 15 juli.

Länsstyrelsen har under veckan kommunicerat med allmänheten genom sociala medieinlägg med fokus på 
att få en fortsatt hög följsamhet samt påbörjat riktade utskick till sommarverksamheter och evenemang.

Vissa verksamheter rapporterar att de upplever att allmänheten visar god 
följsamhet för rådande restriktioner. 

Länsstyrelsen ser vid sin tillsyn att det förekommer trängsel i områden med 
mycket turister och verksamheterna där upplever att besökare är sämre på att 
hålla avstånd och att följa rekommendationerna.

Under sommaren förekommer det dessutom en hel del tillfällig personal i 
verksamheterna och i flera fall så har denna personal dålig koll på de gällande 
smittskyddsåtgärderna i den verksamhet som de arbetar i.

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 fortsatt enligt samma plan som föregående vecka. Det innebär att fokus under vecka 

29 varit på

1.Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
2.Verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter, till exempel matbutiker, 
fritidsbutiker, bygghandlare och handelsträdgårdar samt verksamheter med säsongsrelaterad rea.
3.Tillsyn med fokus på länets besöksmålsområden samt verksamheter där ökad trafikgenomströmning 
påverkar antal besökare. 
4.Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, själv-plocksanläggningar, torghandel, kiosker, 
turistbodar, utomhusbadanläggningar och liknande.
5.Verksamheter där vi tidigare identifierat mycket fel, så som detaljhandel, frisör, gym och mindre 
matbutiker.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

V. 29 45 44 17 0 0

Totalt 1233 1040 616 3 0

Kommentar: 


