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Övergripande lägesbild

Fyra kommuner av 13 har sänkt sin påverkansgrad ett steg jämfört med senaste rapporteringen. 

Sammanlagt rapporterar en kommun ingen påverkan, åtta måttlig påverkan och fyra betydande påverkan 

på den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen. 

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett ansträngt läge med en allvarlig påverkan. Det ansträngda läget 

härleds till personalfrånvaro och ett tryck på hälso- och sjukvården både på grund av smittspridning av 

coronavirus och på grund av andra sjukdomar/skador. Påverkan för att hantera covid-19-sjuka patienter 

har ökat och patienter är nu spridda över vårdavdelningarna då fler vårdas för annan primär sjukdom vilket 

påfrestar verksamheterna.

I nuläget vårdas 104 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 8 patienter på IVA. De allra flesta som 

vårdas på sjukhus är ovaccinerade. Ett antal av dessa är inlagda primärt för andra sjukdomar/skador men 

har sekundärt även Covid-19.

Det finns fortsatt bemanningsproblematik i kommunerna på grund av sjukfrånvaro, karantän och VAB. 

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl. kommunikation 

Samverkansbehov för nationell samordning, länsstyrelsesamordning, regionernas samordningsbehov, 

kommunal samordning samt kommunikationsbehov

Det är fortsatt viktigt med samverkan mellan regionen och kommunerna, så att färdigbehandlade patienter 

från Region Östergötland kan tas emot av kommunerna så snart som möjligt för att fördela belastningen 

på sjukvårdssystemet.

Lättnader i restriktioner ökar den kommunikativa utmaningen. Speciellt då smittskyddsåtgärder kvarstår 

inom sjukvården och tandvården. Viktigt med fortsatt information om att vaccinera sig trots lättade 

restriktioner, speciellt nu bland yngre i åldersgruppen 12 till 15 år.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer

Vidtagna och planerade åtgärder

Regionen har stärkt upp med en telefonlinje för att hantera det ökade antalet frågor som kommer in från 

allmänheten, många frågor handlar om oro för att inte kunna testa sig. De har även har skapat egna platser 

för utskrivningsklara personer i Finspång och Motala för att avlasta kommunerna.

Flera kommuner börjar successivt att återgå till normal verksamhet och avvecklar efter hand central 

krishantering.

Flera kommuner arbetar fortsatt med bemanningsanpassningar för att hantera personalfrånvaro inom 

skola- och omsorgsverksamheterna.

RTÖG arbetar för återgång till platsbunden verksamhet och återstart av bland annat utbildningar.

Länsstyrelsen har avvecklat sin prioritering av samhällsviktig verksamhet gällande testning i och med de 

ändrade testningsrekommendationerna. Även tillsyn enligt covid-19-lagen är under avveckling.

Kommunspecifikt

Generellt i kommunerna är bemanningen på kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen fortsatt 

ansträngda på grund av sjukfrånvaro, karantän och vård av barn. Flera kommuner har sänkt sin 

påverkansgrad för offentlig förvaltning.

Norrköpings kommun börjar se en minskning av smitta relaterat till covid-19 både bland brukare och 

personal. Att de flesta restriktioner hävs innebär inga större förändringar inom vård- och omsorgskontoret, 

verksamheten kommer fortsätta använda åtgärder för att minska smittspridning och 

reservrutiner/kontinuitetsplaner finns om läget kräver det. Kommunen rapporterar sänkt påverkan till 

betydande för offentlig förvaltning. Skälen är höga sjuktal inom utbildningskontoret, som dock har minskat 

jämfört med tidigare. Ett antal skol- och förskoleenheter har fortsatta anpassningar pga. detta.

Finspångs kommun rapporterar betydande påverkan på information och kommunikation. I och med att 

restriktionerna tas bort den 9 februari har ett omfattande arbete skett med att uppdatera interna samt 

externa plattformar med aktuella riktlinjer och rutiner, att kommunicera förändringar, nya råd och 

restriktioner internt som externt. Kommunen har även en måttlig påverkan på kostverksamhet.

Kinda kommun anger en måttlig påverkan på skola och förskola pga. personalbortfall.

Godkänd av: Anna-Lena How, stabschef

Endast öppen information

Inrapporterat v.6, publicerat v 7.



Samlad bedömning
Liv och hälsa ?? Allvarlig påverkan. 

• Hälso- och sjukvården på regionen befinner sig i ett fortsatt ansträngt läge med en allvarlig påverkan. 

