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 in rapporter om både bristande regelefterlevnad samt om god eller förbättrad regelefterlevnad den senaste veckan.
• Observationer tyder på att den generella efterlevnaden är god. Allmänheten verkar gör sitt bästa för att hålla avstånd men det finns risk för smittspridning om inte
restriktionerna följs av invånarna.
• Veckans rapport från Crush Covid (studie vid Uppsala universitet, i samarbete med Region Uppsala) visar bland annat en ökad andel som tror sig ha smittats på uteställen
veckorna innan alkoholförbudet. Efter att förbudet infördes ökade andelen som tror sig smittats på privata träffar (fester).

Fråga 2.
Generella
iakttagelser

• Länsstyrelsen har fått in rapporter om att efterlevnaden ökat efter lokala råd och kommunikation.
• Det har kommit in rapporter att det råder viss förvirring vid besök på en av vårdcentralerna i kommunen (Familjeläkarna). Möten som är inbokade som videobesök för att
minska antalet patienter på vårdcentralen har ibland missuppfattats och besökaren har dykt upp på plats på vårdcentralen. Påminnelse‐SMS har även skickats ut inför
besöket där det inte framgår att det är ett video‐besök, vilket orsakat förvirring. "Felanmälan" har gjorts till vårdcentralen men ännu har ingen ändring skett.
• Ordningsvakter och alkoholhandläggare rapporterar om ett bra efterlevande av restriktioner.
• Besöksflöden i city och i köpcentra fortsätter med mätbara minskningar mot veckan innan, särskilt i stadskärnorna. Upplevd känsla att det var mycket folk i butikerna i
under "Black Friday" Betydligt färre personer i rörelse efter 23:00 vilket bör vara ett tecken på att restriktionerna ger effekt. Dock upplevdes att fler personer hade hög
berusningsgrad på stan på kvällarna.
• En kommun rapporterar att de denna vecka har fortsatt sett ett klart mindre antal människor ute.

Fråga 3.
Vidtagna
åtgärder

• Mycket kommunikation angående den rådande situationen och allmänna råd på regional och nationell nivå.
• Kommunikationsenheten i Heby arbetar med en lokal informationskampanj 'Heby mot Corona’.
• En kommun rapporterar att det inte blir sammanslagning av förskoleklasser över jul och nyår, väntas mottas positivt av oroade vårdnadshavare.
• En kommun har varit ute kvällstid och dels informerat, dels kontrollerat att begränsningarna att servera alkohol kvällstid följs.

Fråga 4. Goda
exempel

• Älvkarlebys har en ny kommunikationskampanj sedan en vecka tillbaka med hårdare budskap. Den har fått positiv respons.

Fråga 5. Behov
av åtgärder

• Fortsatt behov av samordnad kommunikation både regionalt och nationellt.
• Behov av samlad information från exempelvis länsstyrelsen om vilka riktlinjer som gäller i vilka frågor. Det är väldigt många olika bud från olika myndigheter, det skapar
ett otroligt merjobb för kommunerna att reda i alla riktlinjer och frågor med anledning av pandemin.

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.
• Oförutsägbarheten i resandemönstret ger svårigheter med att sätta in ”tillräcklig trafik”.
• 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.
Beläggningsgrad
(aktuell och
tidigare år)

• Beläggningsgraden för vecka 47 är 5,6% för stadsbussarna och 5,8 % för regionbussarna, jämfört med 10,3% 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 151 stycken på stadsbussarna (motsvarande ca 1,02 %) och 106 stycken på regionbussarna (motsvarande 0,85 %). Förra
veckan var antalet fullsatta turer 131 respektive 97 stycken.

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.
• Förstärkning av den normala hösttidtabellen har skett på en hel del linjer/avgångar

Fråga 5. Goda
exempel

• Inga nya goda exempel rapporterade denna vecka.

