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Ny information sedan 10/5 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar fortsatt en allvarlig påverkan och uppmanade mellan 30 april och 16 maj 
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 den 
personliga lockdownen haft önskad effekt. Den 21 april beslutade regionen om förstärkningsläge för att 
prioritera resurser mot akut vård och vård som inte kan vänta. All hälso- och sjukvård är påverkad av 
hanteringen av covid-19. Antal inneliggande patienter inom slutenvård har minskat försiktigt. Under den 
gångna veckan har mellan 15-19 covid-patienter varit inlagda på IVA och 78-101 i övrig slutenvård. 
Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. Många provtar sig och andelen positiva provsvar är 
nedåtgående, men fortsatt hög.

Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Fem av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom 
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 31 (+2) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är 
fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.

Vaccinationsinsatsen pågår och 44.4 % av befolkningen över 18 år har fått dos 1, och 15.9 % dos 2. Under 
vecka 21 påbörjas vaccination så smått av fas 4, men fokus ligger på dos 2 för övriga faser. 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 tvingas stänga eller 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 - 17 maj 2021. Linjerna visar 7 dagars 

rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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v 16 v 17 v18 Samhällssektor v 19
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 19: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Allvarlig: Regionen

Måttlig: Boxholm, Finspång, 
Kinda, Söderköping, 
Norrköping, Vadstena 
Valdemarsvik, Ydre, Mjölby

Region Östergötland rapporterar fortsatt allvarlig påverkan. Fortsatt hög smittspridning, vilket ger en påverkan på 

planerade vårdinsatser som skjuts upp. Regionen ser en trend med försiktig nedgång i smittspridningen.

Finspångs kommun rapporterar fortsatt om ökad arbetsbelastning och förhöjd frånvaro inom hälso- och sjukvård.

Kinda kommun har vissa svårigheter med sommarrekryteringen av vikarier. 

Norrköpings kommun rapporterar om oförändrat läge sedan föregående rapportering, med ökad smittspridning bland 

brukare och medarbetare inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vaccinering har återupptagits för 

personer inom LSS som bor på grupp- eller servicebostad och i ordinärt boende. Vaccination av de medarbetare inom vård-

och omsorgskontoret som inte fått vaccin har återupptagits. 

Valdemarsviks kommun rapporterar om en något ansträngd personalsituation.

Boxholms kommun rapporterar att det besvärliga personalläget har stabiliserat sig. Omfördelning av personal återgår till 

normal drift den 19 maj om inget oförutsett inträffar.

Linköpings kommun anger att färre insjuknar och att smittläget är stabilt vilket antas bero på vaccination. Stora grupper, 

framför allt inom olika personalgrupper, är inte vaccinerade och besked har dröjt vilket skapat oro och frustration. Social-

och omsorgsförvaltningen ser en trötthet i viljan att följa restriktionerna. Det kan få konsekvenser för bemanningen i 

verksamheterna. Antalet sjukskrivna inom kommunens äldreomsorg är lägre än föregående vecka.

Mjölby kommun rapporterar att bemanningen påverkas av personal varit hemma med förkylningssymptom. Prognosen är 

att påverkan kvarstår framöver.

Information och 
kommunikation

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

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

hinna med mycket.

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

tar fortsatt mycket tid och resurser. 



Samhällspåverkan Samlad regional lägesbild vecka 20 
Uppgifter inhämtade vecka 19

v 16 v 17 v18 Samhällssektor v 19
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 19: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Kommunalteknisk försörjning

Livsmedel Måttlig: Söderköping

Offentlig förvaltning (lednings-
och stödfunktioner)

Allvarlig: Norrköping

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

Kinda kommun rapporterar att flera förvaltningar och enheter är sårbara då det är problem med vikarieanskaffning. 
Kinda kommun anger att utbildning är sårbart, smittfritt just nu, men svårigheter att få tag i vikarier vid "vanlig" smitta. 

Linköping kommun rapporterar fortsatt att det inom förskolan är en stor sjukfrånvaro bland personalen med många 
vikarier. Inom skolan finns en trötthet på covid-19. 

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.

Norrköpings kommun rapporterar att utbildningskontoret har en allvarlig påverkan. Smittan har inte ökat men ligger på 
en fortsatt hög nivå.

