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Ny information sedan 15/6 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar fortsatt betydande påverkan. Testningskapaciteten är fortsatt god. 
Andelen positiva provsvar fortsätter gå nedåt och är nu under 3 %. Vaccinationsviljan är hög bland länets 
invånare. 

Under den gångna veckan har mellan 4-6 covid-patienter varit inlagda på IVA och 26-34 i övrig slutenvård. 
Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. 

217 265 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 58,7 % av invånarna över 18 år fått 
den första dosen vaccin i Östergötland. Drygt 39,2 % har fått dos två i dagsläget. Åldersgruppen 40 år och 
äldre kan nu boka sig för vaccination. Det är fortsatt högt tryckt på bokningarna. Parallellt pågår också 
vaccinering med dos två för andra grupper. Vaccinationen är viktig att fullfölja med dos 2, då det är det 
säkraste skyddet mot nya muterade virusvarianter. Det finns tecken på att intervallen mellan dos 1 och 
dos 2 glesas ut för somliga. Detta på grund av semestrar och att inte befinna sig på hemmaplan.

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. En av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom 
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 2 (-1) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är 
fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.

Flera kommuner rapporterar om att det är en varierad belastning på verksamheterna på grund av 
långvarig påfrestning.

Tillsynshandläggare upplever det svårare att få in efterfrågade kompletteringar från verksamhetsutövare  
i utsatt tid. Det krävs påminnelse och samtal innan det blir klart. Känslan är att vissa verksamhetsutövare 
inte tar det på samma allvar nu utan inväntar nya justeringar i restriktioner.

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 - 14 juni 2021. Linjerna visar 7 dagars 

rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V21 V22 V23 Samhällssektor V24
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 24: 11/13 kommuner + 3/3 aktörer 

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Betydande: Regionen

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

Regionen rapporterar fortsatt betydande påverkan på hälso- och sjukvården. Antalet covid-patienter på IVA är i stort 
oförändrat från föregående rapportering. Läget bedöms fortsatt vara ansträngt inom IVA-vården. Fokus finns nu också på 
operationer som inte kan anstå. Det är fortsatt ett stort fokus på att vaccinera medborgare. Den pågående vaccinationsinsatsen 
är arbetsintensiv i genomförandet med att nå ut till respektive målgrupper när det är dags för vaccinationsbokning.

Finspångs kommun rapporterar en förhöjd frånvaro och 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.

Norrköpings kommun rapporterar en måttlig påverkan i vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Ydre kommun rapporterar en förbättring men samtidigt pandemin fortfarande påverkar verksamheten.

Information och 
kommunikation

Betydande: Regionen
Måttlig: Finspång, Kinda

Regionen rapporterar att det fortsatt pågår mycket informationsarbete kring vikten av att följa restriktioner så att 
smittspridningen inte åter tar fart och att allmänheten inte tar onödiga risker i samband med de justerade restriktionerna och 
råden. Det är en utmaning att kommunicera budskap att fortsätta med de grundläggande rekommendationerna samtidigt som 
det från nationell nivå görs anpassningar som uppfattas som lättnader.

Regionen gör fortsatta kommunikationsinsatser för att bidra till hög vaccinationsvilja inom alla åldersgrupper. Personlig 
information och kallelse till vaccination tar många resurser men bedöms öka vaccinationsviljan
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V21 V22 V23 Samhällssektor V24
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens vecka 24: 11/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Måttlig: Kinda, Ydre, 
Norrköping

Norrköpings kommun rapporterar att fritidshem och förskolor nu kan hålla öppet som vanligt. Planeringen för sommaren är 
klar, med höjd tagen för att klara en eventuell klustersmitta. Höstterminens inledning är också planerad utifrån nationella och 
regionala riktlinjer.

Mjölby kommun rapporterar att miljökontoret ser en ökad påverkan då trängselkontrollerna påverkar ordinarie verksamhet. 

