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Händelsebeskrivning

Ny information sedan 30/3 = Gult

Region Östergötland rapporterar att hälso- sjukvården fortsatt är ansträngd med långsamt stigande antal
inneliggande covid-19-patienter. Stort arbete med vaccinationsinsatsen, provtagning, smittspårning mm.
Regionen bedömer att toppen gällande covid-19-postiva i nuvarande våg ligger framför oss så prognosen är
fortsatt ökning. Personalen i sjukvården har senaste året varit utsatta för en väldigt stor påfrestning. Det finns
ett uppdämt behov av vila samt arbetsro.
Antal vårdade i slutenvård har ökat. Under den gångna veckan har mellan 14-22 covid-patienter varit inlagda
på IVA och 80-88 i övrig slutenvård. Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög.
Den brittiska virusvarianten är nu helt dominerande i länet och står för omkring 90 procent av fallen i
Östergötland, enligt smittskyddsläkaren på Region Östergötland.

Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat
smittade i Östergötland 9 mars 2020 - 6 april 2021.
Linjerna visar 7 dagars rullande medelvärde.
300

250

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Fem av 13 kommuner har bekräftade fall på SÄBO. Tillgången till
skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
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Vaccinationsplanering och genomförande är resurskrävande. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr
vaccinationstakten. Nästan 97 000 vaccinationer har genomförts, varav drygt 28 278 dos 2. Det motsvarar ca
15 % dos 1 respektive 7,6 % dos 2 av befolkningen över 18 år.
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Utbrotten av fågelinfluensa har påverkan på Länsstyrelsens verksamhet i termer av att ytterligare en
samhällsstörning utöver covid-19 behöver hanteras. Inga nya utbrott har skett.
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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.

IVA - rullande

Slutenvård - rullande

Smittade - rullande

Samhällspåverkan
v10 v11 v12

Samhällssektor v13
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Rapporterad påverkan (alla rapporter
Kommentar/Prognos
över ingen påverkan)

Energiförsörjning

Finansiella tjänster
Handel och industri

Måttlig: Finspång, Åtvidaberg.

Finspångs kommun rapporterar fortsatt att deras näringsliv är påverkat av ekonomin vilket gör att det finns en risk att
verksamheter som inte går runt under en längre tid läggs ner och försämrar förutsättningarna för medborgarna.

Region Östergötland rapporterar att hälso- sjukvården fortsatt är ansträngd med långsamt stigande antal inneliggande
covid-19-patienter. Stort arbete med vaccinationsinsatsen, provtagning, smittspårning mm. Regionen tror att toppen
gällande covid-19-postiva i nuvarande våg ligger framför oss så prognosen är fortsatt ökning. Personalen i sjukvården
har senaste året varit utsatta för en väldigt stor påfrestning. Det finns ett uppdämt behov av vila samt arbetsro.
Betydande: Regionen,
Hälso- och sjukvård
samt omsorg

Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre,
Åtvidaberg, Boxholm, Linköping,
Norrköping

Norrköpings kommun rapporterar att vård- och omsorg inom kommunen fortsatt är påverkad av pandemin.
Kommunen kan se en ökning av smittspridning hos brukare och medarbetare inom verksamhet för personer med
funktionsvariation. Personaltillgången är för närvarande god.
Finspångs kommun rapporterar fortsatt om högre frånvaro än vanligtvis och en hög arbetsbelastning med anledning
av vaccinationer samt annat mer jobb i samband med pandemin.
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Rapporterad påverkan
Samhällssektor v13 (alla rapporter över
Kommentar/Prognos
ingen påverkan)
Betydande: Finspång, Norrköpings kommun rapporterar att det är fortsatt en utmaning att påminna om att hålla i och hålla ut, man följer de
rekommendationer och restriktioner som finns men samtidigt finns det en trötthet i organisationen och ute i samhället.
Regionen
Information och
kommunikation
Finspångs kommun rapporterar fortsatt om stor kommunikativ belastning vilket medför att resurser är ianspråktagna till
Måttlig: Kinda,
Norrköping, Ydre.
kommunikation kring covid-19 både internt och externt i stor omfattning.
Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel
Motala kommun rapporterar måttlig påverkan inom förskola. Grundskolan rapporterar ansträngt läge pga. hög sjukfrånvaro i
personalgruppen där många testats positiva för covid-19.