Söderköpings kommun rapporterar att enstaka förskolor och skolor haft hög sjukfrånvaro med bekräftade covid-19 hos 
elever och personal. Det är utmaningar att få ihop bemanningen inom skolverksamheter. Det rapporteras om oro över 
att skolor och förskolor är öppna under den personliga lockdownen. Vadstena rapporterar om måttlig påverkan i skola 
och förskola samt central förvaltning.

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 Östergötlands särskilda sjukvårdsledningar på regional och lokal nivå vidtar 

omfattande åtgärder på både kort och lång sikt för att hantera situationen. Exempel på 
åtgärder sedan vecka 18 är att den sista prioriteringsgruppen i fas 3 släppts på i 
vaccinationsinsatsen samt att riktade insatser för särskilda grupper görs.

• Kinda kommun håller fast vid att inte ha torghandel och ser ett signalvärde i att inte 
genomföra den under den personliga lockdownen.

• Motala kommun rapporterar att två arbetslag på arbetsmarknadsenheten har stängt i 
avvaktan på smittspårning. Verksamheten för arbetsmarknadspraktik är därav också 
begränsad.

• Norrköpings kommun genomför ytterligare stängning av föreskolenheter och övergång 
till distansundervisning inom grundskolenheter.

• Söderköpings kommun rapporterar om att en enhet är stängd två dagar pga. smitta i 
personalgruppen inom barnomsorg/skola. Dialog sker med smittskyddsenheten och 
länets skolchefer. Planering sker inför sommaren i förskola och fritidshem och det är 
fortsatt stängt på fritidsgård, öppna förskolan och kulturskolans gruppverksamhet till 
elever utanför ordinarie skolundervisning. Tillsyn planeras inför att uteserveringar och 
sommarverksamheter öppnas. Planering sker av anpassningar för att öppna friluftsbad.

• Valdemarsviks kommun har vidtagit åtgärder inom skolan, ex ingen vikarieanskaffning 
vilket medför ytterligare ansträngd personalsituation. Det kan bli aktuellt med stängning 
några dagar men beslut är inte taget vid rapportering till Länsstyrelsen.

• Ydre kommun har haft distansstudier för åk 6-9 men har i veckan successivt börjat 
återgå till normal skolgång.

• Finspångs kommun bedriver distansundervisning i en högstadieskola och i några 
mellanstadieskolor.

• RTÖG rapporterar om att hemarbete är förlängt till 30/8  samt om begränsningar i 
rotationer av operativ personal mellan olika stationer/enheter.

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

begränsningsförordningen/tillträdesförbud, exempelvis inför skolavslutningen.

Övrigt

• Motala kommun får indikationer från verksamheterna att de har svårt att tolka 
information om när man ska stanna hemma. Det behövs tydligare och samlad 
information på 1177.se om när man ska stanna hemma beroende på om man själv har 
symptom, bor med någon med konstaterad covid-19 eller om man varit i kontakt med 
någon smittad och testats pga. smittspårning. (Frågan har också lyfts med tjänsteman på 
Region Östergötland samt vid ISF-mötet igår).



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.

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 från restauranger och arrangörer som upplever att det är svårt att bedöma om och när de ska söka för tillfälliga alkoholtillstånd eftersom de inte vet om och när de 

kan genomföra aktiviteter och evenemang. Samtidigt är företagen i stort behov av att kunna starta upp sina verksamheter snabbt när pandemin tillåter, vilket kan ge ett extra tryck på 

handläggare hos kommuner. Finspångs kommun har startat personlig dialog med de större krögarna i kommunen för att underlätta att söka om tillfälliga serveringstillstånd under 

sommaren 2021, under förutsättning att lättnader av nuvarande restriktioner sker av sammankomster. Kommunen kommer inte kräva ut avgift innan genomfört evenemang.

Mjölby kommun rapporterar att antalet besökare i Galleria Kvarnen har minskat efter att förhållningssättet personlig lockdown infördes.

Söderköpings kommun rapporterar om att många inom handel, hotell och restaurang upplever att det går trögare än vanligt med anledning av lockdown. Vissa har valt att stänga under 

tiden, andra håller igång och håller ut, med extra fokus på bland annat avhämtning. Flera verksamheter i skärgården har nu helgöppet.

