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Ny information sedan 23/2 = GultHändelsebeskrivning
Regionen rapporterar att hälso- och sjukvården fortsatt är betydande påverkad. Vaccinationsinsatsen 

mycket resurskrävande. Vården i övrigt fortsatt påverkad, även om ett förbättrat läge kan anas. Det är 

fortsatt leveranserna av vaccin som styr vaccinationstakten. Andel positiva provsvar ligger kvar på 11-13 

procent.

Antal vårdade i slutenvård har nått en platå och till och med ökat något. Under den gångna veckan har 
mellan 7-12 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 49-54 i övrig slutenvård. 

Drygt 42 500 personer har vaccinerats och drygt 14 700 har fått dos 2. Nästa vecka skickas brev ut till 
personer som är över 85 år.
Regionen genomför omfallsplanering för att klara stora leveransvolymer av vaccin inom korta tidsspann. 
Stora resurser går åt till av- och ombokningar på grund av snabba förändringar i vaccinleveranser.

Antalet smittade personer inom SÄBO fortsätter att minska den senaste veckan. Antalet kommuner med 
bekräftade fall på SÄBO ligger på fyra av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen 
kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
Många företag i länet har växlat ner sina verksamheter för att hantera och anpassa sig till den rådande 
situationen inom samhället. Aktörer inom produktion och tillverkningssektorerna har mindre 
verksamhetsstörningar idag än under pandemins första smittovåg. Många av de företag som drabbats 
hårdast av krisen befinner sig i ett svårt läge gällande finansiering och likviditet.

Aktörer inom näringslivet efterfrågar kommunikation och förtydliganden kring vad som gäller för social 
distansering och avstånd när en ökad andel av befolkningen blivit vaccinerade.

Det är i nuläget svårt att bedöma hur samhället kommer påverkas av pandemin framöver. 

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. 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 - 23 februari 
2021. Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande



Samhällspåverkan 

v5 v6 v7 Samhällssektor v8
Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång.

Handel och industri Måttlig: Finspång, Åtvidaberg.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Betydande: Regionen, 
Linköping, Finspång

Måttlig: Boxholm, Norrköping, 
Mjölby, Valdemarsvik, Kinda, 
Motala, Ydre, Söderköping, 
Vadstena, Åtvidaberg.

Finspångs kommun rapporterar om en ökad belastning inom hälso- och sjukvårdsverksamheten i och med vaccinationer.

Regionen rapporterar att hälso- och sjukvården fortsatt är betydande påverkad. Vaccinationsinsatsen mycket resurskrävande. 

Vården i övrigt fortsatt påverkad, även om ett förbättrat läge kan anas.

Norrköpings kommun rapporterar om  minskande smittspridning. Vaccination av de sista som har hemsjukvård pågår, därefter 

inleds vaccinering av de som har LSS-boenden samt av personal på dessa boenden.

Motalas kommun uppger påverkan inom äldreomsorg och social resursverksamhet.

Många kommuner har svårt att bedöma utvecklingen framöver. Bland orsakerna till denna osäkerhet lyfts framförallt 
smittspridningens utveckling samt vaccineringstempot. RTÖG och Mjölby oroas över nya, snabbt eskalerande, smittutbrott.

Samlad regional lägesbild vecka 9 
Uppgifter inhämtade vecka 8



Samhällspåverkan
v5 v6 v7 Samhällssektor v8

Rapporterad påverkan (alla 
rapporter över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, 
Regionen

Måttlig: Kinda, Norrköping, 
Ydre, Motala

Motala uppger att det finns ett stort behov av kommunikationsstöd inom flera verksamheter. Redan inplanerade arbeten får 

vänta på grund av omprioriteringar.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel Måttlig: Norrköping. Norrköping rapporterar en ökad sjukfrånvaro i kostenhetens verksamhet.

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Norrköping, 
Söderköping, Finspång, Kinda, 
Ydre, Ödeshög, Motala

Motala kommun rapporterar olika grader av påverkan inom skolverksamheten. I två fall bedöms situationen vara allvarlig på 

grund av hög arbetsbelastning, trötthet och oro. Kommunen rapporterar vidare att det även är en hård belastning på 

fritidspedagoger, medarbetare har erbjudit sig att ändra arbetstid/arbeta mertid för att trygga verksamheten på fritids på 

eftermiddagarna.