Valdemarsviks kommun rapporterar en utmaning kring personalförsörjning inför sommaren samt någon enskild smitta hos 
brukare i hemtjänst.

Linköping kommun rapporterar minskad smittspridning i verksamheterna samt en kontinuerlig stabil bedömning från utförare 
avseende bemanningsläget. Linjeverksamheten löser i dagsläget sitt uppdrag.

Motala kommun rapporterar från ingen till måttlig påverkan hos enheter i för- och grundskolan. Det handlar om att personalen 
känner sig utarbetad efter en tung vår. I övrigt går verksamheterna in i en lugnare period.

Skydd och säkerhet

Transporter
Måttlig påverkan: 
Norrköping



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Motala kommun följer aktivt vilka beslut som tas av regeringen i de olika stegen där de 

justerar restriktionerna. Kommunen håller krisledningsstaben igång under sommaren 
för att kunna möta upp förändringar och med detta kunna fatta snabba beslut.

• Ödeshögs kommun planerar för stabsarbetet under semesterperioden.

• Söderköpings kommun rapporterar att de deltagit i ett länsmöte med Regionen inför 
eventuell vaccinering av barn och ungdomar. Fokus på hur detta ska kunna genomföras 
om det blir aktuellt redan i augusti eller september. Inom socialförvaltningen har staben 
fått i uppdrag att ta fram, utifrån FoHM:s rapport om anpassning av 
smittskyddsåtgärder, ett underlag för vad utbrott i olika verksamheter kan innebära.

• Mjölby kommun rapporterar att de avvecklar krisledningsstaben över sommaren.

Behov av samverkan
Inget att rapportera

Övrigt

• Polisområde Östergötland rapporterar en förväntad ökning av antalet tillståndsärenden 
i takt med att restriktionerna justeras.

• RTÖG rapporterar måttlig påverkan på grund av att det fortsatt är svårt att genomföra 
förebyggande informationsåtgärder och besök gentemot invånarna.



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.

Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetesstödet öppnade hos Tillväxtverket har 1 073 (+8) ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 4 171 
(+33) anställda. Av samtliga inkomna ansökningar från länet har 640 (+32) hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 838 (+96) 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 899 (+39) anställda.

Signaler från länet
Det kommer signaler från länets större företag att reserestriktioner och inreseförbud drabbar företag med internationella verksamhet i rekryteringar av personer från andra länder.

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har beslutat att halvera den årliga tillsynsavgiften enligt miljöbalken för att stödja näringslivet i kommunerna 2021. Detta gäller företag som har 
tillsyn av hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. Företagen kommer inte att behöva ansöka om att få den lägre tillsynsavgiften, utan den kommer att faktureras under hösten. De halverade 
avgifterna beräknas totalt omfatta cirka 1 miljon kronor och innebära lättnader för runt 300 företag i de tre kommunerna.

Linköping City Samverkan lanserade i veckan ett stöd riktat till privatpersoner, föreningar och näringsliv som vill skapa event i Linköping innerstad. Stödet innebär hjälp och stöttning med 
tillståndsansökningar, scen och ljud. Det finns även möjlighet att söka om ekonomiskt bidrag. För att beviljas stöd måste de sökande säkerställa att de följer de råd och restriktioner som 
gäller när eventet planeras äga rum.

Förvaltningsrätten har fattat beslut i överklagandet av Linköping kommuns tidigare beslut om att bevilja 2 miljoner kronor till fyra utvecklingsprojekt för att främja besöksnäringen i 
återhämtningen från pandemin.  Förvaltningsrätten tolkar kommunens stöd som ett individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, vilket inte är tillåtet enligt lag. I förvaltningsrättens 
dom framgår även att det inte finns några synnerliga skäl som ändå skulle kunna motivera att kommunen beviljar bidraget.



