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Händelsebeskrivning

Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat smittade
i Östergötland 9 mars 2020 - 3 maj 2021. Linjerna visar 7
dagars rullande medelvärde.
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Det är fortsatt få smittade inom SÄBO. Sju av 13 kommuner har bekräftad covid-19-smitta inom
kommunens vård och omsorg. I nuläget är 29 (+6) brukare smittade. Tillgången till skyddsutrustning är
fortsatt god. Det kommer signaler från flera av länets kommuner om problem när det gäller beställning av
skyddsutrustning, främst handskar, från ordinarie leverantörer. Kommuner planerar nu beställningar av
främst munskydd och handskar för att säkerställa tillgången över sommaren. Ingen kommun har
meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
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Vaccinationsinsatsen pågår och 205 305 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Av befolkningen i
länet över 18 år har 41.8 % vaccinerats med dos 1 respektive 13 % med dos 2. Under vecka 19 påbörjas
vaccination av riskgrupper i åldersgruppen 18-39. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr
vaccinationstakten.
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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.
Flera aktörer befarar att läget kan försämras på fyra veckors sikt.
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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Region Östergötland rapporterar fortsatt en allvarlig påverkan och uppmanar sedan 30 april länets
invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown i 14 dagar. Regionen rapporterar att
kommunikationen om begreppet personlig lockdown har fått stort genomslag. 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 inte ökat, men ligger fortsatt på mycket höga nivåer. Under den gångna veckan har mellan
20-23 covid-patienter varit inlagda på IVA och 103-110 i övrig slutenvård. IVA-patienter från länet vårdas i
andra regioner. Kapaciteten för allmän provtagning är fortsatt hög. Många provtar sig och andelen
positiva provsvar är fortsatt högt.

Ny information sedan 4/5 = Gult

IVA - rullande

Slutenvård - rullande

Smittade - rullande

Samhällspåverkan
Rapporterad påverkan
v 15 v 16 v 17 Samhällssektor v 18 (utöver ingen
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Svarsfrekvens vecka 18: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer

Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri

Måttlig: Åtvidaberg
Region Östergötland rapporterar fortsatt allvarlig påverkan. Fortsatt hög smittspridning, vilket ger en påverkan på planerade
vårdinsatser som skjuts upp. Det finns risk för ytterligare försämring i sjukvården.
Finspångs kommun rapporterar fortsatt om ökad arbetsbelastning och förhöjd frånvaro inom hälso- och sjukvård.
Allvarlig: Regionen

Hälso- och sjukvård
samt omsorg

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

Kinda kommun har vissa svårigheter med sommarrekryteringen av vikarier.
Norrköpings kommun rapporterar om 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.

Söderköpings kommun rapporterar att smittspridning hos personal och deras anhöriga påverkar verksamheten.
Boxholms kommun anger problem med bemanning.
Valdemarsviks kommun rapporterar ansträngd situation då personal är sjuka.
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.

Information och
kommunikation

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

Flera aktörer rapporterar fortsatt om en ökad påverkan med stor belastning på kommunikationsresurser. Få resurser ska hinna med
mycket.
Region Östergötland rapporterar ett fortsatt högt tryck avseende kommunikation och information. Frågor om vaccination tar
fortsatt mycket tid och resurser.

Samhällspåverkan
v 15 v 16 v 17 Samhällssektor v 18

Samlad regional lägesbild vecka 19
Uppgifter inhämtade vecka 18

Rapporterad påverkan
(utöver ingen påverkan)

Kommentar/Prognos

Måttlig: Söderköping

Söderköpings kommun rapporterar att smittskyddstillsynen av restauranger har pausats pga. personlig lockdown i länet.