Norrköpings kommun rapporterar att sjukläget i skolan är något lägre än motsvarande tid förra året. Det beror på att 

anpassningar till covid-19 gör att andra sjukdomar nästan är borta, exempelvis influensa. Ansträngd situation på flertalet 

enheter inom skolan. Inom kommunens skolverksamhet finns en generell smitta i samtliga verksamheter, cirka 400 

medarbetare är sjuka. Färdtjänstresorna i kommunen har ökat något. Hittills har cirka 20 procent av de kunder som erbjudits 

vaccination använts sig av färdtjänst eller sjukresa till vaccination. Antalet ansökningar om färdtjänst har sedan mars 2020 legat 

en bra bit under normala nivåer, men har sedan nyår åter ökat till normala nivåer.

Valdemarsvik rapporterar att stöd- och omsorgsverksamheten upplever viss påverkan på bemanning efter vaccination.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång, Regionen
Söderköpings kommun rapporterar att säkerhetskontoret har en nedsatt förmåga på grund av hög belastning och 
långtidssjukskrivning.

Transporter Måttlig: Norrköping, Regionen
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Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Motala kommun rapporterar att det har införts mer strikta regler i verksamheter där många måste vara på plats. Bland 

annat har rast- och lunchtider justerats, ett maxantal på två personer i köket har införts och fler konferensrum nyttjas som 
lunchrum. Kommunstyrelsens ordförande har gått ut i media med en uppmaning om att inte resa bort under sportlovet.

• I Söderköpings kommun fortsätter socialtjänsten att arbeta med planeringen av vaccination. Ett nytt förlängt beslut 
avseende uthyrning av idrottsanläggningar har fattats i kommunen. Beslutet innebär att kommunala idrottsanläggningar 
inte upplåts eller hyrs ut för inomhusaktiviteter. Undantag görs för inomhusidrott i organiserad form i 
föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Kommunen har skickat ut ett informationsbrev till 
rektorer, personal och vårdnadshavare om riktlinjer som gäller efter utlandsresor.

• Mjölby kommun genomför ytterligare kommunikations- och informationsinsatser för att motverka ev. vaccinationsoro 
som kan uppstå genom den bild som ges i media bland personal i vårdrelaterade yrkesroller.

• Norrköpings kommun har förberett smittsäkra aktiviteter under sportlovsveckan. Extra bevakning har satts in på 
isbanorna för att hindra att trängsel uppstår.

• Finspång kommun tar hjälp av sjuksköterskor från elevhälsan för att klara grunduppdragen och vaccination.

• Vadstena kommun och Kinda kommun öppnar biblioteken.

Behov av samverkan

Övrigt
• Åtvidabergs kommun rapporterar att det är högt tryck på 

de få verksamheter för ungdomar som är öppna, att det i 
vissa fall blir problem med trängsel. Möjligheter till 
ytterligare verksamheter undersöks.

• Söderköpings kommun planerar för vad det kommer att 
innebära för dem om trängsellagstiftningen förlängs. Detta 
utifrån att kommunen är en sommarkommun med mycket 
turism och besöksnäring.



Påverkan på näringslivet 
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Händelsebeskrivning och trender i länet
Många företag i länet har växlat ner sina verksamheter för att hantera och anpassa sig till den rådande situationen inom samhället. Aktörer inom produktion och tillverkningssektorerna 
har mindre verksamhetsstörningar idag än under pandemins första smittovåg. Det finns dock vissa leveransstörningar, exempelvis elektroniska halvledare. Många av de företag som 
drabbats hårdast av krisen befinner sig i ett svårt läge gällande finansiering och likviditet, vilket ökar risken för konkurs samt i vissa fall riskerar att viktiga investeringar skjuts på 
framtiden.

Intäkterna från turismen i Östergötland har under pandemin minskat med 2,5 miljarder, vilket motsvarar en minskning på nästan en tredjedel jämfört med 2019. Intäkter från utländska 
besök i länet minskade under 2020 med drygt 1 miljard och motsvarar en minskning av intäkter med nästan 70 procent. En tredjedel av företag inom handel, besöksnäring och transport 
anger i Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport för Östergötland att antalet anställda i branscherna är lägre än för sex månader sedan. Det sammanvägda svaret för alla branscher i 
rapporten anger att 25 procent har ett lägre antal anställda än för sex månader sedan. I rapporten anger endast 15 procent av företagen att de ökat investeringar och antal anställda 
under de senaste sex månaderna, vilket bedöms som mycket lågt.

