Endast öppen information

Efterlevnadsuppdraget, vecka 24 2021
Från: Länsstyrelse Värmland

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att efterlevnaden är medel.
Generellt rapporterar kommunerna om en hög efterlevnad. Länsstyrelsen
gör, med anledning av rapporteringen från näringsliv och allmänhet samt
iakttagelser från länsstyrelsens tillsynspersonal om att fler handlar i grupp
och inte är lika bra på att hålla avstånd. Bedömningen är att efterlevnaden
gradvis försämras. Många framhåller vid tillsägelse att de är vaccinerade
och därmed skyddade. Det vackra vädret och de lättade restriktionerna har
även de bidragit till att efterlevnaden minskat.
Den minskade efterlevnaden visar att människor i sin vardag trots god
information har svårt att följa de vid detta laget välkända
rekommendationerna. Samtidigt är det av största vikt att
rekommendationerna följs för att undvika en fjärde våg. Därmed blir
samverkan kring återöppningen av samhället än viktigare. Rapporter om
deltavariantens ökande spridning indikerar att efterlevnaden har minskat.

Kommentarer/ slutsatser
I och med Pandemilagen har många aktörer anpassat sin verksamhet och har tydlig
skyltning gällande hur många som får vistas i butiken eller lokalen.
Det finns kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för
att uppmana allmänheten att följa gällande restriktioner och rekommendationer.

Bedömd efterlevnad:
Den samlade bedömningen är hög när det gäller efterlevnaden enligt
rapporterande aktörer.
Bedömningen grundas på:
3 kommuner svarar att efterlevnaden är medel
10 kommuner svarar att efterlevnaden är hög
2 kommuner svarar att efterlevnaden är mycket hög
Kollektivtrafiken har inte rapporterat denna vecka
15 av 18 tillfrågade aktörer har svarat, varav 15 av 16 kommuner.
Informationen i kommunernas rapportering baseras på uppgifter från olika
källor i olika kommuner. En summering av kommunernas källor är deras
miljökontor, bostadsbolag, Förvaltningschefer, miljöinspektörer, MAS,
Näringslivsansvariga, Förenings- och Folkhälsostrateg, Mariebergsskogen,
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Denna vecka har flertalet kommuner svarat. Fortfarande flera med
återkommande svar och/eller tomma fält på de öppna frågorna, vilket gör
det svårt att få en heltäckande bild av efterlevnaden i hela länet.

I 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 ca 70%).
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%).
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Vidtagna åtgärder
Generella iakttagelser
Generellt rapporterar kommunerna om en hög efterlevnad. Länsstyrelsen
gör, med anledning av rapporteringen från näringsliv och allmänhet samt
iakttagelser från länsstyrelsens tillsynspersonal om att fler handlar i grupp
och inte är lika bra på att hålla avstånd, bedömningen är att efterlevnaden
fortsätter försämras.

Affärer har satt upp information tydligt vid entré kring max. antal i butik i
förhållande till yta samt vilka tider där minst besökare finns i butik.
Information, handsprit, kömarkeringar på golv, plexiglas, personal med visir.
Besöksräknare med ”Stoppljus” i butiksentré
Riktade informationskampanjer.

Polisen rapporterar om ett något lugnare studentfirande än ett normalår.
Butiker har satt upp anslag om att handla själv, inte hela familjen.

Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning
I samband med bättre väder ökar risken för smittspridning när människor
samlas i större grupper. Med vårens många högtider och skolavslutningar
ökar risken än mer.
Parker och badplatser ökar i popularitet med varmare väder, även
nöjesevent börjar öppnas för publik med risk för ökad trängsel.

Länsstyrelsen har tagit fram information angående feriearbete för ungdomar
riktad till arbetsledare feriearbetande ungdomar samt deras föräldrar.

Behov av åtgärder
Det finns behov av att nå ut med information om de planerade
förändringarna i restriktionerna i de olika öppningsfaserna. Spridningen
av deltavarianten innebär ökande behov av information.

Kommuner och Polisen lyfter fram cruising och bilträffar som riskområden.

Övrigt

I samband med att fas 4 har påbörjats och antalet vaccinerade ökar
förväntas även det bidra till att fler kommer samlas.

Länsstyrelsen ser att längtan till det normala och att få umgås ökar
trycket på snabbare lättnader av restriktioner.

I dagsläget är det familjesammanhang och arbetsplatser samt sociala
aktiviteter som är de miljöer där den mesta smittan sprids, men även idrottsoch fritidsaktiviteter har på senare tid identifierats som en riskfaktor.
Gallerior, matbutiker, butiker med blandade verksamheter, såsom
paketutlämning, spelhörna, pantstationen samt återvinningscentraler.
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Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Rapportering rörande kollektivtrafiken saknas för aktuell vecka, men
Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av föregående veckors
rapportering att efterlevnaden inte har förändrats och är fortsatt god.

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser
utvecklingen ut från föregående vecka?
Resande minskning ligger på ca 50% om man jämför med samma period 2019.
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Generella iakttagelserSammanställning av kollektivtrafiken
Inom kollektivtrafiken är bedömningen att rekommendationerna gällande trängsel följs i
hög utsträckning. Resandet har ökat något. I den regionala trafiken är det endast
några enstaka turer där det förkommer lite trängsel och det är ingen systematik i vilka
turer det är. Risken för trängsel är något större inom tätortstrafiken i Karlstad än i den
regionala trafiken.
I den regionala busstrafiken har skyddsglas monterats in som tillåter att förarna utan
risk för smitta kan öppna framdörrarna. Detta ger ett bättre flöde bland passagerarna
och säkerställer samtidigt intäkterna.

Vidtagna åtgärder
Resandeuppföljning med entreprenör 3 ggr i veckan för att kunna genomföra åtgärder
vid trängsel ombord.
Information gällande rekommendationerna om användandet av munskydd vid vissa
tider.
I stort sett samtliga fordon har nu skyddsglas installerade vid föraren i den regional
busstrafiken så man kan släppa på folk i framdörren. Detta innebär att det blir ett bättre
flöde bland resenärerna ombord för att minska smittspridning.
Tätortstrafiken har även tidigarelagt sommartidtabellen från den 12/4 pga mindre
efterfrågan och då istället förstärka upp de linjer där det är fler resande för att minska
trängseln ombord.
I tätortstrafiken är det fler turer där det blir mycket resenärer på och då stannar inte
bussen och tar upp fler resenärer utan hänvisar till nästa tur eftersom det är tätare
trafikutbud.

Identifierade särskilda områden och situationer

Behov av åtgärder

med risk för ökad smittspridning
På Karlstads busstation kan det ibland förekomma mer personer vid vissa tider.

Övrigt

