Regeringsbeslut dnr S2020/07620 Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 48 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

Hög

Medel
till hög

Medel

Låg

Bedömning
saknas

Antal län (förra veckan)

4 (2)

7 (11)

4 (5)

0

6 (3)

En viss förbättring avseende hög efterlevnad jämfört med förra veckan, 4
län rapporterar hög efterlevnad (2 län v 47). Dock rapporterar endast 7
län medel till hög efterlevnad (11 län v 47).

Förändringar i efterlevnad
• Minst 6 län (8 län v. 47) rapporterar om problem med efterlevnaden i
livsmedelsbutiker, butiker och gallerior.
• Jönköping, Kronoberg och Gotland rapporterar att de ser positiva effekter
av de lokala restriktionerna
• 4 län rapporterar att de ser en ökad motivation bland befolkningen att
följa de allmänna råden som en effekt av ökad smittspridning samt
skärpta allmänna råd.
• Södermanland och Jönköping rapporterar att de ser att
serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 haft en dämpande effekt på
trängseln på krogar och restauranger.
Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• Flera län rapporterar att efterlevnaden på restauranger och serveringar,
med enskilda undantag på kommunnivå, överlag är tillfredsställande. Från
några av dessa län framhålls att trenden i dessa sammanhang är positiv.
• Från några län rapporteras om trängsel i framförallt livsmedelsbutiker.
• I Halland och Östergötland noteras att ungdomar inte följer råd och
restriktioner i samma utsträckning som äldre. Östergötland efterfrågar
riktad information till ungdomar och unga vuxna.
• 8 län gör inga nya iakttagelser från tillsynsbesök sedan föregående vecka.

Skapad av arbetsgrupp
regeringsuppdrag Skåne
län 25 november 2020
Vidtagna åtgärder
Övergripande
• 18 län rapporterar nya åtgärder denna vecka. 3 län (Västra Götaland, Värmland,
och Gävleborg) rapporterar inget nytt.
Kommunala åtgärder
• 4 län (Stockholm, Kalmar, Gotland och Dalarna) rapporterar om nya vidtagna
åtgärder inom skola. I Stockholm har beslut fattats kring regional inriktning för
distansundervisning i gymnasie- och vuxenskolan vid ökad smittspridning.
Kalmar, Gotland och Dalarna rapporterar att flera gymnasieskolor och
grundskolor har vidtagit åtgärder som exempelvis fjärrundervisning för att
minska smittspridningen.
• 10 län rapporterar om vidtagna åtgärder kopplat till tillsyn. I Västmanland har
kommunansvariga för tillsyn delat ut inplastade skyltar i A3 med budskapet ”Att
hålla avstånd är att vara omtänksam” till butiker där efterlevnaden behöver
skärpas. Örebro rapporterar om tillsyn av restauranger till följd av det nya
alkoholförbudet efter kl. 22.00.
• 6 län (Norrbotten, Kronoberg, Gotland, Halland, Västra Götaland, Örebro och
Dalarna) rapporterar om fortsatt stängda verksamheter (simhallar, bibliotek,
idrottshallar etc.)
• Övrigt
• Stockholm rapporterar om vidtaget beslut kring regional inriktning för
stängning av icke samhällsviktig kommunal verksamhet vid ökad smittspridning.
• Jönköping rapporterar om att fördjupad uppföljning sker i samråd med
regionens smittskydd, vilket hittills resulterat i två uppföljningar av
idrottsverksamhet.
• I Örebro rapporteras om en galleria som i samband med Black Friday ökar
antalet ordningsvakter som kommer påminna om att hålla avstånd.
Behov av åtgärder
• Majoriteten av länen lyfter samordnad kommunikation kring riktlinjer som ett
stort åtgärdsbehov. Exempelvis rapporterar Skåne att kommuner framför
behov av att öka samordningen, tydligheten och tillgängligheten av information
om nya riktlinjer. Det rapporteras att kommunikationen till viss del är spretig
och det börjar bli problematiskt för den enskilde att hålla sig uppdaterad.
• Minst 4 län rapporterar om åtgärdsbehov för butiker. Norrbotten efterfrågar
åtgärder för paketutlämning inför julhandeln och Östergötland efterfrågar stöd
kring spridning av lokal information om när det är minst personer i butiker.

Skapad av arbetsgrupp
regeringsuppdrag Skåne
län 25 november 2020
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL
KOLLEKTIVTRAFIK
Beläggningsgrad
(fortsättning)
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 3 län (Gävleborg, Västerbotten,
Örebro), och oförändrade förutsättningar i resterande 17 län. 1 län
(Västernorrland) rapporterar om försämrade förutsättningar.

•

Allmän efterlevnad; 3 län rapporterar om hög/god efterlevnad, förra veckan
var motsvarande siffra 3. 7 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad,
jämfört med 11 län föregående vecka. Låg efterlevnad har rapporterats av 1
län, jämfört med 0 veckan innan. 10 län har ej kunnat bedömas enligt
kategorierna.