Svarsfrekvens vecka 18: 13/13 kommuner + 3/3 aktörer

Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel

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 att inom förskolan är det en stor sjukfrånvaro bland personalen med många vikarier. Inom skolan
finns en trötthet på covid-19. Minskad smittspridning i övriga verksamheter och ett stabilt bemanningsläge.
Motala kommun rapporterar om personalfrånvaro främst inom förskoleverksamhet.
Kritisk: Norrköping
Offentlig förvaltning Betydande: Söderköping
(lednings- och
Måttlig: Finspång, Kinda,
stödfunktioner)
Boxholm, Linköping,
Motala, Ydre, Ödeshög

Norrköpings kommun rapporterar att utbildningskontoret har en kritisk påverkan. Det beror på att smittan sprids snabbt på fler
enheter vilket gör det svårplanerat. Detta leder till ökande oro bland medarbetare och att medarbetare blir väldigt slitna. De ser
fortsatta problem med att vårdnadshavare inte följer rekommendationerna vid hämtning och lämning av barn. Fortsatta problem
med avståndsregeln i trånga lokaler och i vanliga klassrum. Kommunens vikariebank är nästintill tom. Förberedelser för
omfördelning av medarbetare har pågått sedan förra veckan. Längden på sjukskrivningarna pga. covid-19 ökar snabbt från några
dagar för 1 månad sedan, till 2-3 veckor nu.
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.
Ydre har fortsatt smitta på grundskola.
Boxholms kommun upplever att den utbredda smittspridning bland allmänheten påverkar deras sjuktal, och även leder till att det
blir svårt att få tag på vikarier.

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.
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Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning på regional och lokal nivå vidtar
omfattande åtgärder både på kort och lång sikt för att hantera situationen. Det handlar
exempelvis om att skapa vårdplatser, utöka provtagningstider och erbjuda vaccin till allt
fler grupper.
•

Kinda kommun har stängt bibliotek och torghandel i samband med beslutet om
personlig lockdown. Kommunen förbereder för delegering av beslut gällande
begränsningsförordningen.

•

Motala kommun rapporterar att öppna förskolans verksamhet är pausad v. 18-19 pga.
uppmaning till personlig lockdown.

•

Norrköpings kommun genomför på uppdrag av regionen ett pilottest med antigentester
inom skolan. Detta ska pågå under 4 veckor och förhoppningsvis vara ett verktyg för att
upptäcka smittspridning och begränsa eventuella stängningar.

•

Söderköpings kommun informerar om rekommendationer inför skolavslutningar.
Kommunen förbereder brev till vårdnadshavare angående sommaren i förskola och
fritidsverksamheten med anledning av covid-19. Fortsatt stängning av öppna förskolan
och tillfällig stängning av fritidsgården Focus. Kommunen planerar smittskyddstillsyn
inför att uteserveringar och sommarverksamheter öppnas.

•

I Valdemarsviks kommun har skolans personal fått nya riktlinjer att inte gå mellan
klasser.

•

Ydre kommun har stängt kommunhuset för besökare, biblioteket är stängt och åk 6-9
har fortsatta fjärrstudier.

Behov av samverkan
• Polisen önskar besked i tidigt skede då någon kommun avser att fatta beslut enligt
begränsningsförordningen/tillträdesförbud, exempelvis inför skolavslutningen.
•

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.

Övrigt
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Påverkan på näringslivet
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 kring sommarsäsongen med frågor kring hur besöksnäringen bör planera sina
verksamheter, men med förhoppningar inom att hemester-trenden ska generera goda intäkter kommande månader.
Det kommer signaler från verksamhetsutövare om att regionens uppmaning om personlig lockdown skapat en uppgivenhet inom detaljhandeln inför risken för en allt mer ekonomiskt
ansträngd situation. Det är nu mycket viktigt att smittspridningen går ner i länet för att verksamheter ska kunna öppna upp och få bättre förutsättningar till sommaren.
Mjölby kommun rapporterar om en större hoppfullhet inom näringsliv. Kommunen märker ett större intresse för att företag dels vill etablera sig i kommunen, dels utöka redan befintliga
verksamheter.
Ödeshögs kommun rapporterar att det fortsatt finns behov av kommunikativ stöttning till näringslivet och för att minska trängsel i handeln .
Linköpings kommun har genomfört riktade insatser för att stödja besöksnäringen, bland annat genom ”Kick-start Linköping” där kommunen anslagit 10 miljoner kronor över 2021/2022 för
att öka besöksnäringens attraktivitet i kommunen. Hittills har 28 mindre och 4 större projekt beviljats medel om cirka 1,7 miljoner kronor.
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Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Till och med den 7 april har 537 (+68) personer varslats i Östergötland under 2021, och 56 (+1) företag
har gått i konkurs vilket berör 108 (+1) anställda. Under vecka 18 var 18823 personer inskrivna som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 129 personer från vecka 17.
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.

