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Ny information sedan 18/5 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar betydande påverkan. Regionen ser en trend med nedgång i 
smittspridningen. Vård som har kunnat anstå har fått vänta och behöver hanteras löpande. Mellan 30 
april och 16 maj uppmanade Regionen länets invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown. 
Regionen och kommunerna ser att begreppet ”personlig lockdown” fått ett stort kommunikativt 
genomslag. Regionen ser tecken på att insatsen haft önskad effekt.
Antal inneliggande patienter inom slutenvård har fortsatt att minska. Under den gångna veckan har 
mellan 13-14 covid-patienter varit inlagda på IVA och 57-70 i övrig slutenvård. Kapaciteten för allmän 
provtagning är fortsatt hög. Andel positiva provsvar ligger kring 11 % vilket är en påtaglig minskning sedan 
föregående vecka.

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Tre av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom 
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 25 (-6) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är 
fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.

Vaccinationsinsatsen pågår och 46,6 % av befolkningen över 18 år har fått dos 1. Planering sker för 
införande av fas 4 där den första gruppen är invånare i åldern 55-59 år. Bland dem som är 60 år och äldre 
har över 90 procent fått den första dosen. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr 
vaccinationstakten.

Det kommer fortsatt rapporter från kommuner om smitta inom förskole- och skolverksamhet. Flera 
kommuner rapporterar om brist på ordinarie personal och vikarier. Flera kommuner har under den 
senaste veckan tvingats ställa om undervisning inom förskolor, skolor och fritidsverksamhet. 

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 - 24 maj 2021. Linjerna visar 7 dagars 

rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V17 V18 V19 Samhällssektor V20
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 20: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Betydande: Regionen

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

Region Östergötland rapporterar betydande påverkan. Regionen ser en trend med nedgång i smittspridningen. Vård som 

har kunnat anstå har fått vänta och behöver hanteras löpande.

Finspångs kommun rapporterar förhöjd frånvaro och stor belastning på verksamheten. Det förekommer fortfarande behov 

av snabba förändringar som kräver skyndsam omställning av en redan belastad och sliten personal.

Valdemarsviks kommun rapporterar om en något ansträngd personalsituation. 

Linköpings kommun rapporterar att personalgrupper som inte är vaccinerade uttrycker oro och frustration.

Information och 
kommunikation

Betydande: Regionen
Måttlig: Finspång, Kinda, 
Ydre, Ödeshög

Flera aktörer rapporterar fortsatt om en ökad påverkan med stor belastning på kommunikationsresurser. Få resurser ska 

hinna med mycket utöver det covid-19-relaterade arbetet.

Region Östergötland rapporterar ett fortsatt högt tryck avseende kommunikation och information. Frågor om vaccination 

tar fortsatt mycket tid och resurser. 

Finspångs kommun anger en måttlig kommunikativ belastning då pandemin fortsatt kräver kommunikationsinsatser. Detta 

medför ökad arbetsbelastning och att resurser är ianspråktagna till kommunikation kring covid-19.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel
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V17 V18 V19 Samhällssektor V20
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 20: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Offentlig förvaltning (lednings-
och stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Linköping, Ydre, Mjölby

Flera kommuner (Finspång, Mjölby, Kinda, Söderköping) rapporterar om ökad arbetsbelastning, bemanningssvårigheter 
och fortsatt problem med vikarieanskaffning inför sommaren.

Linköpings kommun rapporterar att social- och omsorgsförvaltningen ser en trötthet i viljan att följa restriktionerna 
vilket kan medföra risk för ökad smittspridning. Denna omständighet kan få konsekvenser för bemanningen i 
verksamheterna. Äldrenämnden har fattat beslut att åter öppna upp fritidsverksamhet och restauranger för externa 
gäster på servicehusen. I för- och grundskolan är frånvaron bland medarbetarna i snitt 20 procent, men ibland så hög 
som 30 procent. I gymnasieverksamheten rapporteras en trötthet på grund av de många omplaneringar som krävts med 
anledning av omställning från fjärr- till närundervisning. Skolorna jobbar hårt med anpassningar för att undvika trängsel.