• Det ansträngda läget härleds till personalfrånvaro och ett tryck på hälso- och sjukvården både på grund av smittspridning av coronavirus och andra 

sjukdomar/skador. Påverkan för att hantera covid-19-sjuka patienter har ökat och patienter är nu spridda över vårdavdelningarna då fler vårdas för annan primär 

sjukdom vilket påfrestar verksamheterna.

• Fortsatt bemanningsproblematik och svårigheter med att hitta vikarier i flera kommuner, främst pga. korttidsfrånvaro. 

• Minskat antal kommuner som rapporterar måttlig påverkan samt betydande påverkan inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Samhällets funktionalitet Måttlig påverkan. 

• Minskad påverkan på offentlig förvaltning i kommunerna. En kommun bedömer påverkan på utbildningsförvaltning som betydande. Tre anger måttlig påverkan 

utifrån generell sjukfrånvaro och resterande ingen påverkan. Detta är en sänkning jämfört med tidigare rapportering.

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan. 

• I och med att restriktionerna har upphävts den 9 februari bedöms ingen påverkan på grundläggande värden.

Miljö och ekonomiska värden Måttlig påverkan. 

• Oro i vissa branscher för konsekvenser av pandemin och eventuella nya utbrott.

• Viss fortsatt påverkan på verksamheter på grund av ökade priser och globala transportproblem. 

• Verksamhetsutövare anger att de kommer att behålla vissa åtgärder framöver. Exempel på det är handsprit, plexiglas och golvmarkeringar. Flera gym 

rapporterar att de kommer att trappa upp verksamheten stegvis.

Nationell suveränitet Uppgift saknas.

Förtroende Måttlig påverkan. 

• Fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser kring borttagna restriktioner och ändrade rekommendationer.

Endast öppen information

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 
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Fokus under perioden har varit information och rådgivning med en dialog kring lämpliga åtgärder. 

Sedan upphävandet av restriktionerna annonserades har Länsstyrelsen också haft dialog kring hur 

verksamheter kan agera framåt för att minska risk för smittspridning, bidra till att både medarbetare och 

kunder håller sig friska samt bedriva verksamheten affärsmässigt hållbart. Under vecka 6 har 

Länsstyrelsens tillsynsenhet också förberett genom att avsluta ärenden, informera om att tillsynen 

avslutas och förberett för beredskapsläge.

Så länge tillfälliga pandemilagen gäller kommer Länsstyrelsen fortsatt ha en beredskap att svara på 

frågor via telefon och mail.

Kommunikation med aktuella budskap har skett genom pressmeddelanden, information på externa 

webben och via inlägg på sociala medier.

• Kultur- och fritidsanläggningar och då främst gym, padelhallar och större idrottsanläggningar.

• Tillsyn av handelsplatser

• Tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och främst större arrangemang med 

sektionering.

• Tillsyn i socialt utsatta områden, samt verksamhetsutövare med annat modersmål än svenska.

• Tillsyn av lokaler för privata sammankomster.

Ovanstående fem prioriteringar har gällt under perioden med viss variation i inbördes ordning. Urvalet av 

tillsynsobjekt sker genom en bedömning av de områden som har stor risk för smittspridning och tillsynen 

kan god effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från olika mötesforum, lokal kännedom, 

statistik från föregående vecka och andra informationskanaler.

Under de senaste veckornas tillsynsåtgärder anger merparten verksamhetsutövare att de kommer att 

behålla vissa åtgärder framöver. Exempel på det är handsprit, plexiglas och golvmarkeringar. Flera 

gym anger att de kommer att trappa upp verksamheten stegvis.

Länsstyrelsens bild är att efterlevnaden har varit hög och att de allra flesta ställer om sin verksamhet 

snabbt trots att restriktioner förändrats med kort framförhållning. De snabba förändringarna har ställt 

höga krav på verksamhetsutövare som är i behov av tydlig information och där har Länsstyrelsen spelat 

en viktig roll.

Verksamhetsutövare uppskattar generellt tillsynsbesöken, de som genomför tillsynen blir trevligt 

bemötta, dialog och information uppskattas och de brister som noteras rättas till. Majoriteten av de 

anmärkningar som noterats har rättats efter dialog, vilket avspeglar sig tydligt genom att det endast har 

utfärdats fyra förelägganden.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
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3 55 52 32 0 0

4 49 43 24 0 0

5 50 41 18 0 0

6 8 8 4 0 0

Kommentar: 1/12 2021 – 9/2 2022: Tillsyner 322, fysiskt 269, brister 133, förelägganden 0

Samtliga tillsyner från 10/1 2021 – 9/2 2022: Tillsyner 2151, fysiskt 1834, brister 1124, förelägganden 4

Generella iakttagelser och slutsatser

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?Hur har tillsynen bedrivits under föregående veckor?

