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Ny information sedan 25/5 = GultHändelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar betydande påverkan. Andelen positiva provsvar fortsätter gå nedåt och 
har nu nått 6,5 procent. Andelen personer i behov av sjukhusvård minskar tydligt.  
Under den gångna veckan har mellan 14-16 covid-patienter varit inlagda på IVA och 38-56 i övrig 
slutenvård. Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. 
179 649 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 48,5 procent av invånarna över 18 år 
fått den första dosen vaccin i Östergötland. 23 procent har fått dos två i dagsläget. Åldersgruppen 55-59 i 
fas 4 kan nu boka sig för vaccination. Regionen arbetar vidare för att nå utsatta grupper genom insatser i 
socialt utsatta områden och insatser för att nå asylsökande.
Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Två av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom 
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 6 (-19) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är 
fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
Flera kommuner uppger en utmaning i att få invånarna att fortsätta hålla ut och efterleva råd och 
rekommendationer. Detta är särskilt viktigt då verksamheter i samhället gradvis öppnas upp och det lätt 
kan tolkas som att faran är över. Det råder en generell  oro i kommunerna kring eventuella konsekvenser 
av att samhället öppnar upp.

Flera kommuner bedömer framtiden som oviss. Några ser en tydlig förbättring avseende bemanning inför 
sommaren, andra ser ökad påverkan i och med tillsynsarbete under sommaren.

Många som ringer till Länsstyrelsen uppfattar att det som gäller för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar också gäller för privata sammankomster.

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 - 31 maj 2021. Linjerna visar 7 dagars 

rullande medelvärde.

IVA -  rullande Slutenvård - rullande Smittade - rullande
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V18 V19 V20 Samhällssektor V21
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 21: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg

Betydande: Regionen

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Norrköping, Valdemarsvik, 
Ydre, Motala, Mjölby, 
Vadstena, Åtvidaberg

Regionen rapporterar att hälso- och sjukvården fortsatt har en betydande påverkan. Det finns en viss minskning i antal 

covid-19-patienter som behöver sjukhusvård. Nedgången i antal inlagda är de sista veckorna likvärdig med nedgången 

under samma period 2020. Det är dock fortsatt fokus på akutvård och vård som inte kan anstå. Därtill är det stort fokus på 

att vaccinera medborgare.

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. 

Vadstena kommun rapporterar en måttlig påverkan i boendena, främst på personalen kopplat till regler om 

skyddsutrustning nu när det blir varmare.

Information och 
kommunikation

Betydande: Regionen
Måttlig: Finspång, Kinda, Ydre

Regionen rapporterar fortsatt betydande påverkan. Mycket informationsarbete kring vikten av att följa restriktioner så att 

smittspridningen inte åter tar fart. Det finns en utmaning i att kommunicera budskap att fortsätta med de grundläggande 

rekommendationerna samtidigt som det från nationell nivå görs anpassningar som uppfattas som lättnader.

Mycket information till allmänhet kring vaccinationer.

Kommunalteknisk 
försörjning

Livsmedel



Samhällspåverkan Samlad regional lägesbild vecka 22 
Uppgifter inhämtade vecka 21

V18 V19 V20 Samhällssektor V21
Rapporterad påverkan 
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos
Svarsfrekvens vecka 21: 12/13 kommuner + 3/3 
aktörer

Offentlig förvaltning (lednings-
och stödfunktioner)

Betydande: Norrköping

Måttlig: Finspång, Kinda, 
Linköping, Ydre

Flera kommuner bedömer framtiden som oviss. Några ser en tydlig förbättring avseende bemanning inför sommaren, 
andra ser ökad påverkan i och med  tillsynsarbete under sommaren. Det råder en generell  oro i kommunerna kring 
eventuella konsekvenser av att samhället gradvis öppnar upp.

Linköpings kommun rapporterar en minskad smittspridning i verksamheterna samt en kontinuerlig stabil bedömning 
från utförare avseende bemanningsläget. Förra veckan rapporterade kommunen att äldrenämnden har fattat beslut att 
åter öppna upp fritidsverksamhet och restauranger för externa gäster på servicehusen. Denna vecka rapporteras en oro i 
verksamheten kopplat till beslutet.

