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Händelsebeskrivning
Region Östergötland rapporterar att hälso- och sjukvård fortfarande är hårt belastad. Start av
vaccination av vårdpersonal kan innebära risk för personalbortfall pga. förväntade biverkningar av
vaccin.
Förmågan att klara vaccineringen efter aktuell tillgång är fortsatt god. Det är fortsatt leveranserna av
vaccin som styr vaccinationstakten.

Ny information sedan 16/2 = 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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Antal vårdade i slutenvård har minskat något även den senaste veckan. Under den gångna veckan har
mellan 7-10 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 43-53 i övrig slutenvård.
250

Antalet smittade personer inom SÄBO har minskat ytterligare den senaste veckan. Antalet kommuner
med bekräftade fall på SÄBO ligger kvar på fem av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god.
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Företag i länet uppger att flera av de statliga stöden inte är anpassade för besöksnäringen. Det viktigaste
för många företag är just nu ökad möjlighet att bedriva verksamhet för att öka likviditet. Åtgärder som
efterfrågas är bland annat ökad möjlighet till utomhusservering, slopade avgifter för tillsyn, tillstånd och
markupplåtelse samt en harmonisering gällande alkoholrestriktioner och serveringsstopp som i nuläget
förhindrar många att bedriva verksamhet efter kl. 20:00.
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Det är i nuläget svårt att bedöma hur samhället kommer påverkas av pandemin framöver.
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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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Antalet vaccinerade i länet med dos 1 uppgår till cirka 23 400 (+4800), av dessa har cirka
13 000 personer även fått dos 2.

IVA - rullande

Slutenvård - rullande

Smittade - rullande

Samhällspåverkan
v4

v5

v6

Samhällssektor v7
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)

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

Allvarlig: Linköping.
Betydande: Regionen,
Linköping
Hälso- och sjukvård Måttlig: Boxholm, Norrköping,
samt omsorg
Mjölby, Valdemarsvik,
Finspång, Kinda, Ödeshög,
Motala, Ydre, Söderköping,
Vadstena, Åtvidaberg.

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

Regionen rapporterar att hälso- och sjukvård fortfarande är hårt belastad. Nu start av vaccination med risk för personalbortfall
pga. förväntade biverkningar av vaccin.
Flera kommuner anger en ansträngd bemanningssituation pga sjukfrånvaro.
Norrköpings kommun rapporterar om minskande smittspridning hos brukare och medarbetare. Covid-teamet och korttidsboendet för covid-19 smittade är fortsatt aktiverade. Intensivt arbete med att vaccinera och planera för fortsatt vaccinering
pågår. Vaccinering med dos 2 har genomförts på särskilda boenden. Vaccinering på vårdcentral pågår för dem som har
hemtjänst.
Linköpings kommun rapporterar att läget förbättrats på grund av minskad smittspridning inom de verksamheter som Socialoch omsorgsförvaltningen ansvarar för.

Samhällspåverkan
v4

v5

v6

Samhällssektor v7
Information och
kommunikation
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Rapporterad påverkan (alla
Kommentar/Prognos
rapporter över ingen påverkan)
Betydande: Finspång,
Regionen
Måttlig: Kinda, Norrköping,
Ydre, Motala, regionen

Norrköpings kommun rapporterar om fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser. Nationella presskonferenser duggar tätt
efter varandra med ny information som behöver kommuniceras vidare till invånarna.
Regionen rapporterar att kommunikationsenheten är belastad pga. stort behov av kommunikation både internt och externt

Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel

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.

Betydande: Motala
Norrköpings kommun rapporterar att sjukläget i skolan är något lägre än motsvarande tid förra året. Det beror på att
Offentlig förvaltning
Måttlig: Norrköping,
(lednings- och
anpassningar till covid-19 gör att andra sjukdomar nästan är borta, exempelvis influensa. Ansträngd situation på flertalet
Söderköping, Finspång, Kinda,
stödfunktioner)
enheter inom skolan. 1 förskola hålls stängd och 1 grundskola har distansundervisning. Fortsatt hög oro.
Ydre, Ödeshög, Motala
Söderköping kommun rapporterar fortsatt om nedsatt förmåga på grund av personalbortfall inom offentlig
förvaltning/säkerhetskontoret.

