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Händelsebeskrivning
Hälso- och sjukvården inom Region Östergötland är fortsatt påverkad pga. behov av vårdplatser,
vaccinationsinsatsen, provtagning, kommunikation mm. Region Östergötland anar ett förbättrat läge
framåt för hälso- och sjukvården i stort, men arbetar med omfallsplanering för eventuell ny våg.
Vaccinationsinsatsen kommer att vara resurskrävande.
Förmågan att klara vaccineringen efter aktuell tillgång är fortsatt god. Det är fortsatt leveranserna av
vaccin som styr vaccinationstakten.
Antal vårdade i slutenvård har minskat något den senaste veckan. Under den gångna veckan har mellan
9-12 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 48-58 i övrig slutenvård.

Ny information sedan 9/2 = Gult
Antal personer som vårdas på sjukhus samt bekräftat
smittade i Östergötland 9 mars - 15 februari. Linjerna
visar 7 dagars rullande medelvärde.
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Antalet vaccinerade i länet med dos 1 uppgår till cirka 18 600 (+2 100), av dessa har cirka
9 550 personer även fått dos 2.
Antalet smittade personer inom SÄBO har minskat den senaste veckan. Antalet kommuner med
bekräftade fall på SÄBO har minskat från nio till fem av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt
god.
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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. Det
är viktigt att det finns jämlika förutsättningar för företagande. Utifrån ett regionalt tillväxt perspektiv är
detta viktigt då förutsättningar för att bedriva företag idag väntas gynna tillväxten när pandemin avtar.
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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.
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Beroende på hur smittspridningen i länet utvecklas kan det få förändrad påverkan på samhällsviktig
verksamhet. Det är i nuläget svårt att bedöma hur samhället kommer påverkas framöver. Länsstyrelsen
bedömer att situationen har en betydande påverkan.
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)

Energiförsörjning

Finansiella tjänster Måttlig: Finspång.
Handel och industri Måttlig: Finspång, Åtvidaberg.

Åtvidabergs kommun anger fortsatt viss påverkan på framförallt hotell och restaurang samt detaljhandel, på grund av minskad
efterfrågan.

Hälso- och sjukvården inom Region Östergötland är fortsatt påverkad pga. behov av vårdplatser, vaccinationsinsatsen,
provtagning, kommunikation mm. Region Östergötland anar ett förbättrat läge framåt för hälso- och sjukvården i stort, men
arbetar med omfallsplanering för eventuell ny våg. Vaccinationsinsatsen kommer dock vara resurskrävande.
Kinda kommun rapporterar att bemanningen är ansträngd.
Inom Mjölby kommuns omsorgsverksamhet förekommer fortsatt smitta bland både brukare och personal på ett sätt som är
Allvarlig: Regionen, Linköping. ansträngande för verksamheten.
Betydande: Regionen
Motala kommun anger påverkan inom äldreomsorg, och sociala resursverksamheten på grund av sjukfrånvaro.
Hälso- och sjukvård Måttlig: Boxholm, Norrköping,
Mjölby, Valdemarsvik,
samt omsorg
Finspång, Kinda, Ödeshög,
Motala, Ydre, Söderköping,
Vadstena, Åtvidaberg.

Vadstena kommun rapporterar fortsatt om sjukfrånvaro och VAB inom hemtjänsten. Situationen är hanterbar i dagsläget.
Söderköpings kommun rapporterar om måttlig påverkan inom Stöd och Service samt inom ledning och administration.
Norrköpings kommun rapporterar fortsatt att Vård- och omsorgskontoret ser en minskande smittspridning.
Valdemarsviks kommun rapporterar om ingen smitta på boenden men ansträngd situation gällande bemanningsfrågor.

Ydre kommun rapporterar om att flertalet lärare på en skolan är konstaterat smittade. Smittspårning pågår. Risk finns för
personalbrist om det skulle visa sig att det är fler lärare som är smittade.
Åtvidabergs kommun rapporterar fortsatt om viss påverkan till följd av ökad arbetsbelastning beroende på viss sjukfrånvaro,
användning av skyddsutrustning samt vaccinering.
Ödeshögs kommun rapporterar om fortsatt ganska hög sjukfrånvaro inom omsorgen.