Aktörer inom näringslivet efterfrågar kommunikation och förtydliganden kring vad som gäller för social distansering och avstånd när en ökad andel av befolkningen blivit vaccinerade.

Signaler från länet

Flygbolaget KLM stoppar från och med vecka 9 all sin trafik mellan Linköping och Amsterdam. Stoppet gäller till mitten av april. Normalt är beläggningen på sträckan 80-85 procent. Under 
pandemin har beläggningen varit runt 25-30 procent med i stort sett uteslutande affärsresenärer. Kommunikationen bedöms som viktig av länets företag för att fortsätta bedriva 
verksamhet i länet.

Det kommer fortsatt signaler om att handläggningstiderna för statliga stöd är alldeles för lång. Uthålligheten bland drabbade företagare är i stunden beroende av huruvida företagaren 
kan/vågar investera i verksamheten, genom lån från bank, ALMI och/eller oavlönad arbetstid. Permitteringsstödet är viktigt för att behålla personal, stödet har dock blivit ineffektivt på 
grund av lång handläggningstid och utdragna avstämningsprocesser. Många företag upplever att dialogen med handläggande myndighet för permitteringsstödet är bristfällig. Utöver det 
kommer nu individen påverkas i större utsträckning när ersättningen minskas. 

En utsatt bransch är företag som arrangerar företagsevent och aktiviteter för privatpersoner så som bowlinghallar och liknande.

Många företag i länet efterfrågar ökad transparens och kommunikation från myndigheter och regering för att hantera pandemins effekter inom sina egna verksamheter. Detta upplevdes 
som mycket bra under våren, men har under höst och vinter försämrats. Framförhållning krävs nu för att företag ska kunna planera kommande månader. Inte minst är detta viktigt för 
företag inom besöksnäringen. För att kunna hantera sommarens besökssäsong måste rekrytering av personal påbörjas nu.

Behov av samverkan nationellt
Det är 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, och 
förutsättningar för restriktioner, råd och rekommendationer samt att faktiskt betala ut medel i aviserade stödåtgärder. Detta för att företag ska kunna planera och organisera sina 
verksamheter, samt för att de människor som arbetar inom näringslivets företag ska ha trygga anställningar och villkor på längre sikt.



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Till och med den 26 februari har 150 (+69) personer varslats i Östergötland under 2021, och 26 (+2) 
företag har gått i konkurs vilket berör 45 (+21) anställda. Under vecka 7 var 20 528  personer inskrivna 
som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 109 personer från vecka 6. 
Arbetslöshetsnivån är 8,9 procent, och bland unga 12,6 procent.

I Östergötland har 2 496 (+0) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 272 (+0) anställda i länet. I 
antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel anställda 
permitterade, 5 998 (+0) respektive 2 582 (+0) anställda.

Behov av stöd från nationell nivå 
Det kommer signaler om att alltfler nyföretagare som befinner sig i etableringsfas upplever att de inte 
nås av statliga stödåtgärder. Främst upplever nyföretagare att de diskvalificeras på grund av att de 
inte kan uppvisa tidigare omsättning, vilket både omsättningsstödet och omställningsstödets baseras 
på. Nystartade företag förväntas därav täcka krisens kostnader med eget kapital i högre utsträckning 
än etablerade företag, och ges på långsikt sämre förutsättningar till att bedriva verksamhet. Det är 
viktigt att det finns jämlika förutsättningar för företagande. Utifrån ett regionalt tillväxt perspektiv är 
detta viktigt då förutsättningar för att bedriva företag idag väntas gynna tillväxten när pandemin 
avtar. 

Likviditetskrisen bland företag i drabbade branscher riskerar att förvärras de kommande månaderna 
då det genomförs få utbetalningar av statliga stöd. Vi befinner oss i en situation där krisstöd bygger på 
retroaktivitet medan företag fortsatt förväntas betala fasta avgifter och löner i en situation med 
minskade intäkter. Sammanfattningsvis behöver drabbade företag snabbare få pengar för att 
förbättra deras ekonomiska situation genom ekonomiskt stöd, översyn av alkoholrestriktioner samt 
kontinuitet vad gäller kompetensförsörjning för besöksnäring.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Mediebevakningen har framför allt fokus på 
vaccinationsfrågan. Bilden som förmedlas är att Region 
Östergötland håller fast vid vaccinationsmålet, men att 
det finns en osäkerhet på grund av vaccinleveranserna. 

