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Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 45 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
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 Inga större förändringar, 5 län (3 län v. 44) rapporterar hög efterlevnad,
fler kommuner rapporterar medel efterlevnad, 7 län (5 län v. 44).
Försämringar i efterlevnaden
Minst 5 län (5 län v.44) rapporterar om försämringar i efterlevnaden;
• 17 län rapporterar att rekommendationen om att hålla avstånd och
undvika trängsel är svårast att följa och att det gäller för alla
åldersgrupper, men främst bland ungdomar och yngre vuxna.
• Västernorrlands län rapporterar att ett flertal kommuner under v. 44
genomfört tillsyn på restauranger och där flertalet haft brister gällande
att besökarna inte håller avstånd till varandra.
• Fortsatta försämringar inom flera verksamheter; idrotts- och
träningsanläggningar, serveringsställen, livsmedelsaffärer, bibliotek,
butiker, gallerior, matbespisning i skolor och kollektivtrafiken, dvs platser
där det kan uppstå köbildning samt trängsel.
• Minst 5 län rapporterar om en ”coronatrötthet” hos allmänheten.
Verksamhetsutövarna skapar förutsättningar för att följa
rekommendationerna men på individnivå brister efterlevnaden.
Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• 4 län rapporterar om anmärkningar och förelägganden vid tillsynsbesök.
Västra Götaland rapporterar att 40% av tillsynsbesöken i en kommun
(Göteborg) resulterat i anmärkningar.
• Minst 9 län rapporterar om trängsel på restauranger, barer, gallerior etc.
framförallt kvällstid avseende restauranger och barer.
• 2 län rapporterar att det inte funnits någon trängsel vid platsbesök i
affärer och butiker samt att det funnits god tillgänglighet för handhygien
och information.

Vidtagna åtgärder
Övergripande
• 15 av länen rapporterar nya åtgärder denna vecka.
• Uppvidinge kommun har samtal med föreningar, trossamfund och andra som
genomför evenemang med publik upp till 300 personer, så att de gör tillräckliga
anpassningar gällande FHM:s riktlinjer.
• I Blekinge har Länsstyrelsen haft möte med smittskyddsläkare och större
industrier i länet med syftet att förebygga/undvika klustersmitta på företag och
industrier.
Tillsyn
• 4 län rapporterar om åtgärder kopplade till tillsyn och kontroll.
• Minst 5 län rapporterar att de utför särskild trängseltillsyn i olika verksamheter.
• Under v 44 har 3 kommuner i Östergötland totalt utfört 35 tillsynsbesök som
resulterade i 1 föreläggande och 1 förbud samt 1 upphävande av föreläggande.
Åtgärder mot trängsel
• 16 län rapporterar om informationsinsatser till allmänhet.
• 7 län rapporterar att verksamheter erbjuder handsprit och möjlighet till
handtvätt
• 9 län rapporterar begränsning i antalet besökare i verksamheter.

Behov av åtgärder
• 12 län rapporterar om nya behov av åtgärder.
• De nya behoven handlar främst om tydlig information till allmänheten, särskilt
riktad till vissa grupper och till platser med trängsel. Det efterfrågas även
samordning på nationell nivå i arbetet.
• Det rapporteras om behov att förtydliga information till allmänheten om de
skärpta allmänna råden. Även om hemkarantän och provtagning.
• Två län lyfter behov av vägledning gällande julbord.

Skapad av arbetsgrupp
regeringsuppdrag Skåne
län 4 november 2020

Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget
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Samlad bedömning
• Bedömningen baseras på inrapportering från 20 av alla 21 länsstyrelser.
• En samlad analys; baserad på bedömd efterlevnad och utvecklingen av
beläggningsgrad samt antal resenärer i länens rapportering, visar på
försämrade förutsättningar för efterlevnad i 2 län, förbättrade
förutsättningar i 3 län (på grund av höstlov), och oförändrade
förutsättningar i resterande 15 län.
• Allmän efterlevnad; 4 län rapporterar om hög/god efterlevnad, jämfört
med 3 län v.44. 13 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad, jämfört
med 14 län v.44. 3 län har ej kunnat bedömas enligt kategorierna.
• Trängsel; 3 län rapporterar att trängseln minskat under höstlovet
(Västerbotten, Kronoberg och Örebro). 2 län rapporterar att trängseln
ökat något under v.44 (Östergötland och Halland).
• Låg efterlevnad avseende riktlinjer kring handhygien i kollektivtrafiken
rapporteras av 2 län (Skåne och Halland). I Skåne gäller detta endast på
bussar, på tåg bedöms efterlevnaden som medel.
• Generellt rapporteras hög efterlevnad gällande information till resenärer.