Betydande:
Norrköping,
Offentlig förvaltning
(lednings- och
stödfunktioner)

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

Norrköpings kommun har ett ökat sjukantal inom skolor förskolor. Flera stängda enheter (skolor och förskolor) och intensiv
smittspårning på flera enheter. Det har även uppdagats ökande problem med vårdnadshavare som inte följer rekommendationerna,
kommunikationsinsatser pågår. Kommunen ser en ökande påverkan inom skolan den kommande veckan. Smittan upplevs spridas
mycket snabbare än vad den gjorde i november-december .
Söderköpings kommun rapporterar fortsatt måttlig påverkan på säkerhetskontoret till följd av sjukfrånvaro. Så länge covid-19 pågår
kommer säkerhetskontoret behöva prioritera bort ordinarie verksamhet.
Ödeshögs kommun rapporterar hög sjukfrånvaro i personalgrupperna inom förskola och mellanstadieskola.
Vadstena kommun har hög sjukfrånvaro både bland elever och personal med ett antal bekräftat smittade av covid-19 i alla klasser.

Skydd och säkerhet

Måttlig: Finspång

Transporter

Måttlig: Norrköping

Finspångs kommun ser ett fortsatt ökat tryck på olika former av intrångsförsök i deras datakommunikation med omvärlden.
Ett mindre klusterutbrott internt har inträffat inom Polisregion Öst men fortsatt hanterbart läge.
Flygplatsen I Norrköpings kommun har pga. covid-19 förkortade öppettider samt korttidspermitterad personal. Flygplatsen har ingått
nytt avtal med Trafikverket som beredskapsflygplats med möjlighet till förlängning t.o.m. maj.
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Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå inom Region Östergötland arbetar aktivt med att vidta
åtgärder för hantering av händelsen både på kort och lång sikt. Just nu är särskilda fokusområden vårdplatser
inklusive IVA, provtagning, smittspårning och vaccination.

•

Just nu pågår planering av åtgärder inom RTÖG för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet vid större
personalbortfall jämfört med normalt.

•

Mjölby kommun har påbörjat förberedelser för hur kommunen ska hantera tillfälliga förbudsföreskrifter enligt
pandemilagen för att detta ska finnas på plats i god tid innan sommaren.

•

Motala kommuns gymnasieskola kommer att ha en successiv återgång som rekommenderas av regionens
smittskydd efter att de nationella rekommendationerna om att alternera fjärr- med närundervisning upphör
att gälla efter 1 april. I samråd med smittskyddet Östergötland har en av kommunens F-6-skolor gått över till
delvis distans tisdag-torsdag vecka 13. Vid fortsatt hög personalfrånvaro i de lägre klasserna (F-6) finns det risk
för fortsatt distansundervisning.

•

I Norrköpings kommun har flera förskolor stängts och flera skolor har gått över till distansundervisning.
Samordning centralt inom organisationen sker för att se om mer kan göras för att förebygga och hantera
psykisk ohälsa bland barn och unga. Kommunen har en plan för att öppna upp verksamheter inom kultur- och
fritid succesivt (badhus, bibliotek, museum). I nuläget avvaktar kommunen en öppning med anledning av den
ökade smittspridningen som sker just nu.

•

Söderköpings kommun genomför en försiktig och kontrollerad successiv återgång till närundervisning på
gymnasiet i dialog med regionens smittskydd. De genomför månatliga mätningar av följsamhet till source
control (kontinuerlig användning av munskydd som en smittförebyggande åtgärd). På SÄBO genomförs en
kartläggning av vilka aktiviteter som kommunen erbjuder på sina boenden utifrån rådande förutsättningar. De
planerar att utreda behov av extra korttidsplatser framöver på SÄBO.

•

Vadstena kommun förlänger fjärrundervisningen på högstadiet till veckan efter påsk.

•

Ydre kommun har påbörjat distansundervisning på högstadieskola pga. smittad lärare. Ingen smittspridning har
skett så därav kommer normal undervisning att fortsätta från 1 april.