Samhällspåverkan
v3

v4

v5

Samhällssektor v6
Information och
kommunikation
Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)
Betydande: Finspång,
Regionen
Måttlig: Kinda, Norrköping,
Ydre, Motala.

Motala kommun rapporterar om hög belastning på samhällssektorn.
Kinda kommun rapporterar att bemanningen är ansträngd.

Måttlig: Norrköping.
Linköpings kommun rapporterar fortsatt att samhällsviktig verksamhet upprätthålls genom anpassningar. En del kommunal
verksamhet är begränsad/stängd för att minska smittspridningen. Vissa personalresurser är ansträngda.

Motala kommun rapporterar att förskolan har betydande till allvarlig påverkan på grund av hög sjukfrånvaro och
arbetsbelastning. Betydande påverkan inom HR- och löneadministration beroende på hög arbetsbelastning. Övriga
verksamheter rapporterar måttlig påverkan. Inom både grundskolan och gymnasiet finns stor oro bland medarbetare, elever
och vårdnadshavare inför återgång till (partiell) närundervisning samtidigt som smittspridningen är hög i Motala. Kommunen
Betydande: Motala
Offentlig förvaltning
rapporterar även måttlig påverkan inom den centrala administrationen samt att internt stöd och service ut mot
Måttlig: Norrköping,
(lednings- och
Söderköping, Finspång, Kinda, verksamheterna påverkas negativt då vissa ordinarie frågor inte kan hanteras fullt ut på grund av hög arbetsbelastning. Ökat
stödfunktioner)
behov av beordrad övertid inom HR- och lönefunktionerna.
Ydre, Ödeshög, Motala.
Norrköpings kommun rapporterar att smittspridningen inom utbildningskontoret gick ner något förra veckan och i nuläget har
det planat ut. Inom övriga kontor och bolag är det ett fåtal bekräftade fall bland medarbetare.
Söderköping kommun rapporterar om nedsatt förmåga på grund av personalbortfall inom offentlig
förvaltning/säkerhetskontoret.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång.

Transporter

Måttlig: Regionen,

Kinda kommun rapporterar att bemanningen är ansträngd.
RTÖG rapporterar om några enstaka fall av smitta på två av tolv deltidsstationer, men i nuläget ingen smittspridning mellan
medarbetare på stationerna. Ingen Räddningstjänst i länet har påverkan på sina verksamheter kopplat till covid-19.
Polisen rapporterar att påverkan kan uppstå till följd av gränskontroll med anledning av nya inresekrav till Sverige kopplat till
Covid. Resursförflyttningar och omprioriteringar är nödvändiga för att möta de nya kraven.
Norrköpings kommun rapporterar att de nya direktiven kring hur vaccinationsresor för de som har hemtjänst ska hanteras,
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Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Regionen arbetar med särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå och arbetar aktivt med många frågor samt
vidtar flertalet åtgärder dagligen.

Behov av samverkan
• Vissa kommuner ser behov av samverkan kring vaccination
och information på regional och lokal nivå.

•

Samtliga månadsavlönade medarbetare inom Norrköpings kommun och inom de kommunala bolagen kommer att
erbjudas att vaccinera sig på betald arbetstid. Detta för att möjliggöra att fler vaccinerar sig och för att underlätta
personalförsörjningen samt bidra till att minska trycket på vården.

•

•

I Motala kommun har tre förskolor vädjat till vårdnadshavare att om möjligt hålla barnen hemma några dagar. En klass på
en högstadieskola har haft distansundervisning några dagar på grund av misstänkt smittspridning i klassen. Kommunen
har genomfört distanserande åtgärder i grundskolorna, exempelvis separata ingångar och toaletter för att inte blanda
klasserna, maxantal i lärarrummet och färgkodade bord i matsalen.