Motala kommun rapporterar om personalfrånvaro främst inom förskoleverksamhet. Inom förskolan finns en betydande 
påverkan och ett mycket ansträngt läge på flertalet förskolor. I grundskolan är påverkan generellt måttligt. Vecka 23 är 
det skolavslutningar och efter det kommer det förhoppningsvis att bli bättre inom grundskolan.

Norrköpings kommun rapporterar fortsatt att utbildningskontoret har en allvarlig påverkan och att situationen är mycket 
ansträngd. Påverkan rör sig mellan allvarlig och kritisk.

Söderköpings kommun rapporterar om frånvaro i elev- och barngrupp på de flesta förskolor och skolor. Den personliga 
lockdown som pågått i Östergötland har skapat oro över att förskola och skola är igång.

Mjölbys kommun rapporterar att smittspridningen inom skolverksamheterna får följdkonsekvenser inom andra 
verksamheter så som fritidsgårdar och kostverksamhet.

Skydd och säkerhet

Transporter
Måttlig: Regionen, 
Norrköping

Regionen rapporterar att covid-19-hanteringen kräver ett stort antal transporter kring förflyttning av patienter och 
materiel. 

Norrköpings kommun rapporterar att kommunens flygplats fortsatt har förkortade öppettider.



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötland har lättat på rekommendationer om personlig lockdown sen den 

17/5.

• Motala kommun rapporterar att ca 2/3 av eleverna i gymnasiet återgår till 
närundervisning. Öppen förskola samt två enheter återupptar utomhusaktiviteter från 
och med 17/5.

• Norrköpings kommun planerar för ev. stängning av föreskolenheter och 
distansundervisning inom grundskolenheter. Projektet med snabbtester har hittills haft 
god effekt och har kunnat undvika åtta stängningar. En bonuseffekt är något minskad 
oro och färre planeringsmöten.

• Söderköpings kommun arbetar med riskbedömningar inför sommaren och 
sammanslagning av förskolor. Vidare erbjuds stöd till rektorer med anledning av oro i 
personalgrupper inför sommarens förskolesammanslagningar. Fritidsgården och 
Kulturskolan öppnar igen efter tidigare stängningar. Inom vård- och 
omsorgsverksamheten ges information om vaccination till personer som ingår i 
målgruppen personer som lever i socialt utsatta miljöer. Detta sker via sociala 
stödteamet och integrationscenter. Man ser på fyra veckors sikt en ökning av 
uteserveringar och ett större behov av tillsyn ute.

• Valdemarsviks kommun rapporterar att anpassningar görs inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i syfte att klara närstudier.

• Ydre kommun rapporterar att all undervisning nu sker som vanligt efter en tids 
fjärrundervisning.

• Finspångs kommun rapporterar återgång till platsstudier för alla utom en årskurs 8 med 
utbredd smittspridning.

Behov av samverkan
• Polisen önskar besked i tidigt skede då någon kommun avser att fatta beslut enligt 

begränsningsförordningen/tillträdesförbud, exempelvis inför skolavslutningen.

Övrigt



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. Många 
företag i länet vittnar om bättre resultat än väntat under 2020, trots pandemin. Det finns även företag som har haft en bättre ekonomisk tillväxt 2020 jämfört med 2019.

I Östergötland har konkurserna inte varit fler under år 2020 och de första månaderna av år 2021 jämfört med tidigare år. År 2020 skedde 10 % färre konkurser i länet jämfört med år 2019, 

och hittills i år är det 20 % färre konkurser än vid samma tidpunkt året före pandemin. Återkommande branscher i konkursstatistiken idag är detaljhandel, logistik och bygg.