Behov av samverkan
•
Övrigt
• Det finns fortsatt behov av att uppdaterad information om
rekommendationer och restriktioner delges så snart som möjligt för
planering av tillsynsverksamhet i kommunerna. Söderköpings
kommun önskar nytt material att delge till företag vid tillsyn.
•

Region Östergötland har en pågående samverkan med kommunerna
gällande vaccinering.

•

Norrköpings kommun lyfter att det Ibland är otydligt vad som gäller
avseende lagar och rekommendationer, därför uppskattades den
sammanställning som länsstyrelsen skickade ut för två veckor sedan.
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Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
Länsstyrelsen får allt fler signaler om irritation och oförståelse för restriktioner och råd. Rekommendationer och restriktioner upplevs slå olika.
Signaler från länet
Möjligheten att bedriva serveringsverksamhet påverkas fortsatt i mycket hög utsträckning och många serveringsställen befinner sig i en ekonomiskt svår 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. Det finns fortsatt en oro att de nya restriktionerna för att minska
trängsel i exempelvis nöjes- och djurparker kommer att påverka besöksnäringen i hög utsträckning.
Mjölby kommun rapporterar att kommunens näringslivskontor fått indikationer om att flera företag som sökt krisstöd upplever en stram byråkrati i ansökningsförfarandet. Företag får avslag
eller blir återbetalningsskyldiga med anledningen att ansökningarna inte är korrekt ifyllda. Det finns en önskan om en större flexibilitet och förståelse från myndigheter i ansökningsförfarandet
i behandlingen av krisstödansökningar.
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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Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Till och med den 2 april har 419 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 40 (+2)
företag har gått i konkurs vilket berör 97 (+0) anställda. Under vecka 13 var 19 760 personer
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 29 personer
från vecka 12. Arbetslöshetsnivån är 8,8 %, och bland unga 12,4 %.

Nyinskrivna arbetssökande per vecka
1 000
800

*I Östergötland har 2 498 (+1) ansökningar om korttidsarbete (KTA) beviljats och omfattar 18
278 (+5) anställda i länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och
handel som har högst andel anställda permitterade, 6 003(+5) respektive 2 583 (+0) anställda.
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*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.
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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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Öppet arbetslösa och sökande i program per vecka
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Kriskommunikation
Bilden av krisen

Behovsgrupper och budskap

Uppmärksammad informationströtthet

Bilden som förmedlas är att smittan ökar i länet, att det
skett en kraftig ökning av antalet covidpatienter på länets
sjukhus och att den brittiska virusvarianten nu är helt
dominerande i länet.

Region Östergötlands och flera kommuners främsta
utmaning är att nå ut med kommunikation om
vaccinationsprocessen och med budskap om att det är
fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer.

Rapporteringen innehåller också rapporter om skolor
som behövt stänga eller övergå till distansundervisning
på grund av sjukfrånvaro bland personalen.

Söderköpings kommun uppger att personal inom LSS
upplever sig vara bortprioriterade avseende vaccinering.

Söderköpings kommun uppger att det blir missförstånd
på handelsplatser när det gäller exempelvis en person vid
varje bord. Man kan inte lägga resurser på att ta fram bra
material då det riskerar att bli gammalt innan det når ut.
Om man vill få ut material är det därför önskvärt att det
görs högre upp i kedjan.

Lokala medier har även rapporterat om hur näringslivet
påverkas av det rådande läget just nu. Enligt Svenskt
Näringsliv är det direkt avgörande för besöksnäringen att
det blir en bra sommar.

Samma kommun rapporterar att anhöriga till personer
som bor på äldreboenden är i behov av information om
varför rutinerna inte ändras trots att personalen och de
äldre är vaccinerade.

Kommunikationsåtgärder och resurser

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar med krishantering kopplat till
fågelinfluensan, vilket kräver kommunikationsresurser.

Flera aktörer uppger att det är rörigt att hålla reda på
lagar och rekommendationer som förändras samt
vaccinationsprocessen som hela tiden förändras. När det
gäller besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten
försöker Länsstyrelsen bistå genom att skicka ut
sammanfattningar av pressträffar till länets
kriskommunikatörsnätverk samt inom den egna
krishanteringsorganisationen.

