Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling. Samtliga åtta kommuner har rapporterat.
* FoHM:s råd = Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer
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Fråga 1. Samlad
bedömning

• Länsstyrelsen bedömer att regelefterlevnaden i länet är på medelnivå (godtagbart men finns varningssignaler).
• Länsstyrelsen har fått rapporter från kommunerna både om minskad regelefterlevnad, och om ökad efterlevnad av de skärpta lokala allmänna råden.
• De lokala allmänna råden upplevs ha gett genomslag i medierna. Kommuner rapporterar om anpassningar efter de nya lokala allmänna råden både i den egna
verksamheten och hos andra.
• Vid besök i verksamheter som exempelvis serveringsställen finns skyltar och tillgång till handsprit.
• Flera kommuner rapporterar om låg efterlevnad av social distansering, särskilt bland ungdomar.

Fråga 2.
Generella
iakttagelser

• Observationer tyder på att den generella efterlevnaden är god, men även en mer nonchalant attityd gentemot FoHM:s råd än i våras. Trots goda förberedelser finns
det risk för smittspridning om inte restriktionerna följs av invånarna.
• Rapporter om att det finns problem med trängsel på restauranger. Kommuner stärker tillsynen och förelägganden förekommer.
• Inkomna rapporter om trängsel på olika platser så som affärer och allmänna platser. Biblioteket rapporterar skillnad i beteenden jämför med våren.
• Kommuner rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken. En kommun rapporterar att veckor med regn medför att fler ställer sig tillsammans i kurerna vid hållplatser.
• En kommun rapporterar en förvånansvärt god följsamhet bland besökare till boenden. Stor respekt för råd och regler som finns på boendena vilket så klart är
positivt.

Fråga 3. Vidtagna
åtgärder

• Kommuner rapporterar om anpassningar efter de lokala allmänna råden både i den egna och i andra verksamheter i kommunen.
• Mycket kommunikation angående lokala allmänna råd i Uppsala län.
• En kommun rapporterar att ordningsvakter, ungdomsjouren och nattvandrare arbetar aktivt med synlighet och vid behov enligt polislagen att avvisa folk från
festsamlingar utomhus.
• En kommun rapporterar att man utfört kontroll av antal besökare på fritidsgårdar.
• En kommun rapporterar om att man i bibliotek har satt upp skyltar på olika språk om att hålla avstånd, skärmar mellan publika datorer och framför
informationsdisken, skyltar med angiven maxgräns för antalet personer som får vistas samtidigt i biblioteket, anslag om att personalen kan bära munskydd och visir
om låntagarna så önskar, möjliggjort för låntagare att hämta beställda böcker i en låda utanför biblioteket, markeringar på golvet framför informationsdisken, har en
speciell hylla där låntagare kan ställa återlämnade böcker, använder även en pekpinne för att kunna visa besökare t ex var en bok står i en bokhylla utan att behöva
stå alldeles bredvid besökare, en skylt som kan ställas ut på gatan utanför biblioteket i händelse av trängsel i lokalen, har ställt in två författarbesök. Låntagare kan
ringa och be personalen lämna böcker utanför biblioteket.

Fråga 4. Goda
exempel

• Inga nya goda exempel rapporterades denna vecka.

Fråga 5. Behov av
åtgärder

• Fortsatt behov av samordnad kommunikation både regionalt och nationellt.
• En kommun rapporterar att många frågar efter tydligare information om vad de nya råden betyder.

Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget

Efterlevnad lokal & regional kollektivtrafik

Sid. 2/2
Fråga 1.
Samlad
bedömning

• Region Uppsala upplever att många följer råden men att efterföljande av råden helt eller delvis saknas band andra resenärer.
• Oförutseendet i resandemönstret ger svårigheter med att sätta in ”tillräcklig trafik”. Förstärkning på det normala hösttidtabellen har skett på en hel del linjer/avgångar.
• Chaufförer upplever det svårt att begränsa antalet passagerare i bussen. Passageraren har eget ansvar att visa hänsyn och inte gå på en full buss, information om detta
kommuniceras i olika kanaler.
• Regionen rapporterar om en viss Corona-informations-trötthet.

Fråga 2 och 3.
Beläggningsgr
ad (aktuell och
tidigare år)

• Beläggningsgraden för vecka 43 är 5,9 % för stadsbussarna och 6,3 % för regionbussarna, jämfört med 9,4 % respektive 10,1 % för samma period tidigare år.
Beläggningsgraden är dock ett medeltal och det är trångt på vissa turer.
• Uppskattat antal fullsatta turer är 123 stycken på stadsbussarna (motsvarande ca 0,8 %), 104 stycken på regionbussarna (motsvarande 0,8 %) och 5 stycken på Upptåget
(motsvarande 0,47 %). Förra veckan, innan Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd om att undvika kollektivtrafik, var antalet fulla turer 102 på stadsbussarna, 170
på regionbussarna och 8 på Upptåget.

Fråga 4 och 6.
Åtgärder
(vidtagna &
behov)

• Information till resenärer hur man ska bete sig i kollektivtrafiken finns på/i samtliga fordon, på ul.se och i sociala medier. UL har sedan i våras uppmanat att bara åka med
kollektivtrafiken om man måste. Information finns på webben om vilka linjer/avgångar som har mycket resande så att dessa kan undvikas.

Fråga 5. Goda
exempel

• Inga nya goda exempel rapporterade denna vecka.