Övrigt

•

Söderköpings kommun har återgått till kombinerad när- och distansundervisning på gymnasiet. Sjukdom bland cheferna
har inneburit förändring och utökat ansvar för att på bästa sätt lösa situationen.

•

Räddningstjänsten fortsätter med provtagning av misstänkta fall efter erfarenhet från tidigare utbrott i verksamheten.

Regionen har via länsstyrelsen lämnat begäran om stöd
från Försvarsmakten om personal till vaccinationsinsatsen.
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Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
Ju längre tid pandemin pågår, desto svårare blir tillvaron för drabbade företagare. Företag som är utsatta och påverkas av restriktioner som genererar färre kundbesök är
konsumentnära verksamheter så som, personvårdsverksamheter, handelsverksamheter och många verksamheter inom restaurang- och besöksbranschen. Här finns det även
skillnader som varierar beroende på utbud och hur anpassningsbar verksamheten är, samt verksamhetens lokalisering.
Signaler från länet
Många produktionsverksamheter i länet har återhämtat sig och i vissa fall även växt under det senaste året, påverkan beror främst på vad som tillverkas.
Mjölby kommuns största industrier har klarat sig mycket bra. Väderstad som tillverkar lantbruksmaskiner visar ett bra resultat för 2020. Orsaken är huvudsakligen att lantbruken
har klarat sig bra under pandemin och investerar i nya maskiner. Toyota som tillverkar truckar har gått tillbaka till treskift och produktionen närmar sig en nivå med hur det var
innan pandemin. Toyotas största kunder hittas inom livsmedelshantering vilket är en bransch som gått bra under pandemin.
Många kommuner har stöttat det lokala näringslivet med ekonomiska initiativ. Bland annat genom att ge ut presentkort för användande i den lokala handeln, vilket varit möjligt i
och med de höjda beloppet för förmånsbeskattning. Kommuner som använts sig av åtgärden under 2020 vittnar om att detta har varit ett av de främsta kommunala stöden med
god effekt för att stötta drabbade branscher inom det lokala näringslivet under 2020.
Många företag i länet efterfrågar ökad transparens och kommunikation från myndigheter och regering för att hantera pandemins effekter inom sina egna verksamheter. Detta
upplevdes som mycket bra under våren, men har under höst och vinter försämrats. Framförhållning krävs nu för att företag ska kunna planera kommande månader. Inte minst är
detta viktigt för företag inom besöksnäringen som inom kort kommer att påbörja rekryteringar av personal till stundande besökssäsong.
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 därav
täcka krisens kostnader med eget kapital i högre utsträckning än etablerade företag, och ges på långsikt sämre förutsättningar till att bedriva verksamhet. Det är viktigt att det
finns jämlika förutsättningar för företagande. Utifrån ett regionalt tillväxt perspektiv är detta viktigt då förutsättningar för att bedriva företag idag väntas gynna tillväxten när
pandemin avtar.
Den tillfälliga regeln om slopad förmånsbeskattning för gåvor till ett värde om högst 1 000 kronor per anställd har av kommuner nyttjats i presentkortsform för att stötta handel-,
restaurang-, upplevelseverksamheter lokalt. Kommuner i Östergötland lyfter att en förlängning av den tillfälliga förmånsbeskattningsregeln 2021 är viktigt för att fortsatt kunna
stötta drabbade branscher lokalt.
Likviditetskrisen bland företag i drabbade branscher riskerar att förvärras de kommande månaderna då det genomförs få utbetalningar av statligastöd. Vi befinner oss i en
situation där krisstöd bygger på retroaktivitet medans företag fortsatt förväntas betala fasta avgifter och löner i en situation med minskade intäkter.
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Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Till och med den 12 februari har 81 (+25) personer varslats i Östergötland under 2021, och 19 (+6)
företag har gått i konkurs vilket berör 22 (+6) anställda. Under vecka 6 var 20 637 personer
inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 25 personer
från vecka 5. Arbetslöshetsnivån är 8,9 %, och bland unga 12,6 %.
I Östergötland har 2 492 (+1) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 267(+1) anställda i
länet. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel
anställda permitterade, 5 998 (+0) respektive 2 582 (+0) anställda.