Skydd och säkerhet Måttlig: Finspång.

Polisen rapporterar att pågående gränskontroller kopplat till covid-19 medför resursförflyttningar och prioriteringar av
verksamheten inom Polismyndigheten.

Transporter

Norrköpings kommun rapporterar fortsatt att de nya direktiven kring hur vaccinationsresor för de som har hemtjänst ska
hanteras, påverkar arbetet inom färdtjänst.

Måttlig: Norrköping.
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Åtgärder och behov
Vidtagna och planerade åtgärder
• Söderköpings kommun fortsätter med planering av vaccination. De är klara med FAS 1 efter vecka 8. Avvaktar andra
kommuner innan de går in i FAS 2. Vårdcentralen har börjat erbjuda 90+ vaccination.
•

Vadstena kommun har den 15 februari enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationers öppnat verksamheter för barn
och ungdomar födda 2002 och senare.

•

Ödeshögs kommun planerar inför vaccinationer.

•

Kinda kommun kommer fortsatt att köpa in skuggbussar för skolelever (bussar som plockar upp elever som inte fått plats
på Östgötatrafikens bussar).

•

Räddningstjänsten fortsätter med provtagning av misstänkta fall efter erfarenhet från tidigare utbrott i verksamheten och
förbereder inför eventuella utbrott i någon del av verksamheten.

•

I Linköpings kommun pågår vaccinering men osäkerheten kring leveransen av vaccin påverkar planeringen. Efter den 15
februari har kommunen öppnat upp kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. Kommunen
ska ta fram en rutin för en säker och successiv återgång till daglig verksamhet inom social- och omsorgsförvaltningen och
implementeras i verksamheterna under samma period.

•

Norrköpings kommun har påbörjat en utvärdering av pandemimins effekter på elevens hälsa i samarbete med regionen.

Behov av samverkan
Övrigt
• Söderköpings kommun ser behov av nytt material att
delge företagare gällande smittskyddstillsyn.
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Påverkan på näringslivet
Händelsebeskrivning och trender i länet
Under andra vågen är det samma branscher som hade det svårt under första vågen som åter påverkas. Det är fortsatt de mindre företagen som är mest utsatta och har minst marginaler.
Hårt drabbade branscher är besöksnäringen (delar av handeln, personvård och transportsektorn) och företagssektorn (främst företag verksamma inom bemanningsbranschen). Den
senaste tidens utdragna förlopp ökar ytterligare risken för att företag tvingas i konkurs. Det är centralt att de statliga åtgärder som genomförs matchar företagens behov. För delar av
handeln och besöksnäringen är det akut. Det är även viktigt att stöd är anpassade så att mindre företag på ett lättförståeligt sätt kan få del av stöden. Både kommuner och andra aktörer i
länet signalerar att det tar alldeles för lång tid för de ekonomiska stöden att utbetalas till drabbade företag. Tiden från ansökning till att medel betalas ut är i många fall avgörande.
Signaler från länet
Under den senaste veckan har ett möte med aktörer från länets besöksnäring genomförts. Under mötet diskuterades påverkan som finns inom hela näringen och kommande utmaningar
och behov. Förra sommarens ”hemester-trend” var för många företag avgörande för överlevnad, framför allt för mindre företag med majoritet av sin verksamhet under sommarhalvåret.
Bortfall av internationella gäster till länet medför att en tillströmning av regionala och nationella besökande kommer vara avgörande för branschen även 2021. De verksamheter som har
sin tonvikt på konferenser har det väldigt tufft just nu och vittnande om fortsatt stora omsättningstapp så länge minskat resande, främst affärsresande uteblir. Företagen uppger också att
flera av de statliga stöden inte är anpassade för besöksnäringen. Det viktigaste för många företag är just nu ökad möjlighet att bedriva verksamhet för att öka likviditet. Åtgärder som
efterfrågas är bland annat ökad möjlighet till utomhusservering, slopade avgifter för tillsyn, tillstånd och markupplåtelse samt en harmonisering gällande alkoholrestriktioner och
serveringsstopp som i nuläget förhindrar många att bedriva verksamhet efter kl. 20:00. Det lyfts också att detta hanteras olika i olika delar av landet.
Avbokningar har ökat hos många aktörer inom besöksnäringen vilket innebär ökat planeringsarbete samt inkomstbortfall. Branschen upplever inte att befintliga stöd är anpassade för
behov som sena avbokningar medför.
Krisen inom besöksnäringen har också påverkat den redan utmanande situationen för kompetensförsörjning inom branscherna. Kompetent personal har tvingats varslas och byta bransch.
Det innebär stor risk för arbetskraftsbrist när krisen vänder och efterfrågan ökar. Ungdomar som utbildas inom näringens yrken behöver arbete i branschen samtidigt som det krävs statliga
insatser för att trygga framtida kompetensförsörjningsbehov. Behov av ökad kontinuitet vad gäller YH-utbildningar efterfrågas, speciellt då utsatta branscher har mindre möjlighet att bidra
för närvarande.
Handläggningstiderna för statliga stöd är för närvarande alldeles för lång. Det vittnas om att uthålligheten bland drabbade företagare är beroende av huruvida företagaren kan/vågar
investera i verksamheten, genom lån från bank, ALMI och/eller oavlönad arbetstid. Permitteringsstödet är viktigt för att behålla personal, stödet har dock blivit ineffektivt på grund av lång
handläggningstid och utdragna avstämningsprocesser. Många företag upplever att dialogen med handläggande myndighet för permiteringsstödet är bristfällig. Utöver det kommer nu
individen påverkas i större utsträckning när ersättningen minskas.
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. För att kunna hantera sommarens besökssäsong måste rekrytering av personal påbörjas nu.
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Påverkan på näringslivet
Kompletterande information
Till och med den 19 februari har 150 (+69) personer varslats i Östergötland under 2021, och 24 (+3)
företag har gått i konkurs vilket berör 24 (+1) 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 %.

