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Övergripande lägesbild

Sex kommuner av 13 har höjt sin påverkansgrad ett steg jämfört med senaste rapporteringen. Sammanlagt 

rapporterar åtta kommuner om en måttlig påverkan och tre betydande påverkan på den kommunala hälso- och 

sjukvården samt omsorgen. Flera kommuner rapporterar om återupptagen planering för ett försämrat lägre kopplat till 

en ökad smittspridning i samhället, exempelvis genom att gå tillbaka till tidigare smittskyddsrutiner. Det finns en 

bemanningsproblematik på grund av sjukfrånvaro, karantän och VAB.

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett ansträngt läge med en allvarlig påverkan vilket är en höjning. Det ansträngda 

läget härleds till stor personalfrånvaro och tryck på hälso- och sjukvården på grund av säsongsinfluensa, RS-virus 

infektioner samt smittspridning av coronavirus. Personalfrånvaron hanteras löpande och regionen vidtar åtgärder som 

krävs. Efterfrågan på provtagning ökar, men tillgången på egentester är för tillfället god.

I nuläget vårdas 49 patienter för covid-19 på sjukhus, varav 5 patienter på IVA. De allra flesta som vårdas på sjukhus 

är ovaccinerade, men i viss mån vårdas även äldre som är vaccinerade men har sämre immunförsvar.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl. kommunikation 
Samverkansbehov för nationell samordning, länsstyrelsesamordning, regionernas samordningsbehov, kommunal samordning samt 

kommunikationsbehov

Det behövs nationell samordning och inriktning kring karantäns- och provtagningsrekommendationer utifrån rådande 

läge i syfte att säkerställa samhällets funktionalitet.

Ökat behov av samordnad kommunikation kopplat till karantäns- och isoleringskrav vid bekräftad covid-

19, nya restriktioner och rekommendationer samt tillsyn av covid-19 lagen.

Ökat regionalt samverkansbehov på grund av ökad smittspridning.

Det finns ett behov av att utöka kommunikationen av betydelsen av att alla vaccinerar sig.

Regionen får många frågor från allmänheten kring influensa, magsjuka och vaccination. Budskapet från Regionen är 

att det är viktigt att stanna hemma även om covid-test är negativt, influensa och magsjuka bör inte heller spridas i 

samhället.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna och planerade åtgärder

Regionen har valt att göra undantag i karantänsregler i den egna organisationen som ett led i att hantera 

personalbrist. Beslutet gäller till och med 21 januari.

Polismyndigheten har återupptagit den nationella särskilda händelsen kopplat till corona. Huvudsyftet är för att 

hantera resursförflyttningar i samband med gränskontroller.

Flera kommuner har vidtagit åtgärder för att stärka krisledningsförmågan för att hantera ökad smittspridning.

Länsstyrelsen har återaktiverat stabsorganisationen för att hantera covid-19.

Regelbundna samverkansmöten återupptas i länet för att möta det ökade behovet av samverkan och följa 

händelseutvecklingen.

Samverkan sker mellan Länsstyrelsen och regionen kring eventuell prioritering av testning av personal inom 

samhällsviktiga verksamheter.

Kommunspecifikt

Generellt i kommunerna är bemanningen på utbildnings- och socialförvaltningarna ansträngda på grund av hög 

sjukfrånvaro, karantän och vård av barn, speciellt nu i och med anslutning till terminsstart.

Vadstena kommun rapporterar att de har börjat stänga ner offentliga lokaler så som simhall och andra 

sportanläggningar.

Söderköpings kommun har ställt in offentliga evenemang utomhus då riktlinjer kring evenemang utom hus 

uppfattas som svårtolkade.

Godkänd av: Anna-Lena How, stabschef
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Samlad bedömning
Liv och hälsa Allvarlig påverkan. 

• Hälso- och sjukvården på regionen befinner sig i ett ansträngt läge med en allvarlig påverkan vilket är en höjning.

• Det ansträngda läget härleds till stor personalfrånvaro och tryck på hälso- och sjukvården på grund av säsongsinfluensa, RS-virus infektioner samt 

smittspridning av coronavirus. 

• Avsevärt ökad bemanningsproblematik och svårigheter med att hitta vikarier i flera kommuner, främst pga korttidsfrånvaro. 

• Ökat antal kommuner som rapporterar måttlig påverkan samt betydande påverkan inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Samhällets funktionalitet Måttlig påverkan.

