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Sammanfattning
Flertalet län rapporterar den generella efterlevnaden som hög men framför samtidigt att flera avvikelser förekommer,
framför allt inom handel med ökad rörelse och försämrad efterlevnad hos besökarna. Den absolut vanligast
förekommande observationen är att det är svårt att få allmänheten att följa rådet att handla ensam, vilket cirka hälften av
länen rapporterar om. Ett län lyfter det ökade behovet av kommunikation och budskap kring att handla på egen hand
istället för i grupp, samt att det behövs material på andra språk än svenska.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.14

v. 13

Ett annat län rapporterar att tonen från allmänheten och från media har skärpts. Det finns en större förväntan på
Länsstyrelsernas tillsynsenheter att vidta åtgärder i samband med trängsel.
Två län rapporterar ett ökat ifrågasättande av restriktionerna.
Ett län lyfter svårigheten med att bedöma efterlevnaden med smittspridning som indikator utifrån att de muterande
virusvarianterna bedöms vara mer smittsamma och då smittspårningen rapporterar en ökning av sociala kontakter .
Ett flertal län rapporterar om ökat resande och ökad aktivitet inför påskhelgen. Samtidigt har privata fester och
serveringsställen ökat markant som identifierade områden för smittspridning, jämfört med föregående vecka.
Turism under påsken
Dalarna:. Under påsklovsveckorna finns fortsatt risker med trängsel på serveringsställen längs vägen till besöksmål i
Dalafjällen, samt i anslutning till stugbytardagar vid vintersportanläggningarna. Tillsynsenheten har prioriterat resvägar
och turistmål för påsklovsturister.
Värmland: De traditionella motorburna påskträffarna bedöms kunna leda till ökad smittspridning. Det anges också
fortfarande vara ett problem med att såväl påskresenärer som lokalbefolkning handlar i grupp istället för enskilt.
Gotland: Det beräknas vara cirka 15 900 (omkring 26,5 procent) personer fler i länet vecka 13 än de som räknas som
fastboende. Region Gotland har under påskafton haft tornerspelsriddare på plats som ridit runt i Visby och påmint
allmänheten om gällande restriktioner.
Skåne: Tillsynsenheten har under vecka 13 fokuserat tillsynen på verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med
påsk och påsklovsaktiviteter.
Västra Götaland: Under påskhelgen ordnades spontana bilträffar, bland annat i Uddevalla. Det anges också en fortsatt
fokus tillsyn i mindre butiker kring turistintensiva områden i länet som till exempel runt Hornborgasjön och Bohuskusten.
Jämtland och Kalmar: Inget att rapportera
Kommentarer/slutsatser
Förra veckas slutsatser gäller fortsatt; problem med privata sammankomster, handlande i grupp samt den tudelade
efterlevnaden - hög efterlevnad bland näringsidkare, lägre bland allmänheten. Uppmaningar och information från
näringsidkare och myndigheter tycks ha begränsad påverkan. Vår bedömning är att efterlevnaden gradvis försämras.
Google Mobility Report visar en ökning av aktivitet inom kategorierna ”shopping och nöje” samt ”matbutiker och apotek”,
vilket korrelerar väl med löneutbetalningen.
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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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Samlad bedömning nationella resmönster
Resandet inom länen mellan den 27 mars – 2 april visar en genomsnittlig minskning (-1%) jämfört med
föregående vecka. För tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster
inom län (jmf. med föregående vecka): v.12: +7%, v.11: +4%, v.10: -3%, v.9: -4%.
Google Mobility Report visar att mellan 24-30 mars har aktivitet ökat inom ”shopping och nöje” (6%),
”matbutiker och apotek” (4%), ”utomhus” (1%), ”station i kollektivtrafik” (2%) jämfört med föregående
sjudagarsperiod (17 - 23 mars). Under samma period var aktivitet oförändrad för ”arbetsplatser” och har