Samma trend ses i varselstatistiken där det under årets första månader har varslats i samma takt och nivåer som år 2019. Här syns den tydligaste effekten av pandemin när vi granskar 

siffror för år 2020. Från mitten av februari förra året fram till maj varslades 2 824 personer i länet vilket redan då var 1 256 personer fler än under hela år 2019. Sammantaget varslades 3 

972 personer i Östergötland förra året och vi måste gå tillbaka till krisen i början av 90-talet för att hitta lika höga varseltal.

I Svenskt näringsliv senaste konjunkturrapport för det andra kvartalet anger 44 % av de svarande företagen i Östergötland (220 svarande företag) att de tror produktionen och 

försäljningsvolymen kommer att öka under det kommande sex månaderna. 30 % tror att investeringarna kommer att öka och 10 % av företagen tror att deras investeringar kommer att 

minska under samma tidsperiod. För företag verksamma inom handel, besöksnäring och transport anger 37 % i undersökningen att de haft en minskad försäljning under de senaste sex 

månaderna. Vilket ytterligare belyser att restriktioner och råd för att dämpa smittspridningen påverkat de nämnda branscherna i hög utsträckning. Svenskt näringslivs senaste 

konjunkturundersökning belyser även att företag ser en utmaning i att hitta erfaren personal, kompetensförsörjningen är således fortsatt det främsta tillväxthindret för företag i länet.

Sedan den nya ansökningsperioden för korttidsarbetesstödet öppnade hos Tillväxtverket har 936 ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 3 272 

anställda. Av samtliga inkomna ansökningar från länet har 471 hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 239 anställda inom de företagen i länet som beviljats stöd. Inom sektorerna 

handel, hotell och restaurang samt kultur, nöje och fritid finns över hälften av de anställda som hittills beviljats KTA, sammanlagt 676 anställda.

Signaler från länet
Möjligheten att bedriva serveringsverksamhet påverkas fortsatt i mycket hög utsträckning. Flera kommuner rapporterar fortsatt om att det är besöksnäringen, delar av handeln och 
transportsektorn som är mest utsatta med anledning av pandemin. Det finns fortsatt en osäkerhet inför sommarsäsongen med frågor kring hur besöksnäringen bör planera sina 
verksamheter, men det finns förhoppningar om att hemester-trenden ska generera goda intäkter kommande månader.

Det kommer signaler om att delar av industrin har problem med materialtillförsel och prishöjningar på material. Valdemarsviks kommun rapporterar att en ökad sjukdomsfrånvaro bland 

anställda inom industrin också varit en påverkande faktor under den senaste tiden.   

Fler företag inom besöksnäringen förbereder nu inför sommarsäsong och fler kommuner ger signaler om att bokningsläget hos besöksnäringen ser bra ut. Företagen väntar samtidigt på 
besked om hur kommande restriktioner kommer att utformas och se ut för att anpassa och mildra påverkan på egen verksamhet. 



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Till och med den 21 maj har 537 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 57 (+0) företag 
har gått i konkurs vilket berör 108 (+0) anställda. Under vecka 20 var 18 495 personer inskrivna som 
arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 154 personer från vecka 19. 
Arbetslöshetsnivån i länet efter april månad var 8,2 %, och bland unga (18-24 år) 11,1 %.

Behov av stöd från nationell nivå 
Pandemins utdragna förlopp ökar fortsatt risken att företag inom de branscher som haft det svårt 
tvingas i konkurs eller rekonstruktion. Det är viktigt att de 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.

Det är även viktigt att stödåtgärder anpassas så att mindre företag på ett lättförståeligt sätt kan ta del 
av stöden. Den tid det tar från ansökan till att medel kommer berättigade företag tillgodo är kritisk 
och det finns fortsatt signaler om att handläggningen tar för lång tid.