Bara öppen information
Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen 

Vecka 3-6 2022

Frågor till länsstyrelserna



Lägesbild över hur arbetet med testning för covid-19 och 

nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet fortgår

Sammanfattning

Bedömd förmåga: Möter kapaciteten behovet enligt nuvarande rekommendationer? JA

Ny information gulmarkeras

1. Beskriv förmåga att kapacitetsmässigt 

klara all testning (PCR och serologisk) 

samt ev. arbete med snabbtester.

Kapaciteten för testning är tillräcklig i nuläget., testningen för allmänheten är avslutad och nu testas personal inom sjukvård omsorg och tandvård. 

Dessutom testas patienter på medicinsk indikation. Andelen positiva provsvar ligger strax under 45 %. I medelvärde de senaste 7 dagarna med en 

hög incidens på nära 2100/100 000 invånare.

2. Vilka insatser görs för att informera om 

undantag i karantänsbestämmelserna för 

nyckelpersoner i samhällsviktig 

verksamhet? (enligt MBS:s lista)

Ej längre aktuella att rapportera.

3. Redogör för arbetet med provtagning 

för samhällsviktig verksamhet.

Prioriteringen av test-kit för samhällsviktig verksamhet har avvecklats i och med de förändrade rekommendationerna för vilka som ska testas.

4. Identifierade hinder i genomförandet. 

Vid kapacitetsbrist beskriv vari bristen 

ligger.

Inget nytt att rapportera.

5. Identifierade samverkansbehov lokalt, 

regionalt och nationellt.

6. Redogör för  kommunikationsinsatser. Ser 

ni speciella kommunikationsutmaningar? 

Vilka?

Endast öppen information



Sammanfattning, vad är det viktigaste som ni vill lyfta?:

Regionen arbetar för att vaccinera i en hög takt med alla tillgängliga resurser. Lättnader i restriktioner ökar den kommunikativa utmaningen för att få allmänheten att fortsatt vaccinera sig.

Lägesbild uppdrag Storskalig vaccination 

och uppdrag ökad vaccinationstäckning
Ny information gulmarkeras

1. Redogör för uppdraget 

storskalig vaccination (pågående 

arbete, andel fullvaccinerade)

Tillgången till vaccin är god. 87,4 % av länets invånarna över 18 år har fått den andra dosen. 62 % har fått dos tre i åldern 18 år och uppåt. Det är fortsatt en 

utmaning i att nå de yngre åldersgrupperna och få dessa att vaccinera sig, speciellt i åldersgruppen 12 till 15 år. Detta kan bero på att sjukdomen inte är lika 

allvarlig för denna åldersgruppen, men de sprider den fortfarande till andra vilket gör det viktigt att de vaccinerar sig också. Hittills har 67,6 % i denna 

åldersgrupp vaccinerat sig med dos ett. I länet har  över 83,8 % av befolkningen över 50 år fått en tredje dos vaccin. Regionen vaccinerar i en hög takt med 

alla tillgängliga resurser. Regionen arbetar med att kontinuerligt kalla till vaccination med dos 3. 

I länet finns fortsatt tre stora vaccinationscentraler öppna samtidigt som allmänheten kan boka tider för vaccination på samtliga vårdcentraler. 

2. Beskriv insatser som ni tror 

kan ha haft effekt för att öka 

vaccinationstäckning i grupper 

och områden där 

vaccinationstäckningen är lägre.

Regionen arbetar mycket med att erbjuda enkel tillgång till vaccination och riktade insatser mot olika målgrupper. Kommunikativa insatser planeras att 

genomföras för att få en högre vaccinationstäckning.

3. Redogör för 

kommunikationsinsatser riktade 

mot de grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre

En kommunikativ utmaning är att förmedla vikten av att vaccinera sig trots lättade restriktioner samtidigt som omikronvarianten ger mildare sjukdom och även 

många vaccinerade insjuknar, speciellt nu bland yngre i åldersgruppen 12 till 15 år. Lättnader i restriktioner ökar den kommunikativa utmaningen angående 

detta, speciellt att vissa smittskyddsåtgärder kvarstår inom sjukvården och tandvården.

4. Hur ser samverkan ut med 

region, kommuner och 

civilsamhälle för att uppnå högre 

vaccinationstäckning?

5. Beskriv Länsstyrelsens stöd till 

regionen i arbetet med att nå en 

högre vaccinationstäckning.

Endast öppen information