Arbete pågår med en länsstyrelsegemensam kampanj för
ökad efterlevnad för att öka kunskapen om hur
allmänheten ska bete sig i affärer, gym eller andra
platser. Länsstyrelsen Östergötland har spridit
Länsstyrelsen Skånes kampanj med fokus på ursäkter.

Länsstyrelsen får indikationer på att delar av allmänheten
inte ser logiken i beslutet om att en ska äta ensam på
restauranger utan egen ingång. Det är önskvärt med en
sammanhållen kommunikation som motiverar beslutet.

Vidtagna åtgärder för att bemöta
informationströtthet
Inför påsken gjorde Region Östergötland, Linköping och
Norrköping en gemensam kommunikationsinsats med
budskapet att undvik nya kontakter och fira i en mindre
krets.
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Efterlevnadsuppdraget
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner uppfattas som hög i länet.

Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad
Bedömningen grundas på:

Majoriteten av aktörernas bedömningar pekar på hög efterlevnad med undantag från Vadstena kommun som bedömer en medel
efterlevnad. Vadstena kommun har indikationer på att allmänheten inte följer rekommendationer att handla ensam. Polisregion
Öst rapporterar om att efterlevnaden är hög men att rekommendationen att handla ensam i livsmedelsbutiker inte alltid följs.
Region Östergötland ser att smittspridningen ökar vilket talar för att rekommendationerna inte följs fullt ut. Även
Räddningstjänsten ser en minskad följsamhet av rekommendationerna.

▪

Elva av 13 kommuner bedömer att rekommendationer
efterlevs i hög utsträckning. En kommun rapporterar
medel efterlevnad. En kommun har inte gjort någon
bedömning.

▪

Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

Länsstyrelsen har också noterat att tonen från allmänheten och från media har skärpts. Det finns en större förväntan på
Länsstyrelsen tillsynsenhet att vidta åtgärder i samband med trängsel. Det förekommer också ett ökat ifrågasättande av
restriktionerna.

▪

Räddningstjänsten anger medel efterlevnad.

▪

Region Östergötland 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.

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. Det finns brister gällande information och vad allmänheten ska tänka på
för att förhindra smittspridning. Samtidigt finns det en stor vilja hos verksamhetsutövarna att göra rätt. En av anledningarna till
bristerna är snarare att allmänheten har svårt att hänga med i nya rekommendationer och vara fullt uppdaterade på vad som
gäller.
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.
Verksamheter och allmänheten har också svårt att veta vad som gäller och vilken tillsynsroll som Länsstyrelsen har i och med nya
regler. 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.
Det finns fortsatt ett behov av att nå ut till unga i skolåldern om deras ansvar för att motverka trängsel. Det är samtidigt viktigt att
ungdomar ges möjlighet att delta i fritidsverksamheter och aktiviteter.

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 %).

Efterlevnadsuppdraget
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Generella iakttagelser
• En rörelseanalys i Telia Crowd Insight visar att det under vecka 13 utförts 15 procent
(ca 40 750st) färre resor från Östergötland till andra län. Detta jämfört med samma
vecka normalåret 2019. Föregående vecka var skillnaden 40 procent (ca 28 550st) färre
resor.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Länsstyrelsen ser problem med att besökare inte följer restriktioner och
rekommendationer på gym även om verksamhetsutövaren gör sin del.

•

RTÖG och Regionen rapporterar att lokala åtgärder efterlevs väl men ser generellt att
fler och fler behöver påminnas om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

•

Flera aktörer upplever att rekommendationen om att handla ensam inte följs.

Vidtagna åtgärder
• Fyra kommuner anger att de har genomfört tillsyn av 30 serveringsställen den senaste
veckan. 4 klagomål om trängsel har rapporterats totalt i länet. Ett föreläggande är
utfärdat.

Kinda kommun ser problem i närheten av kommunens skola i samband med skolans
början och slut.

•

Länsstyrelsen har arbetat proaktivt med tillsyn av verksamheter som förväntas få ett
ökat antal besökare under påsken och senare under våren.

•

Länsstyrelsen har lanserat en kampanj för att lyfta det individuella ansvaret och få
allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna.