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. Detta för att företag ska kunna planera och organisera sina verksamheter, 
samt för att de människor som arbetar inom näringslivets ska ha trygga anställningar och villkor på 
längre sikt. Det är även viktigt att de myndigheter som handlägger krisstöd är tillmötesgående och 
serviceinriktade i samband med företags ansökningsförfarande. För att på så vis förenkla för företag i 
så stor utsträckning som möjligt.
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Kriskommunikation

Bilden av krisen
Mediebilden har den gångna veckan präglats av 
rapporter om att den personliga lockdownen i länet, i 
kombination med varmare väder, haft effekt och att 
smittspridningen minskar. Det har också rapporterats om 
att läget fortfarande är allvarligt, att Region Östergötland 
har beslutat att särskild sjukvårdsledning ska gälla fram 
till den 31 augusti samt att personer i fas 3 uppmanas att 
boka tid för vaccination.

Behovsgrupper och budskap
Söderköpings kommun ställer frågan vad som gäller för 
campingplatser och om en kombinerad 
reception/butik/café är en handelsplats?

Finspångs kommun ser behov av förtydligande kring vad 
som gäller efter den 30 juni när det gäller 
rekommendationen om att alla som kan arbeta hemifrån 
ska göra det.

Motala kommun ser behov av förtydligande av vad som 
menas med ”anvisade sittplatser” eftersom regeringen 
använt begreppet ”sittande”.

Kinda kommun ser behov av information om vad som 
gäller när man vaccinerats.

Uppmärksammad informationströtthet
Region Östergötland ser en utmaning i att befolkningen 
trots ett förbättrat läge ska fortsätta följa 
rekommendationerna.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länets kriskommunikatörsnätverk har veckovisa möten 
för att säkerställa samordnad kommunikation. Just nu 
sker exempelvis samverkan och samordning kring att ta 
fram olika typer av skyltar inför sommaren.
Länsstyrelsen har publicerat information om 
förändringarna i begränsningsförordningen från 1 juni 
och delat material och budskap från nationella 
myndigheter med kriskommunikatörsnätverket.
Region Östergötland fortsätter publicera inlägg i sociala 
medier med människors covid-berättelser.

Övrigt Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länsstyrelsen Östergötland har skickat pressmeddelande 
angående efterlevnaden i länet och bland annat lyft att 
antalet personer i rörelse överlag har minskat sedan 
Region Östergötland uppmanande till en två veckor lång 
personlig lockdown. Gällande restriktioner har tillämpats 
bättre i exempelvis stadskärnor men trängseln har ökat 
hos säsongsrelaterade verksamheter såsom 
handelsträdgårdar och utemöbelsförsäljare.
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Bedömd efterlevnad: Medel efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

9 av 13 kommuner bedömer att rekommendationer 
efterlevs i hög utsträckning. Två kommuner anger medel 
efterlevnad. Två kommuner har inte svarat. 

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

▪ Räddningstjänsten Östra Götaland anger medel 
efterlevnad.

▪ Region Östergötland anger hög efterlevnad.

▪ Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger 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 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 %). 

Sammanfattning
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till råd, rekommendationer och riktlinjer i länet är hög.

Region Östergötland uppmanade mellan 30 april och 16 maj länets invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown. 
Regionen ser tecken på att insatsen haft önskad effekt.

Det trafikföretag inom den särskilda kollektivtrafiken som har fortsatt hög sjukfrånvaro har meddelat att påverkan nu är så 
stor att de inte kan utföra uppdraget till fullo. I samarbete med andra trafikföretag löser sig ändå trafiken så att det inte
påverkar resenärerna. Snittantalet för vaccinationsresor har ökat. Anledningen till ökningen är att perioden då det är dags 
för den äldre åldersgruppen att ta vaccination nummer två har påbörjats. Kapacitet finns i trafiken för att klara ökningen.

Det har blivit mer vanligt förekommande med en hårdare ton i samtalen till Länsstyrelsen från allmänheten, främst 
beroende på trötthet mot gällande regelsystem och frustration mot att inte kunna genomföra aktiviteter.

Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad är varierande mellan länets aktörer och verksamheter.