Norrköpings kommun rapporterar att läget inom den offentliga förvaltningen är det bästa på länge. Påverkan har gått 
ner och smittspridningen har minskat, men en oro för eventuella följdeffekter från Kristi himmelfärdshelgen finns. 
Projekt med snabbtester har fortsatt god effekt, vilket utmynnat i ett minskat antal stängningar och minskad oro. 
Kommunen ser en tendens till sämre kvalitet i undervisningen.

Finspång kommun rapporterar fortsatt svårighet att få tag på vikarier inom exempelvis skolan och lokalvården.

Mjölby kommun rapporterar att personalfrånvaro vid förskolor/skolor har minskat något från föregående vecka och i 
början av denna vecka.  När man tittar på enhetsnivå så finns det dock enheter som har relativt hög frånvaro.

Motala kommun rapporterar att påverkansgraden varierar mellan olika förvaltningar. Variation mellan ingen påverkan, 
måttlig påverkan och betydande i enstaka fall.

Skydd och säkerhet

Transporter Måttlig: Norrköping



Åtgärder och behov
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Vidtagna och planerade åtgärder
• Norrköpings kommun rapporterar att två förskolor har fått stänga.

• Finspångs kommun rapporterar att planering har påbörjats inför öppnande av badhus 
och bibliotek.

• Söderköpings kommun har uppdaterat en förvaltningsövergripande riskanalys inom 
skola- och barnomsorg med fackliga organisationen och HR. Vidare erbjuds stöd till 
rektorer med anledning av oro i personalgrupper inför sommarens sammanslagning av 
förskolor och fritidshem. En kommunikationsplan inför skolavslutning och sommarlov 
riktad till vårdnadshavare har tagits fram. Kommunikationen rör information om covid-
19 och ANDTS frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Behov av samverkan
• Motala kommun rapporterar att en diskussion om i vilken takt och hur exempelvis 

inomhusanläggningar ska öppna upp framöver har uppstått inom kommunens 
krisledningsstab.

Övrigt
• Valdemarsviks kommun ställer sig frågan vad händer efter 1 juni om tillfälle och 

möjlighet ges till att både ha tävlingsverksamhet i olika former och därtill publika 
arrangemang (även om de är begränsade).

• Det finns en samverkan i Östergötland med några frivilligresurser vid 
vaccinationscentralerna.



Påverkan på näringslivet 
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Händelsebeskrivning och trender i länet
Östergötlands näringsliv har klarat sig bättre än många andra delar av landet. Östergötland har ett diversifierat näringsliv med en branschbredd som bidragit till en robusthet. En del av 
näringslivet i länet, främst inom industrin, har gått riktigt bra. Det finns också många företag i länet som har påverkats i liten grad av pandemin. Företag som är verksamma inom framförallt 
service, evenemang, kultur, hotell och restaurang har påverkats i en mycket hög utsträckning.

Företrädare från evenemangsbranschen beskriver de senaste 15 månaderna med pandemin som en tid av näringsförbud utan intäkter, då branschens aktörer inte haft någon möjlighet att 
bedriva sina ordinarie verksamheter. Detta har även påverkat underleverantörer såsom ljud- och scentekniker samt lokala matproducenter. Samtidigt finns det en stor framtidsoptimism 
inom eventbranschen, efterfrågan på musik- och kulturupplevelser kommer att vara stor efter pandemin. Hemestertrenden ses även som positiv då fler har valt att semestra inom Sverige, 
vilket innebär att det framöver är viktigt att skapa fler reseanledningar till Östergötland. Det kommer även att finnas behov av att mötas, om än på nya sätt vilket skapar en stor 
innovationsvilja kring nya arrangemang och affärsmodeller för framtidens konferenser.

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 974 (+38) ansökningar kommit in från verksamheter i Östergötland och omfattar totalt 3 425 

(+153) anställda. Av samtliga inkomna ansökningar från länet har 501 (+30) hittills beviljats stöd för KTA vilket motsvarar 1 345 (+106) 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 under våren, sammanlagt 742 (+66) anställda. 

Signaler från länet
Mjölby kommun rapporterar att många företag i kommunen generellt har klarat sig bra under våren. Det finns en försiktig hoppfullhet inom näringslivet och intresset för att investera har 
så sakteliga börjat ta fart igen. Många företag inom branscherna restauranger, hotell, evenemang och vissa serviceföretag har drabbats hårt av pandemin men de flesta ser hoppfullt fram 
emot sommaren. Det finns förhoppning om att värmen tillsammans med ökad andel vaccinerade kommer göra att smittspridningen minskar och att folk kommer vilja handla igen. När det 
gäller statliga stöd har många företag sökt och det har generellt fungerat bra. Det finns en del företag som tycker att handläggningstiderna är alldeles för långa.

Inom tillverkningsindustrin kommer det fortsatt signaler om en oro angående alltför långa leveranstider och kraftigt höjda råvarupriser.



Påverkan på näringslivet
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Kompletterande information
Till och med den 28 maj har 543 (+6) personer varslats i Östergötland under 2021, och 61 (+4) företag 
har gått i konkurs vilket berör 125 (+17) anställda. Under vecka 21 var 18 348 personer inskrivna som 
arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 147 personer från vecka 20. 
Arbetslöshetsnivån i länet efter april månad var 8,2 procent, och bland unga (18-24 år) 11,1 procent.

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 innehållit rapporter 
om att smittspridningen i länet fortsätter att minska men 
att regionen varnar för att det kan komma bakslag. Det 
har också rapporterats om vaccinationer med hjälp av 
företagshälsovård på större arbetsplatser. På onsdagen 
gick regionen ut med att vaccinationen i fas 4 inleds men 
att det kan vara svårt att hitta en tid vid första försöket.

Behovsgrupper och budskap
Länsstyrelsen ser ett stort behov av tydliga budskap och 
kommunikationsmaterial om vad förändringarna i 
begränsningsförordningen från 1 juni innebär mer 
konkret och för olika sammanhang.
Länets kommuner ser behov av att informera om vad 
som gäller vid studenten även utanför skoltid, till 
exempel vid samlingar i parker med mera.
Finspångs kommun ser behov av information om arbete 
på distans samt säkra rutiner för att informera om 
riktlinjerna för att minska smittspridning på arbetet.
Flera kommuner ser behov av att informera om att hålla 
avstånd på uteserveringar.

Uppmärksammad informationströtthet
Flera kommuner uppger en utmaning i att få invånarna 
att fortsätta hålla ut och efterleva råd och 
rekommendationer.

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

Region Östergötland fortsätter kommunicera hur 
vaccineringen fortlöper.

Övrigt Vidtagna åtgärder för att bemöta 
informationströtthet
Länsstyrelsen har påbörjat en ny kampanj i sociala 
medier för att uppmana personer att handla ensamma. 
Syftet är att genom humoristiska budskap få fler att göra 
rätt genom att visa på önskvärda beteenden, visa 
förståelse för att det är jobbigt och bygga stolthet hos de 
som gör rätt.
Region Östergötland har påbörjat planering för 
kommunikation inför fas 4 bland annat med att kontakta 
lokala ambassadörer /influensers.
Regionen fortsätter publicera inlägg i sociala medier med 
människors covid-berättelser. 
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Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad 
Bedömningen grundas på:

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

▪ Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

▪ Räddningstjänsten Östra Götaland 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 fortsatt hög. 

Många som ringer till Länsstyrelsen uppfattar att det som gäller för allmänna sammankomster  och offentliga tillställningar 
också gäller för privata sammankomster.

Länsstyrelsen har ökat samarbetet med Polisen för att förbättra förmågan att i god tid identifiera allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar.

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. Flera kommuner uppger en utmaning i att få invånarna att fortsätta hålla ut och 
efterleva råd och rekommendationer. Detta är särskilt viktigt då verksamheter i samhället gradvis öppnas upp och det lätt 
kan tolkas som att faran är över.

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
• Inget nytt att rapportera

Vidtagna åtgärder 
• RTÖG uppger att de fortsätter med att informera chefer och skyddsombud varje vecka samt lägger ut 

relevant information på intranätet. Informationsfilmer produceras för kommunikativa syften på 
uppdrag av den särskilda förvaltningsledningen.