Nyinskrivna arbetssökande per vecka
1000
800

I Östergötland har 2 496 (+4) ansökningar om KTA beviljats och omfattar 18 272 (+5) 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.
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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 att faktiskt betala ut medel i aviserade 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.
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Behov av stöd från nationell nivå
Det kommer signaler om att alltfler nyföretagare som befinner sig i etableringsfas upplever att de inte
nås av statliga stödåtgärder. Främst upplever nyföretagare att de diskvalificeras på grund av att de inte
kan uppvisa tidigare omsättning, vilket både omsättningsstödet och omställningsstödets baseras på.
Nystartade företag förväntas 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.
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 medan företag fortsatt förväntas betala fasta avgifter och löner i en situation med
minskade intäkter. Sammanfattningsvis behöver drabbade företag snabbare få pengar för att förbättra
deras ekonomiska situation genom ekonomiskt stöd, översyn av alkoholrestriktioner samt kontinuitet
vad gäller kompetensförsörjning för besöksnäring.
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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 Region
Östergötland håller fast vid vaccinationsmålet, men att
det finns en osäkerhet på grund av vaccinleveranserna.

Region Östergötlands och flera kommuners främsta
kommunikativa utmaning är att nå ut med
kommunikation om vaccinationsprocessen. Regionen har
skickat information om vaccination till alla östgötar över
90 år och det pågår förberedelser för utskick till personer
över 85 och LSS.

Färre aktörer än tidigare anger att det är en utmaning att
få allmänheten och medarbetare att följa restriktionerna.

Utvecklingen av smittspridningen och antalet patienter
som behöver sjukhusvård i länet beskrivs som positiv,
men bilden som förmedlas av hälso- och sjukvården är
att den är fortsatt hårt belastad. Rapporteringen om
förekomsten av den brittiska mutationen har minskat.
Det finns ett fortsatt medialt intresse för covid-19-lagen
och det tillsynsarbete som Länsstyrelsen utför. Bilden
som förmedlas är att Länsstyrelsen arbetar proaktivt med
tillsyn och information inför sportlovet.

