Regeringsbeslut dnr S2020/07620 Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 47 2020
Svarsfrekvens och metod
Bedömningen nedan baseras på rapportering från 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsernas rapportering bygger på rapportering från kommuner och
andra regionala aktörer. Metod för insamling kan skilja sig åt mellan län och
kommuner och har inte kvalitetssäkrats i denna sammanställning.

EFTERLEVNAD KOMMUNER OCH ANDRA RAPPORTERANDE AKTÖRER
Samlad bedömning generell efterlevnad:
Efterlevnadsgrad
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0
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•

En viss försämring jämfört med förra veckan, endast två län rapporterar
hög efterlevnad (5 förra veckan).
• Ett län (Gävleborg) rapporterar om mindre trängsel i stadskärnor och
gallerior.
Förändringar i efterlevnad
• Minst 13 län (12 län v.46) rapporterar om svårigheter att undvika trängsel
eller att hålla avstånd.
• Minst 8 län (2 län v. 46) rapporterar om problem med efterlevnaden i
livsmedelsbutiker, butiker och gallerior. Örebro län lyfter en oro inför
”Black Friday” den 27/11 med mycket folk i butiker och utlämningsställen.
Ett par län lyfter samma oro kring den kommande julhandeln.
• Uppsala, Skåne och Norrbotten rapporterar att de ser effekter av de
lokala restriktionerna. Skåne rapporterar att de lett till tillfälliga
nedstängningar och anpassningar som fått positiva effekter. Uppsala
rapporterar att färre verkar ha smittats på restauranger och fester utan
fler tror de smittats i hemmet eller på arbetsplatsen.
Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• 4 län (3 län v.46) rapporterar att man i samband med tillsynsbesök
generellt noterar att det rör sig mindre folk ute i samhället.
• 6 län (5 län v.46) rapporterar att trängsel uppmärksammats i samband
med besök. Det gäller framför allt trängsel på serveringsställen samt i
butiker och gallerior.
• Östergötland rapporterar om irritation kring att andra inte följer
rekommendationerna och Skåne om irritation vid tillrättavisningar samt
att de inte tas på allvar.
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Vidtagna åtgärder
Övergripande
• 14 län rapporterar nya åtgärder denna vecka. 7 län (Stockholm, Södermanland,
Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Gävleborg och Jämtland) rapporterar
inget nytt.
Kommunala åtgärder
• 4 nya län (Gotland, Kronoberg, Norrbotten, Västmanland) rapporterar att
kommuner stängt eller begränsat möjligheterna att besöka badhus och/eller
idrottsanläggningar. Till exempel har träningstillfällen för vuxna stoppats.
• 13 län rapporterar om informationsinsatser från kommuner och andra
offentliga aktörer varav 7 län (Norrbotten, Uppsala, Kalmar, Blekinge, Skånes,
Västmanland, Dalarna) rapporterar om nya insatser. Till exempel har det
regionala krishanteringsrådet i Västmanland fattat beslut om samordnad och
likalydande information från de ingående aktörerna.
• 7 län rapporterar att kommuner utför löpande eller utökade trängselkontroller.
• 3 län rapporterar om anpassad eller pausad verksamhet på fritidsgårdar
(Uppsala, Västra Götaland, Örebro)
• Angående gymnasieskolor rapporteras om fjärrundervisning (Kalmar) och
trängselvärd (Dalarna).
Övrigt
• Minst 10 län rapporterar om insatser från privata aktörer såsom skyltning med
uppmaningar att hålla avstånd, extra öppet för riskgrupper och att
tillgängliggöra handsprit varav 4 län (Norrbotten, Skåne, Halland och
Västernorrland) rapporterar om nya insatser.
• Bland andra åtgärder märks bland annat inställda inomhusaktiviteter hos PRO
(Östergötland) och anpassade eller inställda aktiviteter hos idrottsföreningar
(Gotland).
Behov av åtgärder
• 6 län rapporterar nya behov av åtgärder, de flesta kring förnyad och
intensifierad kommunikation. Sammanlagt lyfter 13 län behov av förstärkt
kommunikation för att åstadkomma ökad efterlevnad särskilt vad gäller att
hålla avstånd. Många efterlyser samordnad aktörsgemensam kommunikation,
särskilt kring det egna ansvaret och riktad till ungdomar och unga vuxna.
• 5 län (Norrbotten, Södermanland, Östergötland, Örebro, Jämtland) rapporterar
om behov av åtgärder i butiker och köpcentra för att hantera trängsel.
• Örebro län lyfter svårigheten att bedöma efterlevnaden inom icke-kommunal
verksamhet på grund av bristande rapportering.
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Samlad bedömning
• Bedömningen baseras på inrapportering från samtliga 21 länsstyrelser.
• En samlad analys; baserad på bedömd efterlevnad och utvecklingen av
beläggningsgrad samt antal resenärer i länens rapportering, visar på
förbättrade förutsättningar för efterlevnad i 1 län (Östergötland), och
oförändrade förutsättningar i resterande 19 län. 1 län (Blekinge) rapporterar
om försämrade förutsättningar.
• Allmän efterlevnad; 3 län rapporterar om hög/god efterlevnad, förra veckan
var motsvarande siffra 4. 11 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad,
jämfört med 15 län föregående vecka. 7 län har ej kunnat bedömas enligt
kategorierna.
• Utökade råd och rekommendationer; Örebro län rapporterar att regionala
utökade råd och rekommendationer ännu inte gett märkbar effekt inom
kollektivtrafiken. Stockholms län har sett 10 % minskning av spärrpassager
mellan v 43 och v 46, efter införandet av nya restriktioner.
• Information och handhygien; Generellt rapporteras hög efterlevnad
gällande information till resenärer. 2 län (Skåne, Halland) rapporterar om låg
efterlevnad gällande handhygien/möjlighet att erbjuda handtvätt inom
kollektivtrafiken.
Beläggningsgrad
• 18 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget
(jämfört med tidigare år). 3 län har ej rapporterat beläggningsgraden jämfört
med normalläge.
• Stockholms län rapporterar 10 % minskning av spärrpassager mellan v 43
och v 46, och att beläggningsgraden nu ligger på 46 % av vad den låg på
under föregående år (v 46 2019).
• Uppsala län rapporterar om minskad beläggningsgrad på stads- och
regionsbussar samt att betydligt färre bussar och upptåg är fullsatta.
• Östergötlands län rapporterar att trängseln minskat under föregående
vecka, och att detta kan bero på de nya rekommendationerna i länet.
• Skåne län rapporterar att beläggningsgraden jämfört med normalläge
minskat på bussar och tåg sedan föregående vecka.
• Västra Götaland rapporterar att resandet minskat med 3% sedan föregående
vecka, och att beläggningsgraden är 40 % lägre än motsvarande vecka
föregående år.

