Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 39 2020
Svarsfrekvens och metod
Bedömningen nedan baseras på rapportering från samtliga 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsernas rapportering bygger på rapportering från kommuner och
andra regionala aktörer. Metod för insamling och analys kan skilja sig åt
mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i denna
sammanställning.

EFTERLEVNAD KOMMUNER OCH ANDRA RAPPORTERANDE AKTÖRER

Samlad bedömning
• Av 21 län rapporterar 20 medelhög eller hög generell efterlevnad. Skåne
avviker med klar försämring inom de flesta områdena. Dock lågt antal
rapporterande aktörer för Skåne län.
• Rapporterna om hur väl olika grupper följer rekommendationerna skiljer
sig mellan länen. Till exempel rapporterar en del län om sämre försiktighet
bland äldre, medan några län rapporterar en förbättrad efterlevnad i
samma grupp.
• Några län rapporterar om trängsel i skolor och i samband med idrott och
andra aktiviteter som dragit igång sin verksamhet efter sommaren.
• Sommarens turistsäsong är över vilket ger ett betydligt lugnare läge i flera
län som haft många besökare.
• Det rapporteras om trängsel främst i butiker, gallerior och restauranger.
• Fortsatt rapportering om att allmänheten uppvisar en trötthet att följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Flera länsstyrelser uppger att svarsfrekvensen från aktörerna till denna
rapport har blivit sämre.
Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• Enstaka rapporter har inkommit om trängsel på serveringsställen och i
butiker.
• Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och
ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av
föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare. Skåne län har
märkbart sämre efterlevnad, brist i egenansvaret.
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Vidtagna åtgärder
• Idrottsanläggningar: Information om att hålla avstånd. En del omklädningsrum
är stängda, utökad tid mellan föreningarnas bokade träningstider.
• Hotell/värdshus: Tätare städrundor sker, ytor torkas av oftare. Bestick inrullade
i servetter vid borden, möblerat om i konferensrum för att kunna hantera små
grupper, serverar middag och frukost vid flera tillfällen, erbjuder frukosttallrik.
• Bibliotek: Stolar, bord och datorer tas bort för att undvika ansamling av för
många personer. Diskar och utlåningsdatorer torkas av oftare än vanligt,
avspärrningsband rund informationsdiskarna. Det går numera att ringa in och
beställa böcker och lämna dem vid dörren. Frivilliga kör ut böcker.
• En länsstyrelse har skickat ut FHMs vägledning för påvisning av covid-19 till
samtliga skolhuvudmän i länet.
• Framtagna instruktionsfilmer för t.ex. användning av personlig
skyddsutrustning och lättläst material.
• Samverkansmöten inför kommande vintersäsong har hållits i Åre och
Vemdalen.

Behov av åtgärder
• En ökad turtäthet av bussar för att trängsel ska motverkas.
• Tydlighet i hur eventuella lättnader i restriktioner ska hanteras.
• Ännu mer konkret informationsmaterial kan behövas till föreningar.
• Förbereda för regionala strukturer om det blir aktuellt med regionala/lokala
restriktioner.
• Flera län fortsätter lyfta behov med vad som kan beaktas som
”påminnelseinsatser” till oss alla, om att det inte är över.
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Samlad bedömning
• Minst 18 län rapporterar medel till hög efterlevnad av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Det är små variationer i rapporterna vad gäller nuläget. Två län rapporterar
om någon form av försämring och två län om förbättringar. Övriga
rapporterar ingen förändring sen föregående vecka.
• Generellt hög efterlevnad vad gäller information till resenärer.
• Varierande efterlevnad vad gäller trängsel, många län rapporterar att
alltför många personer väljer att resa i rusningstid.

Beläggningsgrad (aktuell och tidigare år)
• Inga betydande förändringar sedan förra veckan.
• Överlag betydligt lägre beläggningsgrad jämfört med normalläget.
• Viss tendens syns till ökat resande, vissa län rapporterar större resande än
under våren och förväntad fortsatt uppgång.

Vidtagna åtgärder
• I ett län kommer återigen alla sittplatser på bussarna att kunna nyttjas.
Uppdatering av riktlinjerna har skett i samråd med Smittskyddsenheten.
• I ett län testas nu i liten skala trygga sätt att göra biljettkontroller på.
• I ett län har det startats en samverkansgrupp mellan den regionala aktören
och kollektrivtrafiksamordnare i alla kommuner för att minimera risken för
smittspridning i kollektivtrafiken.

Behov av åtgärder
•
På flera håll diskuteras att införa plexiglas vid förarsätet som ett förbättrat
skydd både för förare och för resenärer. Ett län följer noga denna utveckling.
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GODA EXEMPEL KOMMUNER MFL
Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
•
Skellefteå kommun: Har lanserat en särskild hemsida för tillresande
arbetskraft till kommunen med bland annat information om covid-19
och länkar till myndigheters information
•
Lycksele kommun: Infört av matsalsvärdar för att minska trängsel i
matsalar vid skolor.
•
Älmhults kommun: Informationsmaterial som kommunen har
tillhandahållit till verksamhetsutövare t ex restauranger i form av dekaler
för golv etc.
•
Uppvidinge kommun: Digitala tips om kultur (bok, film, kultur, musik).
•
Lessebo kommun: Biblioteket har hemkörning av böcker till låntagare i
riskgruppen.
•
Ragunda kommun: Barn-och utbildningsförvaltningen har genomfört
många föräldramöten via länk.
•
Rättviks kommun: Har placerat ut stora ”beachflaggor” runt om i
samhället med texten ”Håll ut, håll avstånd”
•
Region Jämtland Härjedalen: har genomfört lyckade försök med
storskaliga, regelbundna tester av personal på särskilda boenden i
kommunen. Detta sprids nu till fler av länets kommuner.
•
Symtomkort till sommarvikarier och baspersonal,
•
Ryggsäckar till omsorgspersonal inom hemtjänst, IFO och boendestöd
med handsprit, masker. Material i coronalådor inne på Särskilda
boenden och i de bilar som används i hemtjänst.
•
En kommun har lånat ut Frivilliga Resursgruppen, FRG, till MSB för att
genomföra informationsinsatser i kampanjen ”Håll i – Håll ut”.
•
En kommun i XX län försöker att hitta aktiviteter för personer över 61 år
för att motverka psykisk ohälsa. Det innefattar exempelvis
”coronakaffe”, promenader med/utan hund och bokcirkel. Två
undersköterskor går ut med förfrågan till personer i kommunen för att ta
reda på vad de önskar.
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GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK
Inga nya goda exempel rapporterade.

