Samlad bedömning ‐ Efterlevnadsuppdraget
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling. Sju av 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 om minskad regelefterlevnad, men även om ökad efterlevnad utifrån de skärpta lokala allmänna råden.
• Vid besök i verksamheter som exempelvis serveringsställen finns skyltar och tillgång till handsprit.
• Länsstyrelsen har fått in rapporter om låg efterlevnad av social distansering, särskilt bland ungdomar samt att fler äldre är ute i samhället efter att de särskilda
restriktionerna för 70+ upphävts.

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.
• Denna vecka har man fortsatt sett ett klart mindre antal människor ute. Dåligt väder och höst kan ha varit bidragande till minskat antal personer.
• En kommun rapporterar att efterlevnaden är sämre och i vissa fall väldigt dålig på bibliotek och i sporthallar.
• Flera kommuner rapporterar om ökat antal äldre personer ute i samhället. En kommun rapporterar att äldre personer har återvänt till simhallen efter att de särskilda
restriktionerna för 70+ hävts. Upplever att besökarna till simhallen i större utsträckning slutat läsa/följa uppmaningarna om avstånd som finns.
• Besöksflöden i city och i köpcentra har minskat under vecka 44 vilket indikerar ökad efterlevnad. Köpcentra rapporterar att besökare undviker gallerian under de
perioder som normalt är tyngre trafikerade.
• En klar majoritet av de besökta restaurangerna följer reglerna. Men nätter på helger finns fortfarande problem bland gästerna.
• En kommun rapporterar återkommande exempel på att personer inte vet hur en mask ska användas och även att använda masker blivit ett föremål för
återkommande "nedskräpning".
• En kommun rapporterar att i butiker, tågperronger är avståndet inte enligt rekommendationerna.

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.
• Skolklasser med simundervisning är halverade för att minska trängseln i simhallen. Begränsningar i öppettider och stängd familjerelax och rehabbassäng har
genomförts för att minska risk för alltför många personer i små utrymmen i simhallen.
• Begränsade öppettider på biblioteket och minskade grupper som kommer till biblioteket genom sin verksamhet (till exempel skolklasser/förskolegrupper).

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
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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.
• Under höstlovsveckan minskade beläggningsgraden och antalet fullsatta turer markant.

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

• Beläggningsgraden för vecka 44 är 4,8% för stadsbussarna och 5,3% för regionbussarna, jämfört med 7,7% respektive 8,5% för samma period tidigare år.
Beläggningsgraden är dock ett medeltal och det är trångt på vissa turer.
• Uppskattat antal fullsatta turer är 38 stycken på stadsbussarna (motsvarande ca 0,2 %),24 stycken på regionbussarna (motsvarande 0,2 %) och 0 stycken på Upptåget
(motsvarande 0 %).

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.