Det finns kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana allmänheten att följa gällande 
restriktioner och rekommendationer. Det har fortsatt inkommit rapporter om att vårdnadshavare efterlever 
rekommendationer i lägre utsträckning.

Det finns rapporter om att personer som turistar inte tar regionala råd och rekommendationer på allvar. Det riskerar att bli 
otydligt om det blir för stora skillnader i rekommendationer mellan regioner.



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Länsstyrelsen får i sitt tillsynsuppdrag enligt covid-19-lagen signaler från främst verksamheter vid kusten 
om oro över att besökare ska vara sämre på att respektera avstånd under kommande turistsäsong.

Vadstena och Kinda kommun ser tendenser till att besökande inte håller avståndet i lika stor utsträckning 
som kommuninvånare. Man lämnar riktlinjerna hemma när man är på semester. Turister har inte 
kännedom om den personliga lockdown som pågått i Östergötland. I de fall de känner till den anser de 
inte att den berör dem.

Vidtagna åtgärder 
• Inget att rapportera.

Behov av åtgärder
• Vadstena kommun ser behov av att sätta upp extra gatupratare.

Övrigt

• Inget att rapportera.

Generella iakttagelser

• Analyser från Telia Crowd Insight:

• Resandet ut ur Östergötland har under Kristi himmelsfärd ökat markant jämfört med helgen innan. 
Jämfört med pandemiåret 2020 är resandet relativt oförändrat.

• Generellt ligger arbetsplatsaktiviteterna på en lägre nivå jämfört med 2019. En arbetsplatsaktivitet 
är ett område med få eller inga boende där aktiviteten ökar under arbetstid.

• Motala kommun rapporterar att elever har svårt att hålla avstånd trots att skolorna aktivt jobbar med att 
minimera smittspridningen.

• Ödeshög kommun, Motala kommun och Regionen upplever att den personliga lockdown som gällt har 
haft effekt.

Samlad regional lägesbild vecka 21 
Uppgifter inhämtade vecka 20

Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sportlov
Påsklov

Påsk

Arbetsplatsaktiviteter under vardagarna

2019 2021

Kristi 
himmelsfärd

7-dagars rullande 
medelvärde

Storhelg
Antal resor från 

Östergötland

Procentuell 

förändring

Kristi Himmelsfärd 2021 57 737

Helgen innan Kristi Himmelsfärd 2021 38 443 50%

Påsk 2021 51 893 11%

Sportlovet 2021 35 196 64%

Kristi Himmelsfärd 2020 60 941 -5%

Kristi Himmelsfärd 2019 81 396 -29%
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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. Östgötatrafiken ser fortsatt en 
långsam ökning av antalet färdtjänstresor, vilket kan bero på att många 
färdtjänstresenärer nu är vaccinerade.

Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken efterlevs i låg 
utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och deras kundvärdar rapporterar en 
fortsatt låg efterlevnadsgrad, cirka 10-15 % i bussar och spårvagnar och något högre 
grad på tågen (i snitt 20-30 %). Siffrorna bygger på observationer och varierar stort. På 
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?
Beläggningsgraden är inte möjlig att följa upp för hela kollektivtrafiken. 

Antalet resande i den allmänna kollektivtrafiken var under förra veckan (v.19) på samma 
låga nivå som veckan innan. Det förekom endast ett fåtal trängselrapporter under 
rusningstrafik. 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 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 under vecka 19 var 64 resor per dag (40 resor/dag v 
18). Anledningen till ökningen är att perioden då det är dags för den äldre 
åldersgruppen att ta vaccination nummer två har påbörjats. Kapacitet finns i trafiken för 
att klara ökningen.

Östgötatrafiken hade under förra veckan högt tryck på våra två s.k. covid-fordon, som 
de på regionens uppdrag använder för resor där resenären eventuellt bär på smittan. 
Östgötatrafiken har fordon standby om ytterligare fordon skulle behövas för detta 
ändamål.