Behov av samverkan nationellt
Det är 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 och förutsättningar
för restriktioner, råd och rekommendationer samt stödåtgärder. Detta för att företag ska kunna
planera och organisera sina verksamheter, samt för att de människor som arbetar inom
näringslivets företag ska ha trygga anställningar och villkor på längre sikt.

Nyinskrivna arbetssökande per vecka
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Kriskommunikation
Bilden av krisen

Behovsgrupper och budskap

Uppmärksammad informationströtthet

Mediebevakningen har framför allt fokus på
vaccinationsfrågan. Bilden som förmedlas är att
vaccinationstakten begränsas av brist på vaccin och att
utvecklingen är osäker. Lokala medier rapporterar flitigt
om både vaccin som kommer och inte kommer till länet.

Region Östergötlands och flera kommuners främsta
kommunikativa utmaning är att nå ut med
kommunikation om vaccinationsprocessen.

En majoritet av länets kommuner anger att det är en
gemensam utmaning att kommunicera att läget är
fortsatt allvarligt och att både allmänheten och egna
medarbetare behöver fortsätta att följa gällande
restriktioner.

Utvecklingen av smittspridningen och antalet patienter
som behöver sjukhusvård i länet beskrivs som positiv,
men osäker. Antalet fall av den brittiska virusvarianten
ökar dock, vilket har varit en vanligt förekommande
nyhetsvinkel.

Regionen håller på att ta fram ett APT-material om
vaccination som kommer att delas till länets kommuner.
Man har erbjudit sig att komma ut till arbetsplatser där
det finns en diskussion kring huruvida man ska låta
vaccinera sig eller inte.

Åtvidabergs kommun rapporterar att kommunens största
kommunikativa utmaning är att kommunicera "hålla ut"
på nya sätt.

Det finns ett fortsatt stort medialt intresse för covid-19lagen och det tillsynsarbete som Länsstyrelsen utför.

Kommunikationsåtgärder och resurser

Övrigt

Länsstyrelsen fortsätter att arbeta aktivt med
kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om covid19-lagen. Det finns också behov av kommunikation på
flera olika språk. I slutet av vecka 5 förmedlades
informationsmaterial på engelska, arabiska och somaliska
till aktörer inom både det offentliga och civila samhället.

Söderköpings kommun rapporterar att det är svårt att
veta vad som ska kommuniceras gällande vaccination då
det ändras ständigt.

Region Östergötland har kopplat kommunikatörer från
Linköpings och Norrköpings kommuner till regionens
kommunikationsansvariga i vaccinationsgruppen för att
få en tätare samverkan i vaccinationsfrågorna.

Mjölby kommun uppger att det är en kommunikativ
utmaning att kommunicera den fortsatt höga
smittspridningen som råder lokalt parallellt med
rapportering om att smittspridning avtagit något.

Kinda kommun uppger att en kommunikativ utmaning är
det vardagliga arbetet som inte längre går att lägga åt
sidan måste hanteras.

Vidtagna åtgärder för att bemöta
informationströtthet
Räddningstjänsten Östra Götaland uppger att det ibland
är svårt att få anställda att gå in och läsa aktuell
information om covid-19 på intranätet. Man
kompletterar därför ofta det skrivna ordet med att
publicera kortare filmer.
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Efterlevnadsuppdraget
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att rekommendationsefterlevnaden uppfattas som
medel i länet. Varningssignaler kommer från Östgötatrafiken avseende att användningen av
munskydd fortsatt efterlevs i låg utsträckning i rusningstrafik. Efterlevnaden av
reserestriktioner bedöms som hög inom kollektivtrafiken då resandet har minskat.

Bedömd efterlevnad:
Tolv kommuner bedömer att rekommendationer efterlevs i hög utsträckning. Polisregion
Öst anger hög efterlevnad, Räddningstjänsten anger mycket hög efterlevnad och Regionen
anger medel efterlevnad. En kommun har inte svarat då de ser svårigheter att bedöma hur
kommunens invånare efterlever rekommendationer överlag.