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 14 april har 537 (+0) personer varslats i Östergötland under 2021, och 57 (+1) företag 
har gått i konkurs vilket berör 108 (+0) anställda. Under vecka 19 var 18 649 personer inskrivna som 
arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 174 personer från vecka 18. 
Arbetslöshetsnivån i länet efter mars månad var 8,5 %, och bland unga (18-24 år) 11,7 %.

Behov av stöd från nationell nivå 
Pandemins utdragna förlopp ökar fortsatt risken att de branscher som haft det svårt tvingas i konkurs 
eller rekonstruktion. Det är centralt att de statliga åtgärder som genomförts matchar de behov som 
finns, samt att de bibehålls.

I Linköpings kommuns senaste näringslivsundersökning anger 138 av 518 företag att de använt stödet 
för korttidsarbete. Det finns en fortsatt önskan att kunna bibehålla åtgärderna under hela 2021. Det 
framhävs även att åtgärderna behöver 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 smittspridningen verkar ha vänt nedåt. 
Antalet smittade som är i behov av sjukhusvård har 
minskat liksom antal provtagningar och andel positiva 
svar.

Den 12 maj meddelade Region Östergötland att den 
personliga lockdownen förlängdes över Kristi 
himmelsfärdshelgen.

Det rapporteras fortsatt om en utmanande situation för 
skolan och att flera förskolor eller skolor behövt stänga 
eller ställa om till distansundervisning.

I veckan har det även förekommit artiklar och inslag om 
att offentliga aktörer har haft svårt att nå ut till icke 
svensktalande grupper under pandemin.

Behovsgrupper och budskap
Finspångs kommun ser fortsatt vårdnadshavare som en 
behovsgrupp. Kommunen har även en utmaning i att 
besvara frågor och synpunkter angående smittspridning 
inom utbildningssektorn.

Flera aktörer rapporterar att kommunikationsinsatser 
kopplat till vaccinationerna är en fortsatt utmaning såväl 
internt som externt.

Uppmärksammad informationströtthet
Söderköpings kommun uppger att det finns behov av att 
förklara syftet med vissa restriktioner, till exempel att 
man ska handla ensam. Allmänheten har svårt att förstå 
innebörden av och varför den restriktionen finns.

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.

Övrigt
Länsstyrelsen ser positivt på att datumet för införandet 
av anpassade restriktioner sköts upp till den 1 juni. Det 
skapar framförhållning och därmed bättre förutsättningar 
att kunna stötta kommunerna med exempelvis frågor och 
svar.

Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Region Östergötland och andra aktörer i länet har fortsatt 
att kommunicera budskap kopplat till den personliga 
lockdownen.

Länsstyrelsen Östergötland har skickat pressmeddelande 
angående efterlevnaden i länet och bland annat lyft att 
rekommendationen om att handla ensam inte följs i 
tillräckligt stor utsträckning.
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Bedömd efterlevnad: Medel efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

▪ 8 av 13 kommuner bedömer att rekommendationer 
efterlevs i hög utsträckning. En kommun anger i mycket 
hög utsträckning. Två kommuner anger medel 
efterlevnad. En kommun har inte svarat.

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

▪ Räddningstjänsten Östra Götaland 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
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är medel. Region Östergötland 
uppmanade mellan 30 april och 16 maj länets invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown. Rekommendationen 
om personlig lockdown förlängdes till den 16 maj. Regionen och kommunerna ser att begreppet ”personlig lockdown” fått 
ett stort kommunikativt genomslag. Regionen ser tecken på att den personliga lockdownen haft önskad effekt på 
smittspridningen. Östgötatrafiken rapporterar att efterlevnaden av råd och rekommendationer nu följs i hög uträckning. 
Länsstyrelsen bedömer att den generella efterlevnaden har ökat sedan Region Östergötland uppmanande till personlig 
lockdown, men att det inte gäller i alla grupper. Rekommendationen att handla ensam efterlevs inte i lika hög utsträckning.

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.

I samband med att det blir varmare och att fler människor vistas i utomhusmiljö bedömer Polisregion Öst att risken för 
folksamlingar ökar på vissa platser.



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.

Det finns fortsatt ett behov av kommunikation med budskap om att följa rekommendationerna riktat till 
vårdnadshavare.

Söderköping rapporterar att behovet av smittskyddstillsyn av serveringsställen utomhus ökar på fyra 
veckors sikt.