Behov av åtgärder
• Linköpings kommun noterar att intresset att äta på serveringsställen har ökat.
Kommunen efterfrågar en gemensam informationsinsats riktat både till
serveringsställen och gäster, om vad som gäller och varför det är viktigt att fortsätta
följa lagstiftningen. När begränsningen av utskänkning av alkohol för kväll/natt
upphör, kommer behovet av tillsyn att öka väsentligt.
•

Räddningstjänsten Östra Götaland upplever minst följsamhet i butiker/gallerior så
information/tillsyn bör prioriteras dit.

Övrigt
• Inget att rapportera.

Efterlevnadsuppdraget

Samlad regional lägesbild vecka 14
Uppgifter inhämtade vecka 13

Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Östgötatrafiken bedömer 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 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 vi 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. 12) ungefär samma antal trängselrapporter
som vecka 11, dvs. endast enstaka rapporter under peaktid. Rapporterna avser
stadstrafiken i Linköping och Norrköping. Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens
egen bedömning att avgången är fullsatt. Statistiken från passagerarräkningssystem och
biljettsystem visar på ett fortsatt lågt resande i trafiken under föregående vecka. Ett ökat
resande förväntas från den 12/4 när gymnasieeleverna återgår till undervisning på
skolorna.
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. I snitt
genomfördes 94 vaccinationsresor per dag förra veckan (155 resor/dag v 11). Minskningen
beror på stoppet av AstraZenecas vaccin. När vaccinationerna med AstraZenecas vaccin
återupptas den här veckan förväntas resorna öka. Fordonstillgången är i nuläget god
eftersom det totalt sett genomförs 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. Östgötatrafikens trafikföretag rapporterar en normal nivå avseende
sjukskrivningar.

Tillsyn enligt covid-19, vecka 14 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 13 fokuserats på;
1.Verksamheter som förväntas öka med bättre väder, så som däckverkstäder,
bygghandlare, färgbutiker och tapetbutiker men också friluftsbutiker, cykelhandlare,
motorcykelbutiker, båtbutiker eller biltillbehörsbutiker.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 12
verksamheter, varav 6 på plats och 6 på distans. Totalt 605 verksamheter, varav
489 på plats och 116 på distans.
Tillsyn har genomförts länets samtliga kommuner.
Generella iakttagelser:

2.Återbesök på gym under framför allt kvällstid och andra tidpunkter då trängsel kan
antas förekomma.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel på en matbutik.

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

Länsstyrelsen ser problem med att besökare inte följer restriktioner och
rekommendationer på gym även om verksamhetsutövaren gör sin del.

4.Verksamheter som förväntas öka i samband med påsken så som blomsterhandlare,
florister och trädgårdsbutiker.

Mindre serviceinrättningar behöver uppmärksammas på och informeras om
rådande rekommendationer.

Frågor rörande bröllop fortsätter att komma till Länsstyrelsen.

5.Påbörja tillsyn på djurparker, temaparker och museer.
Länsstyrelsen bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger god effekt,
men uppdraget förändras efterhand och behovet på längre sikt är svårbedömt.

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
De flesta verksamhetsutövare har vidtagit åtgärder för att leva upp till covid-19-lagen,
men det är inte alltid som kunder och besökare tar sitt individuella ansvar.

Länsstyrelsen får indikationer på att verksamheter och allmänheten har svårt
att veta vad som gäller och vilken tillsynsroll som Länsstyrelsen har i och med
nya regler. Här finns ett behov av tydligare information för att fler
verksamhetsutövare ska veta vilka åtgärder de förväntas att vidta och att det
inte handlar om att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer
deras instruktioner. Länsstyrelsen har också noterat att tonen från allmänheten
och från media har skärpts. Det finns en större förväntan på Länsstyrelsens
tillsynsenhet att vidta åtgärder i samband med trängsel. Det förekommer också
ett ökat ifrågasättande av restriktionerna.

Behov av åtgärder:

Vidtagna åtgärder:

Det finns ett fortsatt behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande
restriktioner t.ex. när det kommer till att besöka butiker på egen hand samt att följa
rekommendationer om avstånd på gym.

Länsstyrelsen har arbetat proaktivt med tillsyn av verksamheter som förväntas
få ett ökat antal besökare under påsken och senare under våren.

Inga förelägganden eller viten har rapporteras.
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att
en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.

Länsstyrelsen har lanserat en kampanj för att lyfta det individuella ansvaret och
få allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna.