Tillsyn enligt covid-19 lagen har genomförts i samtliga av länets 13 kommuner, den senaste
veckan har tillsynsinsats genomförts även i Ydre och Åtvidaberg. Det uppstår många gånger
svåra gränsdragningar kring vilka verksamheter som berörs av olika regelverk. Information
om den nya lagstiftningen har inte nått fram till mindre butiker i samma utsträckning som
större verksamheter och butiker som är del av större organisationer.
Länsstyrelsen har observerat vissa brister vad gäller rutiner på gym samt att maxantal i
butiker i närheten av skolor överskrids när elever kommer i grupp.
Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad varierar något hos länets aktörer. Det finns
kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för att uppmana
allmänheten att följa gällande restriktioner och rekommendationer. Arbetet inom
trängseltillsyn och information inom den nya lagstiftningen ökar belastningen hos
kommuner.

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %). Mycket hög (90-100 %).

Efterlevnadsuppdraget
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Från: Länsstyrelsen Östergötland
Generella iakttagelser
• Regionen anger att i hälso/sjukvård är efterlevnaden medel mellan personal, den är hög
när det gäller basala hygienrutiner och medel med avseende på tillsyn.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Inget att rapportera.

•

Vidtagna åtgärder
• Finspångs kommun har utfört en trängseltillsyn på serveringsställen förra veckan.

Räddningstjänsten anger att de efter det utbrott av smitta, som de haft på två av sina
fyra heltidsstationer infört strängare riktlinjer för de som behöver vara på arbetet. Alla
som kan ska arbeta hemifrån med en tidshorisonten fram till sommaren.

•

Mjölby kommun utförde trängselkontroll under vecka 1 och nästa kommer att utföras
vecka 7. Från en kontroll vecka 4 har ett föreläggande gjorts.

•

Linköpings kommun har utfört tillsyn på serveringsställen under den senaste veckan,
under vecka 5 kontrollerades fyra restauranger, två pizzerior och ett café varav två
mindre avvikelser på information konstaterades.

•

Motala kommun har under vecka 5 kontrollerat tre restauranger, ett café och en
pizzeria, varav två föreläggande gavs på pizzerian och caféet.

•

I Norrköping har tio restauranger kontrollerats, fyra klagomål hade inkommit på
trängsel på serveringar, samtliga följdes upp 9 februari.

Behov av åtgärder
• Polisen rapporterar fortsatt att brist på organiserade aktiviteter för ungdomar skapar
behov av vuxennärvaro i områden och på platser där ungdomar vistas.
Övrigt

Efterlevnadsuppdraget
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Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Information kommer från Östgötatrafiken.
Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer avseende resor i kollektivtrafiken
efterlevs i en hög utsträckning baserat på resandestatistik. Statistiken visar på ett minskat
antal resor både i den särskilda och allmänna kollektivtrafiken jämfört med samma period
förra året. Om de genomförda resorna varit nödvändiga eller inte finns dock ingen
kännedom om. Inte heller är det möjligt att veta om resenärerna har andra
transportalternativ. Den delvisa återgången till skolundervisning för gymnasieeleverna har
inte bidragit till någon större ökning av antalet resenärer.
Rekommendationen gällande munskydd efterlevs i låg utsträckning. Östgötatrafikens
kontrollgrupp och kundvärdar har i uppdrag att genom observationer följa upp
efterlevnaden av rekommendationen under rusningstrafik. Kontrollgruppen rapporterar en
efterlevnadsgrad på ca 20-30 % i bussar och spårvagnar och i genomsnitt 40 % tågen. På
Östgötatrafikens kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som
endast ett fåtal resenärer utnyttjade under förra veckan.
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
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 Östgötatrafiken 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?
Det är inte möjligt för Östgötatrafiken att följa upp beläggningsgraden i sin helhet.
Östgötatrafiken hade under vecka 5 ungefär samma antal trängselrapporter som vecka 4,
dvs. några enstaka rapporter per dag. Rapporterna avser stadstrafiken i Motala, Linköping
och Norrköping.
Trängselrapporterna utgår fortsatt från förarens egen bedömning att avgången är fullsatt.
Även analyserna av statistiken från passagerarräkningssystemet och biljettsystemet visar på
ett lågt resande i trafiken under vecka 5. Statistiken när det gäller spårvagnarna visar dock
på ett relativt högt antal resenärer under peaktid föregående vecka.
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 med hemtjänst som har färdtjänst bokas och utförs
löpande. Cirka 100 resor per dag genomfördes under vecka 5. Den förväntade ökningen av
resor uteblev då leveransen av vaccinationsdoserna var lägre än väntat. Ny prognos är att
resorna förväntas öka vecka 7. Resorna kan komma att få påverkan på tillgången till fordon.
Sjukskrivningsläget hos det trafikföretag som ansvarar för stadstrafiken Linköping har
stabiliserats och även Östgötatrafikens övriga trafikföretag rapporterar en normal nivå
avseende sjuktal.