Utvecklingen av smittspridningen och antalet patienter 
som behöver sjukhusvård i länet har stabiliserats.

Det har även rapporterats om olika stödåtgärder som 
kommuner i länet har infört, till exempel stöd till idrotten 
och kulturen i Linköping och näringslivet i Norrköping.

Behovsgrupper och budskap
Region Östergötlands och flera kommuners främsta 
kommunikativa utmaning är att nå ut med 
kommunikation om vaccinationsprocessen. Regionen har 
skickat information om vaccination till alla östgötar över 
90 år och det pågår förberedelser för utskick till personer 
över 85. Kommer ut så snart det går och vaccintillgången 
tillåter.

Flera kommuner rapporterar att man får många frågor 
om vaccinationer.

Uppmärksammad informationströtthet
Färre aktörer än tidigare anger att det är en utmaning att 
få allmänheten och medarbetare att följa restriktionerna. 

Räddningstjänsten Östra Götaland rapporterar att det är 
en kommunikativ utmaning både internt och externt att 
nå fram med information kring vikten av distansering.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Region Östergötland har kopplat kommunikatörer från 
Linköpings och Norrköpings kommuner till regionens 
kommunikationsansvariga i vaccinationsgruppen för att 
få en tätare samverkan. Ett första möte har genomförts.

Länsstyrelsen har haft ytterligare ett möte med aktörer 
från civilsamhället. Även Region Östergötland medverkar 
nu på mötena för att informera om vaccinationsfrågor.

Regionen har kompletterat sitt APT-material och FAQ 
med en film. En läkare som vaccinerar sig berättar varför 
han har gjort det och hur man som medarbetare inom 
hälso- och sjukvården och vård och omsorg kan tänka.

Övrigt
Kinda kommun upplever att det är rörigt kring vad som 
gäller och vem det gäller när det gäller exempelvis 
idrottsutövning och åldrar. Detta skapar kommunikativa 
utmaningar.

Norrköpings kommun och Länsstyrelsen har inlett ett 
samarbete för att ta fram en kommunikationskampanj 
som adresserar ungdomars psykiska ohälsa.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram tips på 
smittsäkra sportlovsaktiviteter utomhus och tipsat om 
dessa i både sociala och traditionella medier. 
Myndighetens friluftsstrateger har bland annat 
medverkat i P4 Östergötland.
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Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

▪ 11 av 13 kommuner bedömer att rekommendationer efterlevs i hög 
utsträckning (en kommun har inte gjort en bedömning, en rapporterar 
medel efterlevnad)

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad

▪ Räddningstjänsten anger medel efterlevnad

▪ Regionen anger medel efterlevnad

▪ Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger hög efterlevnad gällande 
resande men låg efterlevnad gällande användandet av munskydd

▪ Länsstyrelsens tillsynsenhet enligt covid-19 lagen gör bedömningen hög 
efterlevnad.

Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att rekommendationsefterlevnaden uppfattas som hög i länet.
Majoriteten av aktörernas bedömningar pekar på hög efterlevnad med undantag från regionen, RTÖG 
och Norrköpings kommun som bedömer en medel efterlevnad.
Varningssignaler kommer från Östgötatrafiken avseende att användningen av munskydd som fortsatt 
efterlevs i låg utsträckning i rusningstrafik. Efterlevnaden av reserestriktioner bedöms fortsatt som hög 
inom kollektivtrafiken. Efter återgången till skolundervisning för gymnasieeleverna, som innebar en 
ökning av antalet resenärer, ligger nivån nu stabilt på ungefär samma nivå som i november 2020 (innan 
distansundervisningen).

Tillsyn enligt covid-19-lagen har genomförts i samtliga av länets 13 kommuner. Tillsynen har under vecka 
8 fokuserats på verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter som kan tänkas öka under 
sportlovsveckorna, verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare (matbutiker, bensinmackar 
och godisbutiker), mindre orter i hela länet, fjärrkollektivtrafik samt tillsyn på offentliga tillställningar 
och allmänna sammankomster.

Länsstyrelsen får fortsatt frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller för olika verksamheter. 
Inte minst genom aviserade förändringar vid presskonferenser under veckan.

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad är relativt konsekvent mellan länets aktörer. Det finns 
kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana allmänheten att följa 
gällande restriktioner och rekommendationer. 