Inför sportlovet har flera aktörer i länet kommunicerat
vad som gäller vid utlandsresor. Budskapet till
vårdnadshavare är att de ska följa rekommendationerna
och stanna hemma i sju dagar efter hemkomst.
Flera aktörer i länet har den senaste veckan spridit
information och tips om sportlovsaktiviteter som kan
genomföras smittsäkert.

Kommunikationsåtgärder och resurser

Övrigt

Länsstyrelsen fortsätter att arbeta aktivt med
kommunikationsinsatser om covid-19-lagen.

Söderköpings kommun rapporterar att det är svårt att
veta vad som ska kommuniceras gällande vaccination
eftersom förutsättningarna ändras ofta.

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.

Norrköpings kommun och Länsstyrelsen har inlett ett
samarbete för att ta fram en kommunikationskampanj
som adresserar ungdomars psykiska ohälsa.

Vidtagna åtgärder för att bemöta
informationströtthet
Länsstyrelsen har genomfört en kampanj med fokus på
unga vuxna. Syftet har varit att få fler att inse att de
behöver ändra sitt beteende. Kampanjen har delats på
Facebook och Instagram av flera kommuner.
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Efterlevnadsuppdraget
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Sammanfattning
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att rekommendationsefterlevnaden uppfattas som hög i länet.
Den samlade bedömningen av efterlevnad baseras på bedömningar av aktörer inom Samverkan
Östergötland, genom observationer inom och utanför deras egna verksamhet samt utifrån
Länsstyrelsens tillsyn enligt covid-19 lagen. Majoriteten av dessa bedömningar pekar på hög efterlevnad
med undantag från regionen som bedömer en medel efterlevnad.
Varningssignaler kommer samtidigt från Östgötatrafiken avseende att användningen av munskydd som
fortsatt efterlevs i låg utsträckning i rusningstrafik. Efterlevnaden av reserestriktioner bedöms fortsatt
som hög inom kollektivtrafiken. Resandet har ökat något igen sedan gymnasielever återgått till
närundervisning.
Tillsyn enligt covid-19 lagen har genomförts i samtliga av länets 13 kommuner. Den senaste veckan har
Länsstyrelsen breddat det geografiska tillsynsområdet till mindre orter i hela länet. Länsstyrelsens kan
bland annat se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner och generella riktlinjer som inte anpassas
till lokala förutsättningar men att det finns en stor öppenhet för att föra dialog och justera.
Kommentarer/slutsatser
Uppfattningen om graden av efterlevnad är relativt konsekvent mellan 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.

Bedömd efterlevnad: Hög efterlevnad
Bedömningen grundas på:
▪

12 av 13 kommuner bedömer att rekommendationer efterlevs i hög
utsträckning (en kommun har inte gjort en bedömning)

▪

Polisregion Öst anger hög efterlevnad

▪

Räddningstjänsten anger mycket hög efterlevnad

▪

Regionen anger medel efterlevnad

▪

Kollektivtrafiken (Östgötatrafiken) anger hög efterlevnad gällande
resande men låg efterlevnad gällande användandet av munskydd

▪

Länsstyrelsens tillsynsenhet enligt covid-19 lagen gör bedömningen hög
efterlevnad.

Användandet av munskydd inom kollektivtrafik är fortsatt bristfällig.
Det finns fortsatt ett behov att nå ut till unga i skolåldern om deras ansvar för att motverka trängsel.
Dialog med verksamhetsutövare vid tillsyn kan underlätta lokala justeringar vad gäller anpassningar till
rutiner och generella riktlinjer.
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
• Linköpings kommun bedömer att begränsningen av alkoholutskänkning följs bra i
kommunen.

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

•

Motala kommun rapporterar att det inom skolan är svårt att hålla avstånd och framför
allt svårt att få eleverna (oavsett ålder) att hålla avstånd så där bedöms efterlevnaden
vara medel.

•

Söderköpings kommun rapporterar att efterlevnaden är hög i helhet men medel mellan
personal inom hälso- och sjukvård. Även vid smittskyddstillsyn anses efterlevnaden
medel.

