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Ny information sedan 13/4 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar fortsatt allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården med högt tryck 
på provtagning, smittspårning samt slutenvården inkl. IVA. Uppskjuten vård bidrar till 
undanträngningseffekter. Vaccinationsinsatsen går framåt på ett positivt sätt, men är resurskrävande. 
Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr vaccinationstakten. Regionen bedömer att toppen 
gällande covid-19-postiva i nuvarande våg ligger framför oss, så prognosen är fortsatt ökning. 

Antal vårdade i slutenvård har fortsatt ökat. Under den gångna veckan har mellan 14-22

covidpatienter varit inlagda på IVA och 94-105 i övrig slutenvård. Kapaciteten för allmän provtagning 

är fortsatt hög. 

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Fyra av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta på SÄBO. I 
nuläget är 19 (-8) brukare smittade (motsvarar mindre än 1 promille av det totala antalet 
rapporterade brukare). Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat 
något akut behov av skyddsmateriel. 

104 398 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet.  Av befolkningen i länet över 18 år har ca 
28,2 % vaccinerats med dos 1 respektive 8,7 % med dos 2.
Under den här veckan påbörjas vaccination av åldersgruppen 60+.

Vad gäller utbrottet av fågelinfluensa i länet hävdes samtliga restriktionsområden över den först 
drabbade besättningen den 31 mars. För övriga besättningar hävdes skyddszonen den 12 april och 
övervakningszonen kommer att hävas den 21 april förutsatt att inga nya fall upptäcks.

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 - 19 april 2021. 
Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V12 V13 V14 Samhällssektor v15
Rapporterad påverkan (alla rapporter 
över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens v15 (11/13 kommuner + 3/3 aktörer)

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri Måttlig: Finspång

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Allvarlig: Regionen, 

Betydande: Norrköping 

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre, 
Boxholm, Mjölby, Söderköping

Region Östergötland rapporterar fortsatt allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården med högt tryck på provtagning, 

smittspårning samt slutenvården inkl. IVA. Uppskjuten vård bidrar till undanträngningseffekter. Vaccinationsinsatsen 

går framåt på ett positivt sätt, men är resurskrävande.

Information och 
kommunikation

Betydande: Finspång, Regionen
Måttlig: Kinda, Norrköping, Ydre.
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V12 V13 V14 Samhällssektor v15
Rapporterad påverkan 
(alla över ingen påverkan)

Kommentar/Prognos Svarsfrekvens v15 (11/13 kommuner + 3/3 aktörer)

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel

Offentlig förvaltning 
(lednings- och 
stödfunktioner)

Betydande: Norrköping, 
Vadstena

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Motala, Ydre, Ödeshög

Motala kommun rapporterar  att påsklovsveckan har inneburit en mindre belastning inom skolan och till viss del även förskolan. 

Det finns fortsatt oro hos medarbetarna inom förskolan som signalerar trötthet och hög arbetsbelastning. Förskolans personal har

ett antal fall av hemkarantän pga. covid-19 i hemmet samt flera fall av bekräftad covid-19. Förskolan är en samhällsviktig 

verksamhet, en hög belastning på dem som jobbar inom denna verksamhet kan påverka samhället i stort då många som arbetar 

inom andra samhällsviktiga verksamheter är beroende av barnomsorg. Förskolans personal upplever att de får ta många 

diskussioner mellan personal och vårdnadshavare om symtom och allergier. Diskussionerna handlar om tolkningsföreträde.

Norrköpings kommun rapporterar en ökad sjukfrånvaro inom skolor och förskolor. Flera stängda enheter i skolverksamheten och 

intensiv smittspårning pågår.

Mjölby rapporterar måttlig påverkan inom förskoleverksamheten. Sjukfrånvaro har lett till att en enhet tillfälligt behövt stänga sin 

verksamhet i veckan och nu återupptagit den med reducerad verksamhet.

Söderköping rapporterar en måttlig påverkan inom LSS och Vård och Omsorg. Detta baseras på konstaterad smitta och att personal 

saknar barnomsorg pga. nedstängning, samt att familjemedlemmar konstaterats med smitta och personal ska vara hemma enligt 

rekommendationer.

Vadstena uppger att högstadiet har fjärrundervisning tom 16 april enligt nuvarande beslut. Detta pga. smittspridning både bland 

personal och elever. Biblioteket stängt för besök pga. smitta i personalgruppen. Kulturskolan har åter pausad verksamhet på grund 

av smittläget.

