Efterlevnadsuppdraget, vecka 1 2021
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling.
Sju av åtta kommuner har rapporterat.

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Sammanfattning
Vad är det viktigaste som har inkommit i veckans rapportering?
• Den här veckan har tre kommuner rapporterat avvikelser av
regelefterlevnad. Övriga har inte rapporterat inom efterlevnadsuppdraget.

Fråga 1. Bedömd efterlevnad
Samlad bedömning av hur de råd och rekommendationer som finns, efterföljs
(anges som låg, medel, hög eller mycket hög,
Samlad bedömning: efterlevnaden bedöms generellt som hög i länet men det
finns varningssignaler om att råd och rekommendationer inte alltid efterlevs.
Rapport från Crush Covid (studie vid Uppsala universitet, i samarbete med
Region Uppsala).

Kommentarer/ slutsatser
Vad har förändrats sedan sist och vilka slutsatser går att dra av det?
• Den här veckan har tre kommuner rapporterat avvikelser av
regelefterlevnad. Övriga har inte rapporterat inom efterlevnadsuppdraget.
• Icke‐nödvändiga kommunala verksamheter har stängt ner i enlighet med
rekommendationerna.

I smittspårningen syns det att av de som smittats under julveckan har andelen
som uppger att detta skett vid privata träffar stigit från 14% till 40% (5% till 20%
bland vård‐ och omsorgspersonal). Andel som tror att de kan ha smittat andra på
privata träffar har också stigit från 6% till 24% (6% till 19% bland vård‐ och
omsorgspersonal).

Efterlevnadsuppdraget, sid. 2

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling.

Fråga 2. Generella iakttagelser
• En kommun rapporterar att det vid tillsyn varit en del trängsel på vissa
ställen, exempelvis matvaruaffärer och galleria, dock ej på serveringar i
gallerian. En kommun rapporterar att man fått in rapporter om nonchalans
mot FoHM:s rekommendationer och riktlinjer, främst när det gäller att
hålla avstånd.
• En kommun rapporterar att de noterar en markant ökad användning av
munskydd.

Fråga 4. Vidtagna åtgärder
• Informationskampanjer har genomförts i alla länets kommuner för att
uppmärksamma de skärpta nationella råden.
• Flera lokaler eller verksamheter har stängt, förutom redan införda
begränsningar i antal deltagare och i öppettider hos verksamheter, så som ingen
"allmänhetens åkning" på kommuns isar, minskade öppettider på biblioteken,
ingen sammanslagning av förskoleklasser över jul och nyår.
• Internt har kommunerna bland annat begränsat antalet personer i utrymmen,
en kommun rapporterar om inspektioner och dialog i sina samtliga
verksamheter. En annan kommun har gjort veckovisa lägesbilder som publiceras
på kommunens intranät
Fråga 5. Behov av åtgärder
• Kommuner lyfter behov av samlad information och efterlyser tydliga
rekommendationer från myndigheterna.

Fråga 3. Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad
smittspridning
• Kommuner har rapporterat butiker, caféer och allmänna ytor som områden
med risk för ökad smittspridning.

Fråga 6. Övrigt
• Den 10 januari trädde den tillfälliga covid‐19‐lagen i kraft. Till följd av
länsstyrelsernas uppdrag om att utöva tillsyn har Länsstyrelsen i Uppsala län
skapat en ny enhet som kommer ansvara för detta.

Efterlevnadsuppdraget
Sammanställning av kollektivtrafiken
Denna vecka inkom ingen rapport från regionen
Fråga 1. Bedömd efterlevnad
Efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd i
lokal och regional kollektivtrafiken bedöms som medel.

Fråga 4. Beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från föregående
vecka?

Fråga 2 Generella iakttagelser

Fråga 5. Vidtagna av åtgärder
• Informationsinsatser om att hålla avstånd, undvik rusningstrafik, sprid ut er, åk bara om du måste.

Fråga 3. Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning
• Resenärerna har upplevt risk vid på och avstigning
eftersom det sker genom samma dörrar.

Fråga 6. Behov av åtgärder

Fråga 7. Övrigt

