Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 38 2020
Svarsfrekvens och metod
Bedömningen nedan baseras på rapportering från samtliga 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsernas rapportering bygger på rapportering från kommuner och
andra regionala aktörer. Metod för insamling och analys kan skilja sig åt
mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i denna
sammanställning.

EFTERLEVNAD KOMMUNER OCH ANDRA RAPPORTERANDE AKTÖRER

Samlad bedömning
• Samtliga 21 län rapporterar medelhög eller hög generell efterlevnad.
• Rapporterna om hur väl olika grupper följer rekommendationerna skiljer
sig mellan länen. Till exempel rapporterar en del län om sämre försiktighet
bland äldre, medan några län rapporterar en förbättrad efterlevnad i
samma grupp.
• Några län rapporterar om trängsel i skolor och i samband med idrott och
andra aktiviteter som dragit igång sin verksamhet efter sommaren.
• Sommarens turistsäsong är över vilket ger ett betydligt lugnare läge i flera
län som haft många besökare.
• Det rapporteras om trängsel främst i butiker, gallerior och restauranger.
• Fortsatt rapportering om att allmänheten uppvisar en trötthet att följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Flera länsstyrelser uppger att svarsfrekvensen från aktörerna till denna
rapport har blivit sämre.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• Enstaka rapporter har inkommit om trängsel på serveringsställen och i
butiker.
• Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och
ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av
föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare
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Vidtagna åtgärder
Nya åtgärder som rapporterats den här veckan.
• Digitala evenemang och aktiviteter såsom gudstjänster, minnesstunder,
informationsspridning av kampanjer och utbildningar för föreningar.
• Utomhusarrangemang för äldreboende såsom gudstjänster och konserter.
• Aktörer har reserestriktioner inom egna verksamheten.
• Extrainsatta bussar för gymnasieelever har underlättat för ordinarie trafik.
• Åtgärder för idrottsverksamheter såsom att ställa ut städlådor med
rengöringsmedel, publikfria matcher och hemmalag byter om hemma.
I övrigt rapporterades i stort samma åtgärder som föregående vecka.

Behov av åtgärder
Nedan listas som i huvudsak kan beaktas nya angivna behov utifrån senaste
rapporteringen.
• Kyrkor har lyft frågan om att kunna erbjuda gudstjänst inne på särskilda
boenden under hösten och vintern.
• Behov att sprida bra lösningar kopplat till åtgärder som krävs vid förändringar i
tillfälliga besöksförbud i särskilda boenden.
• Behov av utökad provtagningskapacitet för att underlätta för såväl näringsliv
och kommunal verksamhet.
• Flera län rapporterar om att kommuner har uppmärksammat trängsel i
kollektivtrafiken och efterfrågar åtgärder.
• Flera län fortsätter lyfta behov med vad som kan beaktas som
”påminnelseinsatser” till oss alla, om att det inte är över.
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Samlad bedömning
• Minst 17 län rapporterar medel till hög efterlevnad av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Det är små variationer i rapporterna vad gäller nuläget. Tre län rapporterar
om någon form av försämring och två län om förbättringar. Övriga
rapporterar ingen förändring sen föregående vecka.
• Generellt hög efterlevnad vad gäller information till resenärer.
• Varierande efterlevnad vad gäller trängsel, många län rapporterar att
alltför många personer väljer att resa i rusningstid.

Vidtagna åtgärder
Nya åtgärder som rapporterats den här veckan.
• Fortsatt informationsinsatser med särskilt fokus på att undvika att åka
kollektivt och stanna hemma vid symptom.
• I flera län går det att se beläggningsgraden på turer för att kunna undvika
trängsel.
• Omfördelning av trafik utifrån trängselbevakning
• Gymnasieskolor i flera län genomför en del av undervisningen på distans för
att minska trängsel i kollektivtrafiken
• I ett län har kollektivtrafikmyndigheten skickat personliga vykort till alla
gymnasieelever som har närmare än 6 km till skolan, och uppmanat dem att
gå eller cykla.

Beläggningsgrad (aktuell och tidigare år)
• Inga betydande förändringar sedan förra veckan.
• Överlag betydligt lägre beläggningsgrad jämfört med normalläget.
• Viss tendens syns till ökat resande, vissa län rapporterar större resande än
under våren och förväntad fortsatt uppgång.

Behov av åtgärder
Nya åtgärdsbehov som rapporterats den här veckan.
•
Att fler väljer att arbeta på distans
•
En möjlighet att öppna framdörrarna skulle ge bättre förutsättningar att
minska trängsel.
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GODA EXEMPEL KOMMUNER MFL

GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK

Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
•
Stockholms län rapporterar om sigtunamodellen, en ny standard för att
arrangera fysiska möten på ett tryggt sätt, trots Covid-19. Fjorton
verktyg ger vägledning i allt från hur en workshop kan genomföras till
hur hela konferensupplevelsen smittskydds anpassas. Verktygen är
öppna och tillgängliga för alla.
•
Skellefteå kommun rapporterar om att föreningar håller
omklädningsrum för besökande lag öppna och att hemmalagen byter om
hemma för att undvika trängsel. Vid behov utses en covid-ansvarig i
personalen för att underlätta så att besökare kan hålla avstånd.
•
T-shirtar till personalen på återvinningscentralen i Håbo kommun med
budskapet att hålla avstånd och följa rekommendationerna har visat på
bra effekt som en påminnelse till besökarna.
•
Älvkarleby kommun rapporterar om frivilliga resursgrupper som hjälper
personer i riskgrupp.
•
Region Gotland och näringslivsorganisationer har tillsammans samlat in
initiativ som ökar möjligheterna för personer i riskgrupperna att
inkluderas i samhällsservicen.
•
Blekinge län rapporterar om särskilda städlådor som en kommun ställt ut
till idrottsföreningar.
•
Hallands län rapporterar om en E-tjänst där allmänheten kan rapportera
om efterlevnad.
•
Vara kommun har inrättat hygienombud på varje enhet inom
kommunens hälso- och sjukvård samt omsorg.
•
Örebro län rapporterar om en kommun gällande samverkan med
personer som vill anordna publika evenemang. Kommunen och ansvarig
för evenemanget tar fram en detaljerad plan för att begränsa antalet
deltagare och garantera att avstånd hålls.
•
Dalarnas län rapporterar om ett företag inom turism och besöksmål som
erbjuder utomhuspaket vid bokning av dagkonferenser. Dalarna
rapporterar också om musikkonserter utanför äldreboenden.
•
Östersunds kommun rapporterar om en intern informationskampanj
under rubriken ”Säker höst 2020”. Den innehåller både stöd till chefer
och kontinuerlig information till alla medarbetare.

Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
• I flera län har trängsel minskat genom att gymnasieskolor infört delar av
skoldagen som distansundervisning eller infört flexibla tider för eleverna så att
skoldagens start och slut är flexibel.
• I Kronobergs län har länstrafiken har startat upp en ny mobilapp, för att
underlätta förköp av biljett.
• I stadstrafiken i Växjö har länstrafiken placerat kortläsare vid mittdörren i vilket
innebär att resenären själv kan visera sin biljett.
• I Västmanlands län har kollektivtrafikmyndigheten skickat personliga vykort till
alla gymnasieelever som har närmare än 6 km till skolan, och uppmanat dem
att gå eller cykla.
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