• Stor efterfrågan och krav på testning från allmänhet och samhällsviktiga aktörer vilket riskerar att påverka samhällsviktig verksamhet om testning inte 

tillgodoses.

• Det finns signaler på personalbrist inom samhällsviktiga funktioner främst från kommunal verksamhet, vilket kan få påverkan på övriga samhällets funktionalitet.

• Viss ökning av kommunikation- och informationsbehov i och med nya restriktioner och rekommendationer hos några kommuner.

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Måttlig påverkan. 

• Restriktionerna i deltagarantal medför inskränkningar i grundläggande rättigheter, exempelvis mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. 

Dessa värden kan även påverkas av covidbevis.

Miljö och ekonomiska värden Ingen påverkan. 

• Oro i vissa branscher för konsekvenser av nya restriktioner och rekommendationer.

• Viss fortsatt påverkan på verksamheter på grund av ökade priser och globala transportproblem. 

• Det råder brist på råvaror och komponenter.

Nationell suveränitet Uppgift saknas.

Förtroende Måttlig påverkan. 

• Fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser kring eventuellt nya restriktioner och rekommendationer.

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 

Endast öppen information
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Länsstyrelsen har arbetat med aktiv tillsyn under veckorna 2149-2202.

Länsstyrelsen har arbetat mycket med information om åtgärder och förebyggande insatser i samband med tillsyn. Vi har även 

arbetat med distanstillsyn som komplement till fysisk tillsyn.

Länsstyrelsen samverkar med Polisen som förmedlar beviljade tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar för kännedom.

Länsstyrelsen har arbetat med att informera verksamhetsutövare om vad som gäller och de ändringar som har skett relaterat till 

covid-19 för att minska smittspridning. Vi har också informerat mejlledes om rådande föreskrifter och allmänna råd samt 

förändringar som har skett under perioden till berörda genom upparbetade kontakter och kanaler.

Kommunikation har skett genom två nyheter på externa hemsidan, samt sju inlägg på sociala medier där budskap om 

vaccinationsbevis, restriktioner som uppdaterats, verksamheters ansvar samt vad som gäller för fest vid hyra av lokal.

1. Tillsyn av handelsplatser i samband med mellandagsrean

2. Tillsynen bör främst fokusera på de externa köpcentrum och länets större stadskärnor.

3. Danstillställningar och andra arrangemang på serveringsställen i samband med nyår och helger

4. Konserter och säsongsbetonade arrangemang. Nyårsrevyer, nyårstal och andra säsongsbundna arrangemang som drar 

många besökare.

5. Kultur- och fritidsanläggningar så som gym och liknande

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, statistik från 

föregående vecka och andra informationskanaler.

I december var tillsynen ganska komplex med både samtal till verksamhetsutövare och besök då det var mycket frågor.

Generellt sett sköter sig verksamhetsutövare inom handel bra. De har dock väldigt tuffa villkor och många signalerar att det är 

kämpigt.

Vi får fortsatt mycket frågor via vårt särskilda telefonnummer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
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49 38 19 22 0 0

50 30 25 9 0 0

51 15 12 2 0 0

52 27 27 13 0 0

1 9 9 3 0 0

2 32 25 8 0 0

Kommentar: Totalt 151 tillsynsåtgärder, 117 fysiska besök, 57 VU med brister

Generella iakttagelser och slutsatser

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?Hur har tillsynen bedrivits under föregående veckor?

Bara öppen information
Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen 

Vecka 49 2021 – 02 2022 rapporteras vecka 03 2022

Frågor till länsstyrelserna



Lägesbild uppdrag Storskalig testning

Sammanfattning

Andelen positiva provsvar är drygt 30 %  vilket är en ökning. Incidenstalet per 100 000 invånare är senaste veckan är runt 2000 vilket innebär att smittspridningen fortsatt ökar kraftigt. 

Bedömd förmåga: Möter kapaciteten behovet enligt nuvarande rekommendationer? JA

Ny information gulmarkeras

1. Förmåga att kapacitetsmässigt klara all 

testning (PCR och serologisk) samt ev. 

arbete med  snabbtester.

Kapaciteten för testning är tillräcklig i nuläget. Regionen säkerställer att personal i samhällsviktig verksamhet ska kunna provtas vid behov.

Andelen positiva provsvar ligger över 30 %. I medelvärde de senaste 7 dagarna med en hög incidens på nära 2000/100 000 invånare.