Användandet av munskydd inom kollektivtrafik är fortsatt bristfällig.  
Det finns fortsatt ett behov att nå ut till unga i skolåldern om deras ansvar för att motverka trängsel.
Dialog med verksamhetsutövare vid tillsyn kan underlätta lokala justeringar vad gäller anpassningar till 
rutiner och generella riktlinjer.

Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Samlad regional lägesbild vecka 9 
Uppgifter inhämtade vecka 8

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 ca70%).
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%). 



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Inget att rapportera.

Vidtagna åtgärder 
• 5 kommuner anger att de har genomfört tillsyn av tjugofyra serveringsställen den 

senaste veckan. Ett föreläggande på café.

• Under vecka 7 utfördes 7 inspektioner i Mjölby kommun. Alla verksamheter hade gjort 
åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. De flesta fick ändå avvikelser. Det 
kunde röra sig om möblering eller information till kunderna om att hålla avstånd, tvätta 
händerna, stanna hemma om man har symtom och att inte äta eller dricka ståendes. 
Miljökontoret har hittills inte behövt utfärda något föreläggande, utan verksamheterna 
har självmant åtgärdat avvikelserna snabbt.

Behov av åtgärder

• Inget att rapportera.

Övrigt

• Inget att rapportera.

Generella iakttagelser

• En rörelseanalys i Telia Crowd Insights visar att det under vecka 8 utförts 38 procent (ca 
30 800st) färre resor från Östergötland till andra län. Detta jämfört med samma vecka 
normalåret 2019. Föregående vecka var skillnaden 40 procent (ca 26 800st) färre resor.

• Motala kommun rapporterar att det inom skolan är svårt att hålla avstånd och framför 
allt svårt att få eleverna (oavsett ålder) att hålla avstånd så där bedöms efterlevnaden 
vara medel. Lägst är den inom skolan där det är svårt att hålla avstånd och att få 
eleverna att följa restriktionerna, efterlevnaden är också lägre bland vissa 
vårdnadshavare inom förskolan. Högst är efterlevnaden inom kommunens tekniska och 
administrativa verksamheter.

• Mjölby kommun rapporterar att handlare, gym och andra serviceställen verkar följa 
rekommendationerna. Det är ingen till liten trängsel bland kunderna i de 
butiker/handlare som finns i den kommunägda gallariabyggnaden.

• Kinda kommun rapporterar att det i samband med livsmedelstillsyn har ställts frågor 
kring trängsel. Kommunen upplever dock inte några problem med trängsel på 
serveringsställen.

• RF SISU rapporterar om att de flesta idrottsföreningarna är igång, men har anpassad 
verksamhet. Föreningarna har tappat många medlemmar framförallt de verksamheter 
som har haft uppehåll länge.

• Verksamheten Hela människan uttrycker en oro för de människor i samhället som inte 
har ID eller är folkbokförda i någon kommun. En fråga som uppkommer är hur dessa 
människor ska vaccineras.

• Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor 
lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige. Enligt en färsk rapport 
från årets mätning framgår att det finns ett högt förtroende för regionernas hantering 
av coronapandemin. Östgötarna har ett stort förtroende för hur Region Östergötland 
har hanterat pandemin. De är också mest nöjda i hela landet med sina sjukhus.

Samlad regional lägesbild vecka 9 
Uppgifter inhämtade vecka 8

Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland



Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken. 

Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektiv-trafiken 
efterlevs i en hög utsträckning baserat på sin resandestatistik. Statistiken visar på ett 
minskat antal resor både i den särskilda och allmänna kollektivtrafiken jämfört med samma 
period förra året. Om de genomförda resorna varit nödvändiga eller inte har de dock ingen 
kännedom om. Inte heller är det möjligt för dem att veta om resenärerna har andra 
transportalternativ. Efter återgången till skolundervisning för gymnasieeleverna, som 
innebar en ökning av antalet resenärer, ligger nivån nu stabilt på ungefär samma nivå som i 
november 2020 (innan distansundervisningen).

Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken efterlevs i låg 
utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och kundvärdar rapporterar ungefär samma 
efterlevnadsgrad vecka 7 som veckan innan, dvs ca 20-30 procent i bussar och spårvagnar 
och något högre grad på tågen (i snitt ca 40 procent). Siffrorna bygger på observationer och 
varierar stort. På deras kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, 
något som endast ett fåtal resenärer utnyttjar. 