•

Utökade råd och rekommendationer; Örebro län, regionala utökade råd och
rekommendationer har resulterat i att resandet har minskat med knappt 30
procent efter att de skärpta rekommendationerna infördes. Dock inte
primärt under rusningstrafik..

Beläggningsgrad
• 19 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget
(jämfört med tidigare år). 1 län har ej rapporterat beläggningsgraden jämfört
med normalläge. Hög beläggning har rapporterats av ett 1 län (Dalarna).
• Stockholms län rapporterar 10-15% minskning av spärrpassager mellan v 43
och v 46, och att beläggningsgraden nu ligger på 46 % av vad den låg på
under v 46 2019.
• Uppsala län rapporterar om minskad beläggningsgrad på stads- och
regionsbussar. Antalet fullsatta bussar och tåg har ökat jämfört med
föregående vecka.
• Östergötlands län rapporterar att trängseln generellt sett är låg med några få
undantag, främst i Linköping under rusningstrafik.
• Skåne län rapporterar att beläggningsgraden (jmf med normalläge) har
minskat på bussar och tåg jämfört med motsvarande vecka föregående år.

•
•

Västra Götaland rapporterar att resandet minskat med 3% sedan
föregående vecka, och att beläggningsgraden är 43 % lägre än motsvarande
vecka föregående år.
Kalmar län rapporterar att beläggningsgraden bedöms minska från och med
v 47, då flera gymnasieskolor övergår till distansundervisning.

Vidtagna åtgärder
• Bedömningen baseras på inrapportering från samtliga 21 länsstyrelser,
varav 3 län har rapporterat nya vidtagna åtgärder, 18 län har inte
rapporterat några nya åtgärder sedan föregående vecka.
• Insatt förstärkningstrafik har rapporterats av Halland, Jönköping, Uppsala
och Norrbotten.
• Östergötlands län rapporterar att de infört ensamåkning inom den särskilda
kollektivtrafiken, vilket har ökat det totala antalet sjukresor, men däremot
har minskat antalet resenärer i färdtjänsten med 30-50 %. Östgötatrafiken
skapar nu en beredskapsplan för hantering av trafikbegränsningar på grund
av sjukfrånvaro, och för en dialog med trafikföretagen om möjligheten att
omfördela resor mellan trafikområden.
Informationsinsatser
• De flesta länen rapporterar om fortsatt arbete med informationsinsatser.
• Västerbotten rapporterar att länstrafiken utökar resenärsnära informationsinsatser för att minska risken för trängsel.
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.
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GODA EXEMPEL KOMMUNER MFL

GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK

Nya inrapporterade goda exempel

Nya inrapporterade goda exempel

•

Västerbotten: Lycksele kommun använder angränsad lokal till ordinarie matsal som tillfällig
matsal för att minska trängseln in skolan. Dorotea kommun för dialog med turistnäringen inför
vintersäsongen. Nordmalings kommun har rutin för hämtning/lämning utomhus på förskola och
fritids. Butikshandeln i Skellefteå ställer om inför julhandeln i syfte att minska trängsel. Bland
annat erbjuder butiker hemleveranser av varor, tidsbokning för kunder i butiker eller andra sätt
som syftar till att begränsa antalet kunder i butikerna, shopping via Facetime, beställning av
varor i sociala medier osv.

•

•

Norrbotten: Boden har infört trängselvärdar som påminner besökare i butiker om att hålla
avstånd.

•

Södermanland: Katrineholms kommun har tagit fram "Hålla avstånd" klistermärken för att sätta
på golvet. De finns tillgängliga för aktörer som vill ha dem och det är uppskattat.

•

Östergötland: I Motala kommun har socialkontoret utökat sina öppettider för att minska
trängsel i väntrum. Personal finns på plats utanför för att svara på frågor och slussa in besökare
några i taget. Kommunen har också flyttat bilar från bilpoolen till verksamheter där kollegor
vanligtvis samåker för att de ska kunna åka i separata bilar.

•

Kronoberg: Ljungby kommun: Separata in- och utgångar, handsprit vid ingång gör besökare
påminda om handhygienen, information i högtalare (på caféer och restauranger). Älmhults
kommun tar fram kampanj med lokala kändisar, publiceras i december 2020. Uppvidinge
kommun tar ej emot anmälningar för fysiska evenemang till sin evenemangskalender.

•

Skåne: En kommun rapporterar om att deras kommunikationsavdelning har tagit fram en film
på arabiska riktad till unga (15-25) som fått stor spridning i sociala medier. Över 50 000 personer
har sett filmen. Filmen innehåller uppmaningar om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna
hemma om man är sjuk. En kommun rapporterar om dialog med krögare om nya restriktioner.
En kommun rapporterar om kit med pins mm för att påminna om att hålla avstånd och följa
rekommendationerna.

•

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.

Jönköpings län: Entreprenörer håller på att titta på olika
plexiglaslösningar som ska förbättra flödena i fordonen.