2. Identifierade hinder i genomförandet. 

Vid kapacitetsbrist beskriv vari bristen 

ligger.

Inget nytt att rapportera.

3. Identifierade samverkansbehov lokalt, 

regionalt och nationellt.

Inget nytt att rapportera.

4. Redogör särskilt för arbetet kring 

priogrupp 3 och eventuella övriga 

prioriteringar.

Inget nytt att rapportera.

5. Beskriv Länsstyrelsens stöd till 

regionen.

Samverkan mellan Länsstyrelsen och regionen kring eventuell prioritering av testning av samhällsviktiga verksamheter.

6. Redogör för  kommunikations- insatser. 

Ser ni speciella 

kommunikationsutmaningar? Vilka?

Inget nytt att rapportera.

Endast öppen information



Sammanfattning, vad är det viktigaste som ni vill lyfta?:

Regionen arbetar för att vaccinera i en hög takt med alla tillgängliga resurser. Det finns fortsatt utmaningar med att nå den del av befolkningen i länet som ännu inte har vaccinerat sig med dos 

1, men de senaste veckorna har framsteg gjorts och man kan se en ökad täckning inom vissa områden. Regionen arbetar intensivt med att erbjuda möjligheten till vaccination och har öppnat 

två nya lokaler för drop-in vaccination på två platser i länet. 

Lägesbild uppdrag Storskalig vaccination

och uppdrag ökad vaccinationstäckning
Ny information gulmarkeras

1. Redogör för uppdraget 

storskalig vaccination (pågående 

arbete, andel fullvaccinerade)

Tillgången till vaccin är god. 87,1 % av länets invånarna över 18 år har fått den första dosen vaccin. I dagsläget har 86,3 % fått dos två. Det är fortsatt en utmaning i att nå de yngre 

åldersgrupperna och få dessa att vaccinera sig 66,9 % av 12- till 15-åringarna har vaccinerats med en första dos. I länet har 88,6 % av befolkningen över 65 år fått en tredje dos vaccin och alla 

över 18 år kan boka dos 3. Regionen vaccinerar i en hög takt med alla tillgängliga resurser och arbetar med att kontinuerligt kalla till vaccination med dos 3.

I länet finns fortsatt tre stora vaccinationscentraler öppna samtidigt som allmänheten kan boka tider för vaccination på samtliga vårdcentraler. Det arbetas även kontinuerligt med olika drop-in 

insatser för att öka vaccinationstäckningen. 

2. Beskriv insatser som ni tror 

kan ha haft effekt för att öka 

vaccinationstäckning i grupper 

och områden där 

vaccinationstäckningen är lägre.

Regionen arbetar intensivt med att öka vaccinationstäckningen med hjälp av brevutskick och kommunikation i olika kanaler till invånarna. Man arbetar mycket med att erbjuda enkel tillgång till 

vaccination och riktade insatser mot olika målgrupper. De främsta kommunikativa utmaningarna är att det fortsatt är viktigt att vaccinera sig samtidigt som smittspridningen ökar även bland 

vaccinerade.

3. Redogör för 

kommunikationsinsatser riktade 

mot de grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre

Just nu är ökad mobilitet i fokus för de riktade satsningarna som syftar till att nå grupper där vaccinationstäckningen är lägre. Som exempel kan nämnas drop in-vaccination på Linköpings 

universitet. Kontinuerliga insatser görs för att nå ut med information om vaccinationsinsatsen till socioekonomiskt utsatta områden.

4. Hur ser samverkan ut med 

region, kommuner och 

civilsamhälle för att uppnå högre 

vaccinationstäckning?

5. Beskriv Länsstyrelsens stöd till 

regionen i arbetet med att nå en 

högre vaccinationstäckning.

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har haft möten angående regeringsuppdraget att bistå regionerna i arbetet med att få fler att vaccinera sig. Arbete har skett med att 

inventera delar av samhället där vaccinationstäckningen är lägre för att hitta företag, religiösa ledare och andra typer av ambassadörer som kan hjälpa till att sprida budskap om 

vaccinationsinsatsen. Länsstyrelsen samordnar länets kriskommunikatörsnätverk och uppmuntrar regelbundet alla aktörer i nätverket att hjälpa till att sprida aktuell information angående 

vaccinationsinsatsen.

Endast öppen information