Beläggningsgrad
• 17 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än
normalläget (jämfört med tidigare år). 3 län har ej rapporterat
beläggningsgraden.
• Uppsala län rapporterar att den genomsnittliga beläggningsgraden nu har
minskat och återigen är betydligt lägre än motsvarande vecka tidigare år.
Antalet fullsatta regionbussar och upptåg har minskat jämfört med
föregående vecka, men antalet fullsatta stadsbussar har ökat något.
• Östergötlands län rapporterar att beslutet om att 70 + inte längre
behöver förhålla sig till särskilda restriktioner som riskgrupp har inte lett
till någon större ökning av antalet resenärer.
• Östergötlands län rapporterar att risk finns för ökat resande under vintern
• Skåne län rapporterar att resande med Öresundståg har minskat markant
på grund av Danmarks gränsstängning.
• Gotlands län rapporterar att extra färjor avgick under höstlovet, och att
god efterlevnad har hållits.

Vidtagna åtgärder
Informationsinsatser
• De flesta länen rapporterar att de fortsatt arbetar med informationsinsatser.
Inga nya specifika informationsinsatser rapporteras.
Biljettkontroller och tjuvåkning
• Kronoberg och Gävleborg rapporterar att de återupptar/ökar biljettkontroller,
i hopp om att detta kan minska tjuvåkande och trängsel.
Omfördelning och förstärkning av trafik
• Minst hälften av länen arbetar fortsatt med omfördelning och förstärkning av
kollektivtrafiken, särskilt för avgångar i rusningstid.
Manuell räkning av passagerare
• Östergötlands län rapporterar att de följt upp beläggningsgrad genom manuell
räkning av resenärer på vissa turer.

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
Skåne: Dialog med näringslivet vid tillsyn har fungerat mycket bra då företagare oftast
är väl införstådda med situationen och vill hitta lösningar. En kommun rapporterar att
smittspårningen tar tid, kraft och resurser men att samverkan med primärvården är
mycket god.
Halland: Varberg kommun genomför övningar på högstadieskola i distans/
fjärrundervisning i syfte att vara förberedda i fall skolan tvingas bedriva undervisning på
distans. Vidare förbereds ”pandemischema” på en skola i syfte att möjliggöra kvalitet i
uppgifternas utformning och uppföljning av elevernas prestationer om vikariebehovet
ökar drastiskt eller en skolstängning blir aktuell.
Västmanland: Svenska kyrkan publicerat tydlig och bred information inför allahelgona.
Församlingarna mäter upp erforderliga avstånd i kyrkolokalernas bänkar och markerar
tydligt. Biskopen genomför regelbundna möten med kyrkoherdarna. I en kommun har
fritidsgårdarna ställt om så att man erbjuder fler aktiviteter som också i många fall sker
utomhus.
Jämtland: Skyltar om att en i varje sällskap går in och handlar, uppmaningen har följts
bra tidigare men börjar nu avta. Regionen: Utfört en omfattande provtagning och
lyckats hålla en bra smittspårning. Skapat förutsättningar för utökad onlinehandel i
matvarubutik och har trängselvakter för att medvetandegöra och styra kunder i butiken.
Boendegäster får skriftlig rutin för hantering av sjukdom under vistelsen, både vid
bokningstillfället samt vid ankomst.
Gotland: Flera populära verksamheter för barn och ungdomar har anpassat sina
program under höstlovet, för att minska risken för smittspridning. Gotlands Museum
hade bland annat arrangerat en tävling på spöktemat i sociala medier, istället för i de
egna lokalerna som tidigare år. Almedalsbiblioteket erbjöd barnfamiljer att ta hem ett
”Take Away”- pyssel, istället för att pyssla i bibliotekets lokaler som tidigare år. Pysslet
uppmanade till fortsatta aktiviteter i naturen, vilket även en skattjakt på böcker
utomhus gjorde.
Idrottsföreningar har ytterligare anpassat vissa verksamheter för att minska risken för
smittspridning, utifrån riktlinjerna om max 300 besökare. Bland annat har man haft en
genomgång av länets stora idrottsarena tillsammans med smittskyddsläkaren och tagit
fram en placeringskarta för hur publiken kan sitta säkert samt infört läktarvärdar och
satt upp skriftlig information. Alla lag som har publikevenemang har uppmanats att ta
fram egna planer för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. Platserna i Visby ishall
har numrerats och begränsats till 250 st. Vidare har representanter för den gotländska
idrotten, i samverkan med kollegor i Örebro län, förberett en krisplan i den händelse att
det skulle uppstå klusterspridning i idrottsklubbar.

GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK
•

Inga län har några nya goda exempel att rapportera