Nyinskrivna arbetssökande per vecka
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Öppet arbetslösa och sökande i program per vecka
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

Behovsgrupper och budskap

Uppmärksammad informationströtthet

Mediebilden har dominerats av den personliga lockdown
som nyligen infördes i Östergötland. Inledningsvis låg
fokus på syftet med budskapet, det vill säga att bromsa
den höga smittspridningen. Den uppföljande
rapporteringen har bland annat berört vad allmänheten
tycker, hur handeln har påverkats, om besök ändå
förekommer på särskilda boenden och kommunala
verksamheter som stänger ner.
Det har förekommit många artiklar om hur idrotten har
tolkat lockdownen och beskedet om att Östergötland
inte tillåter matcher och tävlingar för unga. Många
föreningar har pausat sin verksamhet, medan andra
föreningar håller igång med samma anpassningar som
tidigare.

Kinda kommun och Ödeshögs kommun ser det som
utmanande att nå fram med budskapet att hålla i och
hålla ut till personer som fått vaccin mot covid-19.

Flera kommuner och Region Östergötland ser en
kommunikativ utmaning i att fortsätta få invånarna att
följa rekommendationer samt skapa förståelse och
följsamhet till personlig lockdown.

Kommunikationsåtgärder och resurser

Övrigt

Införandet av personlig lockdown är en av de största
kommunikationsåtgärderna som har genomförts i
Östergötland under pandemin.

Valdemarsviks kommun rapporterar att det blir
förvirrande och rörigt för allmänheten när det tas
motstridiga beslut på nationell och regional nivå. I
Östergötland har det exempelvis skett inom idrotten.

Länsstyrelsen har skickat pressmeddelande för att
uppmärksamma om skolans situation. I skolan är
sjukfrånvaron hög och det finns oro bland personalen för
smitta. Dessutom följer inte vårdnadshavare
restriktionerna fullt ut.
Region Östergötland har tagit fram ett kommunikationspaket på olika språk avseende vaccinationerna som
spridits inom länets kriskommunikatörsnätverk.

Finspångs och Vadstenas kommuner ser ett behov av att
informera om att barn ska vara hemma från förskola och
skola vid symtom.

Åtvidabergs kommun anger att det finns behov av att
uppmana medborgare att hålla ut, läget är fortfarande
allvarligt.

Finspångs kommun rapporterar även att föreningslivet är
i behov av kommunikation angående restriktioner och
allmänna råd. Kommunen ser även ett behov av
information om vaccinering till utsatta grupper och
medborgare.

Vidtagna åtgärder för att bemöta
informationströtthet
Region Östergötland och andra aktörer i länet fortsätter
att kommunicera budskap angående den personliga
lockdownen som införts i länet.
Både Länsstyrelsen Östergötland och Region
Östergötland prioriterar att sponsra sociala medier-inlägg
med viktig information för att nå ut till personer som inte
nås på andra vägar.
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Efterlevnadsuppdraget
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sammanfattning
Länsstyrelsen bedömer att efterlevnaden till allmänna råd och restriktioner i länet är medel. Region Östergötland uppmanar
sedan 30 april länets invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown i 14 dagar. Regionen ser att de har fått ett stort
genomslag med begreppet ”personlig lockdown” genom sin kommunikation. 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.

Bedömd efterlevnad: Medel efterlevnad
Bedömningen grundas på:
▪

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

▪

Polisregion Öst anger hög efterlevnad.

Länsstyrelsen får frågor av lite olika karaktär inför studentfirande, valborg och religiösa högtider.

▪

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

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.

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.

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
• Norrköpings kommun bedömer att de flesta verksamheterna inom
kommunen efterlever rekommendationer i hög utsträckning. Inom
skolan bedöms det som medel. De ser problem med privata
sammankomster hos både unga och vuxna som leder till
smittspridning.
•

Linköpings kommun ser ett ökat intresse av att äta på
serveringsställen.