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 24 var 18 337 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 174 personer från vecka 23. 
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 18 juni har 550 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 72(+2) 
företag har gått i konkurs vilket berör 141 (+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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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Medierapporteringen i Östergötland har haft ett fortsatt 
fokus på statistik över antal vårdade, nya grupper som får 
chans att boka tid för vaccination och verksamheter som 
öppnar upp efter att ha varit stängda under pandemin. 
Bilden som förmedlas är att det är högt tryck på 
tidsbokningen och att vaccinationsviljan är stor.

Urval av medierapporteringen: Flera medier har 
rapporterat att två fall av deltavarianten har upptäckts i 
länet. Smittskyddsläkaren har varnat för att det finns risk 
för utbrott även i Östergötland. I början av veckan 
uppstod köer vid en vaccinationscentral i Linköping, har 
Corren rapporterat. Det berodde på att Regionen hade 
lagt ut extra vaccinationstider, men missbedömt 
bemanningsbehovet.

Behovsgrupper och budskap
Region Östergötland har gjort flera riktade insatser för att 
nå utlandsfödda med information om covid-19 och vikten 
av att vaccinera sig. Regionen har bland annat varit på 
plats med flerspråkiga hälsokommunikatörer i stadsdelar 
med många utlandsfödda och där vaccinationstäckningen 
är lägre än i övriga samhället. Regionen sprider även 
information via samarbeten med olika organisationer 
som möter utlandsfödda, exempelvis Världens mammor. 
Förra veckan hölls ett simultantolkat webbinarium med 
läkare från Universitetssjukhuset i Linköping där de som 
lyssnade kunde ställa frågor på flera olika språk. På gång 
är att regionen, genom ett samarbete med 
Migrationsverket, ska skicka ut information på respektive 
hemspråk till de asylsökande som finns i länet. Digital 
marknadsföring med sponsrade inlägg i sociala medier 
har, särskilt på arabiska, också nått ut bra.

Uppmärksammad informationströtthet
Motala kommun ser en farhåga i att justerade 
restriktioner kommer att leda till att efterlevnaden inte 
kommer att följas i så stor grad som den borde göras.

Linköpings kommun ser behov av informationsinsatser 
riktat både till företagare och allmänhet om vad som 
gäller och vikten av att fortsätta följa lagstiftningen.

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

Region Östergötland har kommunicerat att personer 
födda 1981 eller tidigare kan boka tid för vaccination. 

Regionen har lanserat en ny vaccinationskampanj med 
budskapet ”Vad längtar du efter?”. Den syns bland annat 
på storbildstavlor på offentliga platser och i sociala 
medier.

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.

Länsstyrelsen Östergötland har tagit del av MSB:s
kampanjplan för sommaren och använt sig av den första 
filmen i serien. Länets kriskommunikatörsnätverk har 
informerats om kampanjen och var materialet finns att 
ladda ner.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
En länsstyrelsegemensam nyhet har tagits fram angående 
vad som gäller för midsommar. Länsstyrelsen 
Östergötland kommer att publicera denna på extern 
webbplats och i myndighetens sociala medier.

Samlad regional lägesbild vecka 25 Uppgifter 
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Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

10 av 13 kommuner har bedömt efterlevnad. 8 bedömer att 
rekommendationerna efterlevs i hög utsträckning, 1 i 
mycket hög och 1 i medel utsträckning.

Polisområde Östergötland anger ingen förändring från 
föregående vecka (hög efterlevnad). 

Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger fortsatt hög 
efterlevnad gällande resande men 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
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är hög med enstaka variationer 
mellan kommunerna. Det finns vissa farhågor om att justerade restriktioner kan innebära sämre efterlevnad och det 
har noterats en ökning av människor och då 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.

Kommentarer/slutsatser
Polisen rapporterar om en fortsatt ökning av personer och då främst ungdomar, som samlas utomhus. 
Bedömningen är att det är en effekt av justerade restriktioner samt på grund av vädret. Polisen ser att information 
riktad till ungdomar är av särskild vikt.

En av kommunerna som rapporterar om efterlevnad i hög utsträckning noterar att det börjar bli sämre disciplin med 
att följa rekommendationerna. Två kommuner för fram farhågor kring att justerade restriktioner kommer att leda 
till en sämre efterlevnad.