Vidtagna åtgärder 
• Motala kommun har tagit emot ett klagomål för bageri/café. Kommunen har varit i kontakt med 

verksamheten och följt upp vilka åtgärder som genomförs för att minimera risken för trängsel.

Behov av åtgärder
• Söderköpings kommun anger att det inom skolan är viktigt med tydliga budskap i skillnaden mellan 

vad man får göra privat och vad som får ske inom offentlig verksamhet. Kan annars upplevas oklart och 
tolkas olika av medborgare.

• Linköpings kommun ser ett behov av gemensam informationsinsats riktat både till företagare och 
gäster inom restaurangbranschen om vad som gäller och vikten av att fortsätta följa lagstiftningen. När 
begränsningen av utskänkning av alkohol sen kväll/natt upphör, kommer behovet av tillsyn öka 
väsentligt.

• Mjölby kommun ser ett behov av kontinuerliga samtal med skolorna om hur situationen i skolmiljö kan 
förbättras.

Övrigt

• Inget att rapportera.

Generella iakttagelser

• Region Östergötland anser att efterlevnaden är svår att bedöma. De 
ser en tendens till nedgång i smittspridningen vilket kan tolkas som att 
följsamheten till råd och rekommendationer är förbättrad.

• Mjölbys kommun har svårast med efterlevnad i skolverksamhet. 
Ungdomar inte håller den distans som man borde utanför lektionstid 
på raster och håltimmar. Bra efterlevnad i andra offentliga miljöer, 
exempelvis bad och bibliotek.

• Norrköpings kommun ser att trötthet (pga. rådande 
rekommendationer) är en orsak till varför rekommendationer inte 
följs. Trötthet leder till okloka beslut, både privat och på jobbet. 
Signalen som skickades ut gällande personlig lockdown gav rådande 
rekommendationer och restriktioner ny aktualitet bland invånare.

• Linköpings kommun ser ett fortsatt ökat intresse av att äta på 
serveringsställen.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland
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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. 18) något 
lägre än 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 vaccinationsresorna under vecka 18 var 40 resor per dag, jämfört med 
44 resor/dag under vecka 17. Resorna kan komma att öka något igen när perioden 
inleds då det är dags för den äldre åldersgruppen att ta vaccination nummer två. 
Kapacitet finns i trafiken för att klara en ökning.

Ett av Östgötatrafikens trafikföretag inom den särskilda kollektivtrafiken rapporterar en 
hög sjukfrånvaro som kan komma att påverka möjligheterna att utföra uppdraget till 
fullo. 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 förmedlat det material som Länsstyrelsen Skåne tagit fram inför den 
muslimska högtiden Eid al-fitr till de kontakter vi har som representerar civilsamhället. Vi har också 
gjort tillsyn inför större sportarrangemang för att förebygga trängsel och smittspridning. Vi har också 
deltagit vid dialogmöte med centrumansvariga och kommunens trängseltillsyn servering.

Länsstyrelsens bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger effekt. Vi ser att många 
verksamhetsutövare är i behov av informationen vi förmedlar.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel vid en kultur- och 
fritidsanläggning, en handelsplats, två allmänna sammankomster samt ett kommande 
sport-/fritidsevenemang.

Länsstyrelsen Östergötland får många  samtal och frågor om arrangemang som 
eventuellt bedöms som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Det 
föranleder mycket dialog med Polisen om tolkningar. Vi ser att det finns de som 
anstränger sig för att hitta kryphål. 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.

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. Vi ser också att 
beteendet i exempelvis stadskärnor gör att gällande restriktioner tillämpas bättre. 
Däremot har trängsel ökat i säsongsrelaterade verksamheter exempelvis 
handelsträdgårdar och utemöbelsförsäljning. Vi ser att det fortfarande finns 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. Vi ser också en uppgivenhet hos vissa verksamhetsutövare och 
signaler 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 19 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 mindre kommuner då vi hittat en hög andel fel där, samt att vissa kommuner 
inte fått tillsyn på länge. Dessutom har Ydre och Åtvidaberg länets högsta smittspridning just nu.
5.Tillsyn på museer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Tillsynsbes
ök (distans)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

v19 23 23 20 23 0 0

Totalt 821 684 450 821 1 0