Ödeshög rapporterar en hög sjukfrånvaro bland personalen på låg- och mellanstadieskolan.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång
Polisen rapporterar att mindre lokala utbrott har medfört behov av prioriteringar och andra åtgärder för att säkra resurser. Det är 
av vikt att dessa utbrott inte sprids och/eller förvärras, vilket i så fall skulle kunna kräva ytterligare prioriterings- och 
samordningsbehov.

Transporter Måttlig: Norrköping
Norrköpings flygplats har förkortade öppettider pga. corona. Flygplatsen har ingått nytt avtal med Trafikverket som 
beredskapsflygplats med förlängningsoption tom maj.



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen rapporterar att den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, inkl. vaccinationssamordningen, 

arbetar kontinuerligt med åtgärder på kort och lång sikt för att skapa förmåga för Region Östergötland att 
hantera händelsen. De lokala särskilda sjukvårdsledningarna på sjukhusen gör detsamma på lokal nivå.

• Söderköping  uppger att det fortsatta behovet av extra korttidsplatser på grund av pandemin ses över inom 
vård- och omsorgsverksamheten. Därutöver inventeras behovet av aktiviteter för att minska isolering för 
personer på särskilda boenden.

• Motala har börjat jobba på en handlingsplan med anledning av de nya förbudsföreskrifterna för att kunna 
agera snabbt och systematiskt i alla led. Värmen kan komma fort och då kan det bli aktuellt att ev. besluta om 
tillträdesförbud på Varamon (en badplats som kan ha mellan 7000-8000 besökare/dag vid vackert väder). 
Vidare har grundskolan i kommunen beslutat att elever som får sin musik- och språkundervisning på annan 
skola än sin hemskola, ska få denna undervisning digitalt på sin hemskola. Detta tills rådande smittspridning 
har minskat.

Behov av samverkan
• Inget att rapportera.

Övrigt
• Inget att rapportera



Påverkan på näringslivet 

Samlad regional lägesbild vecka 16 
Uppgifter inhämtade vecka 15

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 har skapat en robusthet under det senaste 
årets kris. En ny undersökning från Almi visar tecken på en stark framtidstro och konjunkturutveckling för länets små och medelstora företag. I Östergötland har främst besöksnäringen, hotell, 
restaurang och konferens, samt en del personliga tjänster drabbats hårt under den senaste tiden av pandemin. Utmaningarna inom de nämnda branscherna kopplas främst samman med de 
nuvarande restriktionerna.

Signaler från länet

Möjligheten att bedriva serveringsverksamhet påverkas fortsatt i mycket hög utsträckning och många företag inom restaurang- och konferensnäringen befinner sig i en ekonomiskt 
utmanande situation. Turism och handel har också fortsatt en stor påverkan. Det finns fortsatt en osäkerhet kring sommarsäsongen med frågor kring hur besöksnäringen bör planera sina 
verksamheter för att mildra den ekonomiska påverkan. Näringen behöver stöd och råd för att bedriva en smittsäker verksamhet under rimliga förutsättningar likt förra sommaren.

Kommuner i länet rapporterar fortsatt att besöksnäringen är hårt drabbad, samt att långa processer kring utbetalning av stöd försvårar företagens planering.

Vadstena kommun rapporterar att den ökade samhällspridningen nu påverkar flera företag, framförallt enmans- och fåmansbolag som helt eller delvis fått stänga sina verksamheter.

Det kommer även signaler om att tillverkningsindustrin har vissa problem med materialtillförsel till sin produktion. Konsekvens att det blir svårare att få leveranser men även att priserna ökar.

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. 



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Till och med den 16 april har 454 (+18) personer varslats i Östergötland under 2021, och 47 (+6) 
företag har gått i konkurs vilket berör 101 (+2) anställda. Under vecka 15 var 19 233 personer 
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 273 personer 
från vecka 14. Arbetslöshetsnivån i länet efter mars månad var 8,5 procent, och bland unga (18-
24 år) 11,7 procent.

*I Östergötland har 2 499 (+0) ansökningar om korttidsarbete (KTA) beviljats och omfattar 18 
278 (+0) anställda i länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel 
som har högst andel anställda permitterade, 6 003(+0) respektive 2 583 (+0) anställda. 

*För tillfället finns ingen tillgänglig statistik om ansökningar för det nya stödet för korttidsarbete 
som går att söka under 2021. Statistiken som presenteras här är således från den tidigare 
stödperioden.