En kommun som rapporterar efterlevnad i hög utsträckning, kommenterar samtidigt att allmänhetens efterlevnad 
är på medel nivå.



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 
efter Kristi Himmelsfärd. Nivån är dock fortsatt lägre än 
jämfört med 2019.

Generella iakttagelser
Inget att rapportera

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

Vidtagna åtgärder
• Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner 

har genomfört tillsynsbesök på 7 
serveringar.

• Motala kommun har genomfört 
tillsynsbesök på 8 serveringar.

Behov av åtgärder
Inget att rapportera.

Övrigt
Inget att rapportera
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Efterlevnadsuppdraget 
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer fortsatt att råd och rekommendationer avseende resor i 
kollektivtrafiken efterlevs i en 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 på ungefär samma nivå som våren 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 de fortsatt efterlevs i låg 
utsträckning. Deras 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.
På Östgötatrafikens kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, 
något som endast ett fåtal resenärer utnyttjar.

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?
Beläggningsgraden är inte möjlig att följa upp för hela kollektivtrafiken. Antalet resande i den 
allmänna kollektivtrafiken var under vecka 23 på samma låga nivå som resandeantalet har legat 
på under våren. Det förekom endast ett fåtal trängselrapporter under rusningstid. 
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt. 

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.

Övrigt
Resor för vaccination för personer som har färdtjänst bokas och utförs löpande. Snittantalet för 
vaccinationsresor var under föregående vecka (v23) 22 resor per dag jämfört med 32 resor per 
dag vecka 22.
10/6 beslutade Region Östergötland att patienter som reser för att få dialys får samplaneras 
med andra dialyspatienter under förutsättning att de fått sina båda vaccinationsdoser, att det 
var mer än 14 dagar sedan dos 2 samt att de inte uppvisar några luftvägssymtom. Beslut har 
även fattats att samplanering av sjukresenären får ske fullt ut när nivå 2 inträffar nationellt. 
Dessa beslut möjliggör att tillgången på fordon kan räcka till när resandet ökar.
Antalet resor med s.k. covid-fordon, som på regionens uppdrag används för resor där resenären 
eventuellt bär på smitta, fortsätter att minska.

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



Samlad regional lägesbild vecka 25 
Uppgifter inhämtade vecka 24

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 enheten deltagit på ett möte med civilsamhället för att informera om vad som är på gång vad gäller 
justeringar av restriktionerna.

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

Matbutiker och Systembolag anstränger sig och anställer trängselvärdar inför 
midsommar. Även andra lösningar som exempelvis att sälja eftertraktade produkter som 
potatis, jordgubbar och sill utomhus.

Gårdsbutiker saknar ofta anslag om maxantal.

Tillsynshandläggare upplever det svårare att få in efterfrågade kompletteringar från 
verksamhetsutövare  i utsatt tid. Det krävs påminnelse och samtal innan det blir klart. 
Känslan är att vissa verksamhetsutövare inte tar det på samma allvar nu utan inväntar 
nya justeringar av restriktioner.

En del verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än det faktiskt har gjort 1 juni. 
Vissa verksamheter har tagit bort skyltar om maxantal, smittskyddsrutiner och liknande 
fast 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 24 fokuserats på:

1. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Både rörliga 

objekt och fasta objekt. Exempel på fasta objekt som behöver tillsyn är teater, biografer och evenemangscenter.

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

där.

3. Verksamheter i anslutning till campingar, så som butiker, badanläggningar, idrottsplatser, etc.

4. Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, butiker på landet, utomhussportanläggningar och liknande 

verksamheter.

5. Verksamheter där det tidigare identifierats mycket fel, så som fristående detaljhandel, körskolor, frisör, 

sportevenemang samt mindre matbutiker.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

Vecka 24 49 48 30 0 0

Totalt 1057 877 584 3 0
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