Det trafikföretag inom den särskilda kollektivtrafiken som har fortsatt hög sjukfrånvaro 
har meddelat att påverkan nu är så stor att de inte kan utföra uppdraget till fullo. I 
samarbete med andra trafikföretag löser sig ändå trafiken så att det inte påverkar 
resenärerna. Övriga trafikföretag rapporterar en normal nivå avseende sjukskrivningar.
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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Under veckan har Länsstyrelsen arbetat med tillsyn primärt genom rådgivning på plats samt kommunikation 
med allmänheten, kommuner, berörda verksamhetsutövare och andra intressenter. Det genomförs också 
rådgivning via telefon.
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att tillsyna verksamheter och allmänna sammankomster med hög 
belastning relaterat till säsong och traditioner. Det gäller exempelvis golfbanor, handelsplatser, trossamfund 
samt djurpark och museer.
Länsstyrelsen Östergötland har skickat ut ett pressmeddelande där Länsstyrelsen trycker på den ökade 
trängseln inom säsongsrelaterade verksamheter som handelsträdgårdar och utemöbelshandlare. 
Länsstyrelsen deltar vid möte för civilsamhället där information om kommande förändringar ges. 
Länsstyrelsen behöver samverka och är i behov av organisationernas hjälp med att nå ut med 
kommunikation till vissa grupper för att förebygga trängsel och smittspridning. Det finns ett stort fokus på 
verksamheter i skärgårds- och besöksnäringskommuner inför turistsäsongen.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel vid två 
handelsplatser och en spaanläggning samt ett cafe som faller utanför Länsstyrelsens 
tillsyn.

Länsstyrelsen Östergötland får många samtal och frågor om vad som gäller för olika 
typer av arrangemang efter 1 juni. Det finns en stor osäkerhet vad som gäller för 
olika evenemang så som bröllop, studentfiranden, etc. och hur detta förhåller sig till 
de allmänna råden och rekommendationerna

Länsstyrelsen ser också brister i kunskap hos sommarpersonal avseende hantering 
av smittförebyggande rutiner och covid-19-säkring i säsongsrelaterade 
verksamheter.

Det lyfts också en oro, främst längs kusten, inför kommande turistsäsong att 
besökare ska vara sämre på att respektera avstånd.

Länsstyrelsen bedömer att antalet personer i rörelse överlag har minskat sedan 
Region Östergötland gick ut och uppmanande till personlig lockdown. Länsstyrelsen 
ser också att beteendet i exempelvis stadskärnor gör att gällande restriktioner 
tillämpas bättre. Däremot har trängseln ökat i säsongsrelaterade verksamheter, 
exempelvis handelsträdgårdar och utemöbelsförsäljning. Det finns fortfarande vissa 
grupper där uppmaning att handla ensam inte respekteras. Även gruppen 
vaccinerade har i vissa fall en uppfattning om att de är undantagna från gällande 
rekommendationer. Noterbart är också att det finns uppgivenhet hos vissa 
verksamhetsutövare och signaler finns om att det ekonomiska läget är väldigt 
ansträngt, inte minst genom uppmaningen till personlig lockdown i länet.

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 20 fokuserats på:
1.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Speciellt relaterat till evenemang, fester, stora tävlingar samt religiösa högtider.
2.Säsongsrelaterade verksamheter så som butiker på landet, loppisar, golfbanor, butiker på campingar, 
handelsträdgårdar och gokartanläggningar.
3.Verksamheter där vi tidigare identifierat mycket fel, så som gym, skönhetssalonger, spa, mindre matbutik 
samt övrig sportanläggning utomhus.
4.Tillsynen fokuserar på länets ostliga kommuner, med fokus på skärgården samt mindre kommuner då vi 
hittat en hög andel fel där, samt att vissa kommuner inte fått tillsyn på länge.
5.Tillsyn på museer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

v19 40 31 23 0 0

Totalt 860 714 473 1 0