Vidtagna åtgärder
• 3 kommuner anger att de har genomfört tillsyn av serveringsställen den senaste veckan.
Motala kommun har genomfört tillsyn på 1 restaurang, 3 caféer och 1 pizzeria. Inget att
anmärka på. Norrköpings kommun har genomfört kontroller på 1 restaurang och 2
caféer varav ett café fick föreläggande.
•

Mjölby kommun rapporterar om 1 föreläggande från kontroll v 4.

•

Linköpings kommun har satsat på hög närvaro genom tillsyn på serveringsställen samt
information till verksamhetsutövarna från Miljökontoret.

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

Samlad regional lägesbild vecka 8
Uppgifter inhämtade vecka 7

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. Återgången till skolundervisning för gymnasie-eleverna har inneburit en
ökning av antalet resenärer och motsvarar nu ungefär samma nivå som i november 2020
(innan distansundervisningen).
Rekommendationen gällande munskydd efterlevs i låg utsträckning. Östgötatrafikens
kontrollgrupp och kundvärdar rapporterar ungefär samma efterlevnadsgrad vecka 6 som
veckan innan, dvs ca 20-30 % i bussar och spårvagnar och något högre grad på tågen (i snitt
ca 40 %). Siffrorna bygger på observationer och varierar stort. På Östgötatrafikens
kundcenter finns fortsatt möjlighet att hämta munskydd gratis, något som endast ett fåtal
resenärer utnyttjar. Sedan rekommendationen infördes har totalt 1 600 munskydd delats ut
på Östgötatrafikens kundcenter.
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 6 ungefär samma antal trängselrapporter som veckan
innan, 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 6.
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. Antalet vaccinationsresor ökade under vecka 6. I snitt genomfördes 225 resor per
dag (100 resor/dag v 5). Fordonstillgången är i nuläget god eftersom vi totalt sett genomför
ett lägre antal resor än normalt. Med en nivå under 400 resor/dag bedöms fordonen räcka
till, däröver kan det få påverkan på tillgången till fordon. Beredskap finns genom avtal med
trafikföretagen om att sätta in extrafordon vid behov.
Sjukskrivningarna hos det trafikföretag som ansvarar för stadstrafiken i Linköping ökar
återigen. Sjukskrivningarna är covid-relaterade (egen sjukdom eller covid i hushållet).
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 8 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. Länsstyrelsen
kan se att det i vissa fall finns brister och att man inte tar höjd för lokala
förutsättningar och anpassar till det. Det finns dock en stor öppenhet att föra dialog
och anpassa.

Det finns fortsatt behov av att uppmärksamma 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 Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att
en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 66
verksamheter, varav 55 på plats och 11 på distans. Totalt 351 verksamheter,
varav 307 på plats och 44 på distans.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner.
Generella iakttagelser:

Mindre butiker och verksamheter som inte tillhör någon större organisation
har i större utsträckning än andra verksamheter mindre kunskap om covid-19lagen och vilka åtgärder de förväntas att vidta.
Länsstyrelsen ser att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner och generella
riktlinjer som inte anpassas till lokala förutsättningar. Länsstyrelsen får löpande
många frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller för olika
verksamheter. 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.
Det uppstår många gånger svåra gränsdragning kring vilka verksamheter som
berörs av olika regelverk.
Vidtagna åtgärder:

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt
pressade i nuläget.

I samband med sportlovet kommer Länsstyrelsen utöva tillsyn samt lyfta fram
goda exempel och trycka på individens ansvar att följa de åtgärder som butiker
och andra verksamheter har vidtagit för att smittsäkra sina verksamheter.

Behov av åtgärder:

Länsstyrelsen tar hjälp av aktörer inom civilsamhället samt näringslivschefer i
länets större kommuner för att nå ut till verksamheter som bedöms svåra att
nå via ordinarie kanaler.

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.

Länsstyrelsen tar kontakt med skolchefsnätverket och ber om hjälp med att
sprida budskap om att undvika trängsel till länets högstadie- och
gymnasieelever.
Övrigt:

