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Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget
Fråga 1. Samlad
bedömning

Generellt sett är efterlevnaden av gällande rekommendationer medelgod till hög. Något enstaka
fall av låg efterlevnad är rapporterat, så som trängsel i samband vid nollning på KAU och gällande
äldre i affärer.

Fråga 2. Generella
iakttagelser i
samband med
tillsynsbesök

I butiker och serveringar följs rekommendationerna ganska bra. Det finns en trötthet hos folk o
även hos personalen i butikerna. Enstaka verksamheter meddelar att 70+ gruppen ökar i antal
likaväl som det generella besöksantalet ökar. 70+ gruppen var bättre på att hålla avstånd i början
av sommaren. Besökare i grupp om 4 och uppåt är sämre på att hålla avstånd än individuella
besökare och besökare i grupp om 2–3.
Vi har fått information om att pensionärsföreningarna ska påbörja verksamhet igen vilket påverkar
efterlevnaden.

Fråga 3. Vidtagna
åtgärder

Skyltning med FHM´s budskap samt budskap framtagna i samverkan med länets
kommunikationsnätverk
Göra folk mer medvetna om deras ansvar för att skydda riskgrupper och äldre.
Vid Camping, badplatser, parker och friluftsanläggningar är det det egna ansvaret som det måste
tryckas på.

Fråga 4. Goda
exempel

-

Fråga 5. Behov av
åtgärder

Det åtgärdsbehov som nämns är ytterligare informationsinsatser om eget ansvar. Hjälp med
åtgärder för 70+ och riskgrupper, där de kan träffas på ett säkert sätt utan att riskera att smittas.
Det måste finnas inomhusaktiviteter när hösten kommer och främst på vintern.

information internt och externt med film, flyers, affischer, utskick, brev, webb, sociala medier.
Samverkan med Region Värmland (Smittskydd) samt Billerud Korsnäs inför underhållstopp
v36 på Gruvöns Bruk. Information och dialog från kommunen med Restauranger, butiker och
boenden inför stoppet. Information till allmänheten med anledning av stoppet.

*Grå: Uppgift saknas. Röd: Låg efterlevnad (otillfredsställande). Gul: Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler). Grön: Hög efterlevnad (inget att anmärka på).

Efterlevnad lokal & regional kollektivtrafik

Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget
Fråga 1. Samlad
bedömning

Avstånd m.m. i allmän kollektivtrafik: Fungerar relativt väl. Trängsel kan uppstå på vissa avgångar
med många gymnasieelever.
Information i allmän kollektivtrafik: Omfattande informationsmaterial har tagits fram i samverkan
mellan Region Värmland och operatörer i buss- och tågtrafiken. Hygienåtgärder för städning och
rengöring av fordon. Rutiner för handhygien för personal.
Särskild kollektivtrafik: Alla sjukresor och all färdtjänst är bokad och det finns ett system för att
begränsa antalet personer i varje fordon. Färre 70+ och riskgrupper reser då enbart nödvändiga
resor företas. God kontakt och muntlig information via telefon med resenärerna. Extra städrutiner.
Handsprit för chaufförer.

Fråga 2 & 3.
Beläggningsgrad
(aktuell och tidigare
år)

Hittills lägre beläggningsgrad än normalt men med bibehållen turtäthet och sex extra bussar.
Trängsel kan uppstå på vissa avgångar med många gymnasieelever.

Fråga 4 & 6.
Åtgärder (vidtagna &
behov)

In- och utpassering ur bussarna sker genom de bakre dörrarna och platserna närmast bakom
föraren är avstängda. Biljett går endast att lösa i förväg. Extra städning inklusive vädring och
desinficering gäller. Extra bussar insatta i trafik på linjer och vid tider då många elever åker till och
från skolan.

Fråga 5. Goda
exempel

- Inga exempel redovisade.