•

Motala kommun upplever generellt att efterlevnaden i samhället är
medel. På vissa ställen låg efterlevnad, i synnerhet bland ungdomar.

•

Ödeshögs kommun upplever en minskad allmän efterlevnad i
samhället och har därav angett medel efterlevnad.

•

Söderköpings kommun rapporterar fortsatt en medel efterlevnad
avseende smittskyddstillsyn på serveringsställen.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
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.
Det finns fortsatt ett behov av kommunikation med budskap om att följa rekommendationerna riktat till
vårdnadshavare.
Vidtagna åtgärder
• Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har gemensamt mottagit två klagomål på spa- och
konferensanläggningar.
•

Norrköpings kommun har mottagit tre klagomål på serveringar och genomfört 12 tillsynsbesök på
restauranger. En av dessa restauranger fick ett föreläggande. Uppföljning från tidigare vecka är gjord
och det resulterade i ett föreläggande.

•

Motala kommun har genomfört ett tillsynsbesök och mottagit två klagomål.

Behov av åtgärder
• Inget att rapportera.
Övrigt
• Inget att rapportera.

Efterlevnadsuppdraget
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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 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 under förra veckan (v. 17) var på
samma låga nivå som under vintern/våren 2021. Detsamma gäller trängselrapporterna,
där det endast förekom ett fåtal trängselrapporter under rusningstrafik.
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är
fullsatt. Gymnasieelevernas återgång till mer undervisning på skolorna från den 12/4
har inte påverkat antalet resande nämnvärt eller bidragit till en trängseleffekt så här
långt.
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.
Snittantalet för vaccinationsresorna under vecka 17 var 44 resor per dag, jämfört med
57 resor/dag under vecka 16. I likhet med veckan innan påverkades inte trafiken
nämnvärt av vaccinationerna under helgerna och innebar inte några behov av att sätta
in extrafordon. Östgötatrafikens 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.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel vid en
serviceinrättning, tre handelsplatser, en idrottsanläggning samt ett
kommande sportevenemang.

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 får mycket frågor om arrangemang som
eventuellt bedöms som allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar. Det handlar bland annat om planering för större fester. Det
föranleder mycket dialog med Polisen om tolkningar. Vi ser att det finns
de som anstränger sig för att hitta kryphål.

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 18 fokuserats på:
1.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Speciellt relaterat till valborg, stora tävlingar, examensfiranden samt religiösa högtider.
2.Tillsynen fokuserar på Norrköping och Motala kommun, då det flaggats för extra hög smittspridning i dessa
kommuner.
3.Säsongsrelaterade verksamheter så som golfbanor, butiker på campingar, handelsträdgårdar,
gokartanläggningar, loppisar och butiker med koppling till fritidsintressen.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsyns- Tillsynsbesök
Tillsynsbesök
åtgärd (fysiskt fältbesök) (distans)

Brister Föreläggande Föreläggande
med vite

v.
18

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

Länsstyrelsen bedömer att antalet personer i rörelse på handelsplatser
överlag har minskat sedan Region Östergötland kommunicerade
uppmanande till personlig lockdown. Vi ser också att beteendet generellt
har blivit bättre och folk gör mer och bättre vad gäller avstånd, sprita
händer mm per automatik. Dock ser vi att det fortfarande är vissa grupper
vi inte når fram till med informationen vad gäller att handla ensam. Även
bland gruppen vaccinerade finns bland vissa 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.

27

25

2

16

0

0

Totalt

Länsstyrelsen har bedrivit ett aktivt informationsarbete om vad som gäller inför olika firanden. Vi har fått signaler
om att det behövs stöd med en ensad och tydlig information till elever och föräldrar för att tydliggöra det är olika
regler som gäller vid skolverksamhet/skolavslutning, examensfiranden och fritid. Under veckan har vi gjort inlägg
på sociala medier om genomförd helgtillsyn med uppmaning om att handla ensam.

743

594

149

118

1

0

4.Tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

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