Behov av åtgärder

• Inget att rapportera

Övrigt

• Mjölby kommun rapporterar att från och med 1 juni öppnar de upp för bokningar av vuxenträning 
inomhus i kommunala anläggningar. Träningen sker även fortsättningsvis under smittsäkra former.

Analyser från Telia Crowd Insight

• Resandet ligger generellt på en lägre nivå än normalåret 2019. Tecken finns på att resandet efter Kristi 
Himmelsfärd kommer att ligga kvar på en högre nivå än innan. En trolig ökning framåt sommaren är att 
förvänta baserat på tidigare års trender. Helgerna syns tydligare i linjegrafen för 2019.

• Generellt ligger arbetsplatsaktiviteterna på en lägre nivå jämfört med 2019. Nedgången i 
arbetsplatsaktiviteter är inte lika markant under loven jämfört med normalåret 2019. Det kan bero på att 
fler arbetar hemifrån. En arbetsplatsaktivitet är ett område med få eller inga boende där aktiviteten ökar 
under arbetstid.

Generella iakttagelser

• Åtvidaberg kommun ser större samlingar av ungdomar på kvällar och helger.

• Motala kommun får fortsatt information om att ungdomar samlas inne i bland annat köpcentrum.

• Kinda kommun uttrycker viss oro inför sommarsäsongen vad gäller efterlevnaden.

• RTÖG uppger att de under vissa perioder varit tvingade att införa lokal-lokala restriktioner på vissa delar 
av verksamheten då det konstaterats enstaka covid-19-fall. Detta har hitintills haft önskad effekt.
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Efterlevnadsuppdraget 
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sportlov Påsklov

Påsk

Kristi 
himmelsfärd

Sportlov
Påsklov

Påsk

Kristi 
himmelsfärd

Resor ut ur Östergötland till andra län

2019 2021 7-dagars rullande 
medelvärde

Arbetsplatsaktiviteter under vardagarna

2019 2021 7-dagars rullande 
medelvärde
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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 %). 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. 20) på samma låga 
nivå som veckan innan. Det förekom endast ett fåtal trängselrapporter under rusningstid. 
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt. 

Vidtagna åtgärder

Östgötatrafiken fortsätter sitt systematiska uppföljningsarbete, där de följer upp 
trängselrapporter och statistik för att skapa en bild av eventuell trängsel ombord.

Östgötatrafiken fortsätter att aktivt kommunicera till 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 minskade under förra veckan till en nivå på 23 resor per dag (64 resor/dag v 
19).

Under förra veckan var det ett lägre tryck på de två s.k. covid-fordonen, som används på 
Regionens uppdrag för resor där resenären eventuellt bär på smittan. Alla resor kunde 
genomföras med befintliga fordon.

Det trafikföretag inom den särskilda kollektivtrafiken som har en hög sjukfrånvaro kunde inte 
sätta in alla sina fordon i trafiken under förra veckan. I samarbete med andra trafikföretag löste 
sig ändå trafiken så att det inte påverkade 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

Länsstyrelsen har fortsatt stort fokus på verksamheter i skärgårds- och besöksnäringskommuner inför 
turistsäsongen.
Länsstyrelsen Östergötland samverkar med länets utbildningsförvaltningar och Linköpings Universitet 
och har skickat ut en lägesinformation till dem.

Det har också gjorts inlägg i sociala medier med den nationella kampanjen om att ”handla ensam”.

Länsstyrelsen har ökat samarbetet med Polisen för att förbättra förmågan att i god tid identifiera 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Observationer från allmänheten har under veckan rört ett fall. Det faller utanför 
Länsstyrelsens tillsyn men har rapporterats vidare till Polisen och Smittskydd i länet.

Länsstyrelsen Östergötland får fortsatt mycket  samtal och frågor om vad som gäller 
för olika typer av arrangemang efter 1 juni. Många som ringer till Länsstyrelsen 
uppfattar att det som gäller för allmänna sammankomster  och offentliga 
tillställningar också gäller för privata sammankomster.

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

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

v21 36 33 25 0 0

Totalt 897 748 504 1 0


