Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 40 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
• Samtliga län rapporterar medelhög eller hög generell efterlevnad.
• Det syns en viss försämring vad gäller allmänhetens noggrannhet med att
hålla avstånd och att följa andra rekommendationer på offentliga platser.
• Rapporterna om hur väl olika grupper följer rekommendationerna skiljer
sig mellan länen, men flera län rapporterar om sämre efterlevnad bland
äldre 70+.
• 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.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• 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.
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Vidtagna åtgärder
• Kommunikationsinsatser, skyltningar, markeringar sker kontinuerlig för att
begränsa smittorisk.
• Förändringar i arbetssätt för minskad smittorisk.
• Kontinuerliga insatser för förbättring av fysisk distansering
• Kontinuerlig information om begränsningar av besökare till offentliga lokaler.
• En kommun håller på med framtagande av checklistor för eventuell öppning till
ett besökarantal om upp till 500 personer.
• 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.
Restauranger åläggs att ta fram åtgärdsplaner när brister upptäckts.
• 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.
• Framtagna instruktionsfilmer för t.ex. användning av personlig
skyddsutrustning och lättläst material.

Behov av åtgärder
• En ökad turtäthet av bussar för att trängsel ska motverkas.
• Tydlighet i hur eventuella lättnader i restriktioner ska hanteras.
• 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 och att avstånd ska
fortsätta att hållas. Önskvärt med nationell informationskampanj till ungdomar
och unga vuxna, för ökad förståelse om betydelsen om smittskyddande distans.
• Brister i butiker, gym och andra publika lokaler behöver kontinuerligt följas
upp.
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Samlad bedömning
• 21 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 ett 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 och göra onödiga resor.

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

Vidtagna åtgärder
• Fortsatt informationsinsatser med särskilt fokus på att undvika att åka
kollektivt och stanna hemma vid symptom.
• I flera län går det att se beläggningsgraden på turer för att kunna undvika
trängsel.
• Omfördelning av trafik utifrån trängselbevakning
• I ett län kommer åter igen alla sittplatser på bussarna att kunna nyttjas.
Uppdatering av riktlinjerna har skett i samråd med Smittskyddsenheten.

Behov av åtgärder
Inga nya behov av åtgärder har rapporterats
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GODA EXEMPEL KOMMUNER MFL
Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
• Södermanland: En restaurang har stängt ner sin verksamhet för
allmänheten och håller öppet under helg enbart för riskgrupper som suttit
länge i karantän.
• Gotlandshem(allmännyttigt bostadsföretag) arbetar i ordinarie verksamhet
med en trygghetsdialog med sina hyresgäster. Trygghetsdialogen innebär
att de knackar dörr och ställer frågor kring trivsel, säkerhet och trygghet. I
den dialogen får man en bra känsla för hur individer har det. Under
dialogen har Gotlandshem uppmärksammat att många äldre har det svårt,
är ensamma och oroliga i och med pandemin och från Gotlandshem har
man försökt att belysa detta.
• Skåne: Centralisering av kommunikation till invånare så samma budskap
meddelas från olika verksamheter minskar risken för missförstånd. Ger
både tydlighet för medarbetare och invånare. Dialog med näringslivet vid
tillsyn och försök att stödja dem i arbetet har fungerat mycket bra då
företagare oftast är väl införstådda med situationen och vill hitta lösningar.
Information vid infarter, allmänna plaster och via digitala kanaler.
• Halland: En kommun rapporterar: Basketcup för barn som genomförts på
smittsäkert sätt. Åtgärder: maxantal, omlagt matchschema med längre tid
mellan matcherna, ingen publik, flera matsalar, sanering av omklädningsrum efter varje lagbesök, affischer, banderoller, handspritstationer,
bollsanering mellan matcher. En del gym har en särskild lösning för de
personer som är 70+ som har möjlighet att få träna enskilt.
• Biblioteket i Lidköping erbjuder: ”hemkörning” av litteratur till 70+.
Vänermuseet har öppet som vanligt men det ges möjlighet för besökare
över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp att boka tid för besök under
vissa tider.
• Älvdalens kommun har invigt en uteplats vid ett äldreboende med
underhållning, tal och information som sänts digitalt tack vare samverkan
mellan kommunens äldreboenden, Kultur och fritidsenheten och Svenska
kyrkan.
• Malung-Sälens kommun har tagit fram en klustersmittoplan. I Mora
kommun har skolhälsovården ta fram filmer riktade till högstadie- och
gymnasieelever.

GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK
Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
• Hallandstrafiken följer upp trängsel veckovis som sedan presenteras via
Hallandstrafikens hemsida. Syftet är att uppmärksamma de turer med mest
trängsel och samtidigt uppmana resenären att välja en annan tur om så är
möjligt
• Montering av golvdekaler ”Håll avstånd” på busstationer i Umeå och Lycksele
samt vid Länstrafikens försäljningsställen.
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