minskat inom ”bostäder” (1%).
Kollektivtrafik
Allmänheten uppmanas fortsatt att undvika icke nödvändiga resor för att undvika trängsel och
smittspridning. Samtidigt fortsätter flera åtgärder att vidtas för smittsäkert resande.
4 län rapporterar hög, 13 län rapporterar medel, 1 län rapporterar låg och 3 län anger ingen samlad
bedömning av efterlevnad. 12 län bedömer låg efterlevnad av munskydd i kollektivtrafiken.
Observationerna och insamlade uppgifter pekar på att råd, rekommendationer och riktlinjer följs i lägre
utsträckning jämfört med föregående veckor.
Flera län lyfter risk för trängsel i kollektivtrafiken nu när gymnasieskolan återgår till närundervisning.
Gävleborgs län planerar att sätta in förstärkningsbussar vissa tider och länstrafiken i Jönköping har goda
förutsättningar för att ytterligare kunna förstärka trafiken om resandet skulle öka. Länstrafiken i
Jönköping ska i en större ombordundersökning bland resenärerna inkludera frågor om
munskyddsanvändande, trängsel och informationsbehov för att öka kunskapen om situationen i
kollektivtrafiken.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Fester och större träffar: 7 län rapporterar om fester och större träffar, vilket är mer än en
fördubbling från föregående vecka. Fester och folksamlingar rapporteras öka vid fint väder.
Efterlevnad rapporteras sjunka när alkohol är med i bilden. Studentfester ett fortsatt problem,
exempelvis har Högskolan i Halland klustersmitta efter studentfest. Problemet förväntas öka inför
skolavslutning.
• Restauranger och uteserveringar: 6 län anger restauranger och uteserveringar, vilket är en ökning
från 0 till 6 jämfört med föregående vecka. Detta är kopplat till varmare väder. Särskilt nämns
trängsel på uteserveringar samt vid stängning/utrymning.
• Handel: 7 län anger handeln, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående vecka. Halland
anger handelsträdgårdar och Gotland mindre butiker. Båda rapporterar att allmänheten inte följer
rekommendationerna. Livsmedelsbutiker lyfts fortsatt särskilt av flera län. Mer folk i rörelse i centrum
rapporteras.
• Skola: Västerbotten och Västra Götaland har identifierat skolan som särskilt område.
• Arbetsplatser: 5 län identifierar arbetsplatser. Särskilt omnämns fika- och mötesrum.
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Utomhus: 4 län, i jämförelse med förra veckans 1, rapporterar till exempel större grupper i stadsmiljö,
träffar i centrum eller i naturområden som särskilt område. Efterlevnaden rapporteras sjunka när alkohol
är med i bilden.
Gym/idrottsanläggningar: 5 län nämner gym- och idrottsanläggningar, särskilt omklädningsrum.
Återvinningsstationer: nämns av 2 län.
Motorträffar: nämns av 2 län. I Värmland lockade en bilkaravan 300 fordon från hela landet.
Gränsen mot Norge: Dalarna rapporterar fortsatt att öppnandet mot Norge kan påverka
smittspridningen.

Vidtagna åtgärder
• 5 län rapporterar om riktade informationsinsatser och användande av olika kommunikationskanaler för
att uppmärksamma råd och rekommendationer.
• Västmanland rapporterar att flera kommuner genomfört trängselkontroller.
• Jönköping rapporterar om samverkan med kultur och fritidschefer samt konferens med civilsamhället.
• Uppsala rapporterar om en riskanalys som lett till delvis nedstängning av egen kommunal verksamhet.
• 8 län rapporterar inte något nytt.
Behov av åtgärder
• 4 län rapporterar om behov av informationsinsatser kring rådande restriktioner riktad till kommande
högtider, skolavslutningar och föreningars säsongsverksamheter.
• Jönköping rapporterar om kommande behov för tillsyn när begränsningen av alkoholutskänkning för
kväll/natt upphör.
• Gotland rapporterar att verksamhetsutövare ser behov för tydligare regelverk och rekommendationerna
om att undvika trängsel i handeln exempelvis genom att handla ensam.
• 14 län rapporterar inte något nytt.
Övrigt
• Inget att rapportera.