Beläggningsgrad (fortsättning)
• Kalmar län rapporterar att beläggningsgraden bedöms minska från och med
v 47, då flera gymnasieskolor övergår till distansundervisning.
Vidtagna åtgärder
• Östergötlands län rapporterar att de förbereder för scenarion med ökat
antal sjukskrivna chaufförer, och för dialog med trafikföretagen ang.
gemensam plan för tillfälliga neddragningar som kan krävas.
• Östergötlands län rapporterar också att de infört ensamåkning inom den
särskilda kollektivtrafiken, vilket ökat det totala antalet sjukresor, men
däremot minskat antalet resenärer i färdtjänsten med 30 %.
• I Dalarna hoppas man att de återinförda biljettkontrollerna minskar det
onödiga resandet och därmed trängseln.
Informationsinsatser
• De flesta länen rapporterar fortsatt arbete med informationsinsatser.
• Västra Götalands län rapporterar att ”planerade kommunikationsaktiviteter
rörande trängsel är i full gång och rullas ut fortlöpande” samt att ”Gå för
Göteborg”-kampanjen nu tas vidare till Borås och ev. fler platser i länet.
• Gotlands län rapporterar att kampanjer för att locka besökare till advent
och jul har pausats.
Omfördelning och förstärkning av trafik
• De flesta länen rapporterar att de fortsatt arbetar med omfördelning och
förstärkning av kollektivtrafiken, särskilt för avgångar i rusningstid.
Västerbottens län, Norrbottens län och Västra Götalands län rapporterar om
nya förstärkningsinsatser.
Behov av åtgärder
• Ett flertal län lyfter fortsatt ett generellt behov av informationsinsatser för
att belysa det individuella ansvaret i smittspridningen, samt ett generellt
behov av förstärkningstrafik för att minska trängsel.
• Dalarnas län lyfter ett behov av att få öppna framdörrar på bussar vid avoch påstigning. Även i Jämtlands län vill man undersöka möjligheten att
öppna framdörrar för att förbättra passagerarflödet i bussarna. Jämtlands
län påpekar att en bussoperatör i Uppsala har fått tillåtelse av
arbetsmiljöverket att öppna framdörrar på bussar då smittskyddsbarriär till
chauffören används, och vill undersöka om denna lösning går att
implementera även i Jämtland.
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GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK

Nya inrapporterade goda exempel

Nya inrapporterade goda exempel

Västerbotten: Restauranger har åter börjat erbjuda takeaway. I Vindelns kommun erbjuder en
butik bokning för privat shopping utanför öppettiderna och en matbutik har arrangerat en tävling
om det bästa tipset för att hålla avstånd. I Norsjö kommun erbjuder en matbutik hemkörning
genom ett UF-företag. Kommunen har även utökat sitt hemsändningsbidrag, så att fler ska kunna
undvika att gå till affären. Umeå kommun har haft dialog med serveringsställen angående
alkoholförbudet från kl. 22.

Skåne län har informationskampanj – ”Behöver du resa?”

Norrbotten, Luleå kommun: vid lokalbokning i kommunen görs en riskbedömning via e-tjänst som
granskas och följs upp av kommunen.
Kronoberg, Uppvidinge kommun tar ej emot anmälningar för fysiska evenemang till sin
evenemangskalender.
Kalmar: Flera näringsidkare har infört system för att beställa varor för uthämtning på parkeringar.
En kommun har infört gratis hemleveranser av varor för att stödja det lokala näringslivet.
Västerviks kommun har tagit fram informationsfoldern ”Alla känner vi någon i riskgrupp”.
Gotland: Gotland Pride anordnades v. 46 på ett anpassat sätt digitalt samt med fysiska
programpunkter i litet format med begränsat antal deltagare.
Skåne: Kommuner som avsatt extra resurser för dialog med näringsidkare för att lösa problem ser
en ökad förståelse för gällande restriktioner. En kommun har centraliserat sina
kommunikationsinsatser vilket gett tydligare information. Det rapporteras om goda effekter när
verksamheter tagit hjälp av bevakningsföretag/väktare för att öka efterlevnaden av
rekommendationerna kring att hålla avstånd.
Västernorrland: Härnösands kommuns näringslivsavdelning för dialog med verksamheter som det
inkommit synpunkter om men som ligger utanför kommunens tillsynsansvar. En kommun
rapporterar att med bibliotekstjänsten Take away får människor i riskgrupperna och de som är över
70 år låneböcker ända hem till dörren.
Jämtland: det har införts möjlighet till distansundervisning för att elever ska kunna stanna hemma
vid symtom men ändå få ta del av undervisning om de är tillräckligt friska.