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?
Det är inte möjligt för Östgötatrafiken att följa upp beläggningsgraden i sin helhet.
De hade under förra veckan (v7) ungefär samma antal trängselrapporter som veckan innan, 
dvs. några enstaka rapporter per dag. Rapporterna avser stadstrafiken i Motala, Linköping 
och Norrköping. Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att 
avgången är fullsatt. Även analyserna av statistiken från Östgötatrafikens passagerar-
räkningssystem och biljettsystem visar på ett lågt resande i trafiken under vecka 7.

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. Det är fortsatt fokus på att i egna kanaler informera resenärer om 
rekommendationerna kring munskydd.

Behov av åtgärder
Fortsatt uppföljnings- och kommunikationsarbete enligt ovan.

Övrigt
Resor för vaccination för personer med hemtjänst som har färdtjänst bokas och utförs 
löpande. I snitt genomfördes 228 vaccinationsresor per dag förra veckan (225 resor/dag v 
6). Fordonstillgången är i nuläget god eftersom Östgötatrafiken totalt sett genomför ett 
lägre antal resor än normalt. Med en nivå under 400 resor/dag bedöms fordonen räcka till, 
däröver kan det få påverkan på tillgången till fordon. Beredskap finns genom avtal med 
trafikföretagen om att sätta in extrafordon vid behov. 

Antalet sjukskrivningarna hos det trafikföretag som ansvarar för stadstrafiken i Linköping 
har gått ned något, men ligger fortsatt på en hög nivå. Sjukskrivningarna är covid-relaterade 
(egen sjukdom eller covid i hushållet). Östgötatrafikens övriga trafikföretag rapporterar en 
normal nivå avseende sjuktal. 

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %). Mycket hög (90-100 %).
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Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 65 
verksamheter, varav 58 på plats och 7 på distans. Totalt 416 verksamheter, 
varav 365 på plats och 51 på distans.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner.

Generella iakttagelser:

Vi kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner och generella riktlinjer 
som inte anpassas till lokala förutsättningar. 

Länsstyrelsen får fortsatt frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller 
för olika verksamheter. Inte minst genom aviserade förändringar vid 
presskonferenser under veckan. Det finns ett behov av att uppmärksamma 
främst unga i skolåldern på att de har ett ansvar för att notera skyltar om 
maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika trängsel.  

Det uppstår många gånger svåra gränsdragning kring vilka verksamheter som 
berörs av olika regelverk.

Vidtagna åtgärder: 

I samband med sportlovet har Länsstyrelsen utövat helgtillsyn för att följa upp 
att rekommendationer och rutiner bidrar till minskad trängsel.

Länsstyrelsen har informerat aktörer inom civilsamhället för att nå ut till 
verksamheter som bedöms svåra att nå via ordinarie kanaler.

Länsstyrelsen har kontaktat länets skolchefsnätverk för att få hjälp med att nå 
ut till länets högstadie- och gymnasieelever.

Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 8 fokuserats på;

1. Verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter som kan tänkas öka under 
sportlovsveckorna. Detta inkluderar dansskolor, idrottsanläggningar som drivs av 
kommuner, ishallar, skidanläggningar, etc. 2. Verksamheter som har ett stort 
genomflöde av besökare, till exempel matbutiker, bensinmackar och godisbutiker.
3. Mindre orter i hela länet, 4. Fjärrkollektivtrafik, 5. Tillsyn på offentliga tillställningar 
och allmänna sammankomster.

Det är fortsatt så att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har 
varit väl förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder.

Tillsyn relaterad till sportlovsaktiviteter har visat att verksamheter är förberedda och 
har genomfört åtgärder för att minska smittspridning.

Fortsatta indikationer på behov av att uppmärksamma unga i skolåldern på att de har 
ett ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika 
trängsel. 

Inga förelägganden eller viten rapporteras. 

Länsstyrelsen får fortsatt in frågor, mail och telefonsamtal, särskilt i samband med att 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserar ändringar. Sammantaget gör 
Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är fortsatt hög baserat på att 
majoriteten av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad. 

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt 
pressade i nuläget. 

Behov av åtgärder:

Det finns ett fortsatt behov av nationellt paketerad och ensad kommunikation och 
information till allmänheten och översatt information till verksamheter.  

Tillsyn enligt covid-19, vecka 9 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).