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %). Mycket hög (90-100 %).

Tillsyn enligt covid-19, vecka 7 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Det är fortsatt så att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har varit
väl förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder.
Företag som tillhör kedjor har fått vägledning från sina respektive organisationer om hur
de ska tolka lagen och information om vilka åtgärder de ska vidta. Länsstyrelsens
tillsynsenhet enligt covid-19 lagen kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner
på gym där man ersätter avstånd med plexiglas och i vissa obemannade gym finns
brister vad gäller skyltar med maxantal för olika utrymme samt bristande kontroll av
inpassering och att maxantal följs.
Det finns ett behov av att uppmärksamma främst unga i skolåldern på att de har ett
ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika
trängsel.
Inga behov av förelägganden eller viten har rapporterats.
Länsstyrelsen får fortsatt in många frågor, mail och telefonsamtal rörande tolkning av
lagen, specifika frågor för olika verksamheter och förslag på relevanta tillsynsobjekt.
Verksamheter som ställer frågor är bl. a. fritidsverksamheter som kan beröras av olika
regelverk beroende på omständigheter.
Sammantaget gör Länsstyrelsens tillsynsenhet bedömningen att efterlevnaden är hög
baserat på att en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög
efterlevnad.
Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt
pressade i nuläget.
Behov av åtgärder:
Det finns behov av nationellt paketerad och ensad kommunikation om stödmöjligheter
för företag som påverkas av covid-19-lagen men som ej behöver stänga ner
verksamheten. Information till allmänheten och översatt information till verksamheter.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 85 verksamheter,
varav 75 på plats och 10 på distans. Totalt 285 verksamheter, varav 252 på plats och
33 på distans.
Tillsyn har även denna vecka genomförts i butiker, gym, padelhallar, frisörer,
skidanläggningar och föreningar som har aktiviteter som klassas som allmän
sammankomst.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner där Ydre och
Åtvidaberg tillkommit i veckan.
Generella iakttagelser:
Länsstyrelsen kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner på gym där man
ersätter avstånd med plexiglas och i vissa obemannade gym finns brister vad gäller
skyltar med maxantal för olika utrymme samt bristande kontroll av inpassering och
att maxantal följs. Butiker i närheten av skolor upplevs ha problem med att elever
kommer i grupp och inte respekterar skyltar med maxantal.
Länsstyrelsen får löpande många frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller
för olika verksamheter. Inför kommande sportlov ställs mycket frågor kring olika
aktiviteter och vad som gäller i olika fall.
Vidtagna åtgärder:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan prioriterat genom en bedömning av
områden med stor risk för smittspridning samt där tillsyn kan ge mest effekt. Under
veckan har det inneburit proaktiv tillsyn av verksamheter som är riktade till unga
främst genom sport- och fritidsaktiviteter som är aktuella vid kommande sportlov.
Länsstyrelsen har också genomfört informationstillfällen med kommunernas kulturoch fritidsansvariga.
Övrigt:

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).