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 därmed täcka krisens kostnader 
med eget kapital i högre utsträckning än etablerade företag, och ges på lång sikt sämre 
förutsättningar till att bedriva verksamhet. Det är viktigt att det finns jämlika förutsättningar för 
företagande. Utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv är detta viktigt, då förutsättningar för att 
bedriva företag idag väntas gynna tillväxten när pandemin avtar.
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Kriskommunikation
Bilden av krisen
Att smittspridningen fortsätter öka i länet och den 
brittiska variantens smittsamhet får stor uppmärksamhet 
i media. Smittskyddsläkaren uppmanar via media åter 
östgötarna att undvika trängsel i affärer och att låta bli 
att gå på fester. Samtidigt inges hopp i positiva artiklar 
och rubriksättningar om vaccinläget.

Behovsgrupper och budskap
Flera kommuners främsta utmaning är att fortsätta 
påminna om att följa rekommendationerna. Flera ser 
också en utmaning i att adressera och möta oro för 
smittspridning i skolan. Där är främst personalen den 
tilltänka målgruppen.
Kinda kommun ser behov av kommunikation till 
sommargäster och översatt material bland annat till 
tyska.
Söderköpings kommun uppger att allmänheten har svårt 
att förstå innebörden av en person i sällskap på 
serveringsställen på handelsplatser.
Region Östergötlands utmaning är att kommunicera 
vaccinationsinsatsens olika steg/faser.

Uppmärksammad informationströtthet
Flera kommuner uppger att det finns en mental trötthet 
både i organisationen och ute i samhället.

Motala kommun lyfter vikten av att göra kampanjer som 
sticker ut då risken är att man blivit informationstrött och 
menar att Länsstyrelsernas kampanj om olika ursäkter 
har fallit bra ut. Kommunen menar också att det finns risk 
för att allmänheten blivit ”blind” för skyltar som togs 
fram förra året.

Kommunikationsåtgärder och resurser
Länsstyrelsen har skickat pressmeddelande och 
kommunicerat i sociala medier kring att pandemin nu 
återigen har en allvarlig påverkan på sjukvården. 
Landshövdingen uppmanar alla att följa 
rekommendationer oavsett om man är vaccinerad eller 
inte.

Region Östergötland har kommunicerat att för många 
behöver sjukhusvård just nu, men också publicerat 
positiva berättelser och uppmuntrande budskap om 
vaccinering.

Övrigt
Länsstyrelsen Östergötland ser en utmaning i att 
myndigheter kommunicerar budskap som ”På väg mot 
ljusare tider” samtidigt som smittspridningen ökar och 
samma myndigheter trycker på att allmänheten ska hålla 
ut och fortsätta följa rekommendationerna.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet

Se rubriken kommunikationsåtgärder och resurser
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Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

▪ Tio av 13 kommuner bedömer att rekommendationer 
efterlevs i hög utsträckning. Två kommuner har ej 
svarat.

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

▪ RTÖG anger medel efterlevnad.

▪ Region Östergötland anger medel 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
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner uppfattas som hög i länet.

Majoriteten av aktörernas bedömningar pekar på hög efterlevnad. Det saknas underlag från två kommuner. Region 
Östergötland ser att smittspridningen ökar vilket talar för att rekommendationerna inte följs fullt ut. 

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel på idrottsanläggningar samt handelsplatser.

Länsstyrelsen får frågor av lite olika karaktär inför studentfirande.

Länsstyrelsen uppmärksammar att det fortfarande finns behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande restriktioner 
till exempel när det gäller att besöka butiker på egen hand.

Kommentarer/slutsatser

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

Folkhälsomyndighetens budskap om att helst handla ensam och undvika tidpunkter då många vistas i affärerna, är viktigt i 
detta avseende. 

Det finns fortsatt behov av budskap för att öka användandet av munskydd inom kollektivtrafiken. 



Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel på idrottsanläggningar 
samt handelsplatser.

Länsstyrelsen får frågor inför studentfirande av lite olika karaktär. Det handlar bland annat 
om vad som gäller vid privata tillställningar i hemmet samt hyrda lokaler för studenters 
utspring. Det finns ett behov av kommunikationsinsatser för att klargöra vad som gäller 
och Länsstyrelsen planerar att genomföra regionala insatser under kommande vecka.

Vidtagna åtgärder 
• Vadstena har genomfört tillsyn på restaurangerna, fokus har varit att stötta inför 

öppnandet av uteserveringarna.

