Endast öppen information

Efterlevnadsuppdraget, vecka 16 2021
Från: Länsstyrelse Värmland
Bedömd efterlevnad:
Sammanfattning
Sammanfattningsvis rapporteras att efterlevnaden är hög.
Kommunerna rapporterar att efterlevnaden överlag är hög. Samtidigt är
smittspridningen fortsatt hög i länet.
Den största smittspridningen sker enligt Smittskydd Värmland i
familjesammanhang och på arbetsplatsen vilket är svårt för kommuner och
Länsstyrelsen att följa upp, men allt fler personer anger sociala aktiviteter
som misstänkt smittotillfälle. Runt en femtedel kan inte uppge i
smittspårningen var de blivit smittade. De muterade virusvarianterna
bedöms vara mer smittsamma och samtidigt rapporterar smittspårningen att
en ökning av antalet sociala kontakter har skett. Detta sammantaget bidrar
till svårigheten med att bedöma efterlevnaden.
Det finns en oro inför våren att följsamheten ska minska i takt med att
vädret blir bättre och vaccinationerna fortskrider.

Kommentarer/ slutsatser
Det finns diskrepans, mellan den ökade smittspridningen och den samlade bedömningen av
en hög efterlevnad. En av orsakerna kan vara att antalet sociala kontakter har ökat. Det
handlar sannolikt om privata sammankomster och samlingar som inte omfattas av det som
följs upp och rapporteras. Även att en del inte kan lokalisera var smittan kommer ifrån
försvårar smittspårningen och kan vara del i detta.
Länsstyrelsen får indikationer från olika aktörer om att mängden besökare ökar i butiker och
gallerior.
I och med Pandemilagen har många aktörer anpassad sin verksamhet och har tydlig
skyltning gällande hur många som får vistas i butiken eller lokalen.
Det finns kommunikativa utmaningar om att fortsatt nå ut med budskap för
att uppmana allmänheten att följa gällande restriktioner och rekommendationer.

Den samlade bedömningen är hög när det gäller efterlevnaden enligt
rapporterande aktörer.
Bedömningen grundas på:
1 kommuner svarar att efterlevnaden är medel
10 kommuner svarar att efterlevnaden är hög
3 kommuner svarar att efterlevnaden är mycket hög
Polisregion Bergslagen har inte svarat denna vecka
Kollektivtrafiken har inte svarat denna vecka
14 av 18 tillfrågade aktörer har svarat, varav 14 av 16 kommuner.
Informationen i kommunernas rapportering baseras på uppgifter från olika
källor i olika kommuner. En summering av kommunernas källor är deras
miljökontor, bostadsbolag, Förvaltningschefer, miljöinspektörer, MAS,
Näringslivsansvariga, Förenings- och Folkhälsostrateg, Mariebergsskogen,
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Denna vecka har flertalet kommuner svarat. Fortfarande flera med
återkommande svar och/eller tomma fält på de öppna frågorna, vilket gör
det svårt att få en heltäckande bild av efterlevnaden i hela länet.

I låg utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar
på att ett viss lågt antal följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde lägre
än 50%).
Medel: Mer än hälften av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att
mer än hälften av populationen följer råd, rekommendationer och riktlinjer
(riktvärde upp till ca 70%).
I hög utsträckning: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar
på att flertalet följer råd, rekommendationer och riktlinjer (riktvärde mer än 70%).
I mycket hög utsträckning: I princip samtliga observationer och insamlade
uppgifter pekar på att i princip hela populationen följer råd, rekommendationer
och riktlinjer (riktvärde 90-100%).
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Vidtagna åtgärder
Efterlevnadsuppdraget, vecka XX 202X
Från: Länsstyrelse XXX
Generella iakttagelser
Generellt rapporteras om en hög efterlevnad, men den står i kontrast mot
den ökade smittspridningen. Utifrån rapporteringen från smittspårning sker
den mesta smittan i hemmet eller på arbetsplatsen.

Verksamhetsutövarnas åtgärder är bra, bristerna sker främst hos de
enskilda individerna.
Den ökade spridningen av de muterade virusvarianterna bidrar sannolikt till
att smittan sprids lättare.