• Valdemarsvik  har genomfört totalt nio tillsynsinsatser i kommunen.

• Linköping rapporterar klagomål på en restaurang då kunder inte respekterar 
restriktioner gällande 1 person/sällskap.

Behov av åtgärder
• Inget att rapportera.

Övrigt

• Inget att rapportera.

Generella iakttagelser

• En rörelseanalys i Telia Crowd Insight visar att det under vecka 15 genomförts 47 procent 
(35242) färre resor från Östergötland till andra län. Detta jämfört med samma vecka 
normalåret 2019. Föregående vecka var skillnaden 10 procent (44521) färre resor.

• RTÖG upplever inom den egna verksamheten (t ex vid utryckningar) att det blir svårare 
och svårare att efterleva regler kring avstånd till allmänheten mm.

• Kinda rapporterar att det går att notera en tendens till försämring när sommargäster 
börjar röra sig i närområdet, vilket per automatik leder till fler personer på samma yta.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland
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Efterlevnadsuppdraget 
Sammanställning av kollektivtrafiken

Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektiv-
trafiken 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 i mars 2020 när pandemin bröt ut. I den särskilda kollektivtrafiken är 
antalet resor avsevärt lägre än 2020 under samma period. Om de resor som genomförs i 
nuläget är nödvändiga eller inte finns dock ingen kännedom om. Inte heller är det möjligt 
att veta om resenärerna har andra transportalternativ. 

Rekommendationen när det gäller munskydd bedömer Östgötatrafiken efterlevs i låg 
utsträckning. Östgötatrafikens kontrollgrupp och deras kundvärdar rapporterar en 
fortsatt låg efterlevnadsgrad under vecka 12, cirka 10-20 % i  bussar och spårvagnar och 
något högre grad på tågen (i snitt 30-40 %). 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. 
Östgötatrafiken hade under förra veckan (v. 14) ett färre antal resande än veckan innan, 
vilket sannolikt beror på att det var påsklov. Endast några enstaka trängselrapporter 
inkom under rusningstid.  Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen 
bedömning att avgången är fullsatt. Östgötatrafiken förväntar ett ökat resande den här 
veckan när gymnasieeleverna återgår till undervisning på skolorna i en större omfattning.
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 som har färdtjänst bokas och utförs löpande. Förra 
veckan utfördes vaccinering under tre dagar. Snittantalet för vaccinationsresorna var 48 
resor per dag (93 resor/dag v 13). Det ökade antalet vaccinationsdoser som levererades 
till Östergötland under förra veckan påverkade inte trafiken mot bakgrund av det låga 
antalet resor som utfördes. Bedömningen är att den särskilda insatsen av 
vaccinationsresor närmar sig slutet och att de vaccinationer som återstår kan hanteras 
med ordinarie fordonsflotta.

Östgötatrafikens trafikföretag rapporterar en normal nivå avseende sjukskrivningar. 
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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 15 fokuserats på
1.Återbesök på gym, matbutiker och andra verksamheter under eftermiddagar,
kvällar och andra tidpunkter då trängsel kan antas förekomma.

2.Säsongsrelaterade verksamheter så som golfbanor, campingar med tillhörande butiker 
och anläggningar, gokartanläggningar och butiker med koppling till fritidsintressen.

3.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Speciellt relaterat till stora tävlingar samt 
religiösa högtider.

4.Påbörja tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

5.Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder så som spaanläggningar, 
frisörsalonger, skönhetssalonger, körskolor, etc.

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Generella iakttagelser och slutsatser

Under föregående vecka har Länsstyrelsen arbetat med tillsyn primärt genom rådgivning 
på plats samt kommunikation med allmänheten, kommuner, berörda verksamhetsutövare 
och andra intressenter. Det har även genomförts rådgivning via telefon.

Länsstyrelsen Östergötland har arbetat proaktivt med tillsyn av sportarrangemang för att 
tillse att goda rutiner finns på plats samt förbereder information riktat till studentfirande.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel på idrottsanläggningar samt 
handelsplatser.

Länsstyrelsen får frågor av lite olika karaktär inför studentfirande av lite olika karaktär. Det handlar 
bland annat om vad som gäller vid privata tillställningar i hemmet samt hyrda lokaler för studenters 
utspring. Länsstyrelsen ser ett behov av kommunikationsinsatser för att klargöra vad som gäller och 
planerar att genomföra regionala insatser under kommande vecka.
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Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen 
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Frågor till länsstyrelserna