Affärer har satt upp information tydligt vid entré kring max. antal i butik i
förhållande till yta samt vilka tider där minst besökare finns i butik.
Information, handsprit, kömarkeringar på golv, plexiglas, personal med visir.
Besöksräknare med ”Stoppljus” i butiksentré
Riktade informationskampanjer
Planerade informationskampanjer inför Valborg
Butiker har satt upp anslag om att handla själv, inte hela familjen.

Behov av åtgärder
Behov av information inför skolavslutningar, student och andra högtider.

Övrigt
Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning
I samband med bättre väder ökar risken för smittspridning när människor
samlas i större grupper. Polisen lyfter t ex att många samlas och umgås i
samband med motorburna aktiviteter. I takt med att andelen vaccinerade
ökar förväntas även det bidra till att fler kommer samlas.
I dagsläget är det familjesammanhang och arbetsplatser som är de miljöer
där den mesta smittan sprids, men allt fler personer anger sociala aktiviteter
som misstänkt smittotillfälle.
Matbutiker, butiker med blandade verksamheter, såsom paketutlämning,
spelhörna, pantstationen.
Trängsel uppstår på serveringar vid gallerior och liknande där alla inte följer
aktuella rekommendationer om att sitta en och en vid bord.

Länsstyrelsen har genomfört en pulsmätning via sociala medier kring
bland annat efterlevnaden. Enkäten var tillgänglig en vecka kring påsk
och besvarades av 3464 personer. En stor åldersvariation finns i
svarsgruppen där majoriteten är mellan 40–60 år, majoriteten av de
som svarat är kvinnor.
41% av de som svarat på enkäten har upplevt trängsel under det
senaste dygnet. Av dessa har en majoritet svarat att trängsel upplevts i
matbutiker. En tredjedel har svarat att de upplevt trängsel på sin
arbetsplats.
Nästan 80% anger att de endast umgåtts med personer i sitt hushåll
eller enstaka vänner och släktingar utomhus.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 17 2021
Från: Länsstyrelse VÄRMLAND
Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Ingen rapport har inkommit för aktuell vecka men Länsstyrelsen gör
bedömningen att ingen förändring skett jämfört med föregående vecka.
Efterlevnaden bedöms fortsatt vara god.

Efterlevnadsuppdraget, vecka XX 202X
Från: Länsstyrelse XXX
Generella iakttagelserSammanställning av kollektivtrafiken

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser
utvecklingen ut från föregående vecka?
Resande minskning ligger på ca 50% om man jämför med samma period 2019.
Eftersom gymnasieskolan har viss distansundervisning så ligger resandet stabilt på
den nivån.

Inom kollektivtrafiken är bedömningen att rekommendationerna gällande trängsel följs i
hög utsträckning. I den regionala trafiken är det endast några enstaka turer där det
förkommer lite trängsel och det är ingen systematik i vilka turer det är.

Vidtagna åtgärder

Användandet av munskydd inom kollektivtrafiken vid de tider som FHM
rekommenderat är inte i jättehög hos resenärerna trots information ombord på
fordonen och i alla övriga kanaler. Det kan bero på att resenärer inte upplever
trängsel.

Information gällande rekommendationerna om användandet av munskydd vid vissa
tider.

Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning

Resandeuppföljning med entreprenör 3 ggr i veckan för att kunna genomföra åtgärder
vid trängsel ombord.

I stort sett samtliga fordon har nu skyddsglas installerade vid föraren i den regional
busstrafiken så man kan släppa på folk i framdörren. Detta innebär att det blir ett bättre
flöde bland resenärerna ombord för att minska smittspridning.
Tätortstrafiken har även tidigarelagt sommartidtabellen från den 12/4 pga mindre
efterfrågan och då istället förstärka upp de linjer där det är fler resande för att minska
trängseln ombord.

På Karlstads busstation kan det ibland förekomma mer personer vid vissa tider.
I tätortstrafiken är det fler turer där det blir mycket resenärer på och då stannar inte
bussen och tar upp fler resenärer utan hänvisar till nästa tur eftersom det är tätare
trafikutbud.

Behov av åtgärder

Övrigt

