
Efterlevnadsuppdraget, vecka 14 2021

Från: Länsstyrelse i Södermanlands län

Sammanfattning

Godtagbar efterlevnad

Bedömd efterlevnad:

Sju av nio kommuner har inrapporterat underlag denna vecka.

Den generella efterlevnaden bedöms uppfyllas: I hög utsträckning

Men vad gäller butiker, gallerior är det fortsatt : Medel

Kommentarer/ slutsatser

De allra flesta handlare och butiksägare gör det som de ska och har även hunnit anpassa sig till 

nya regelverk. Vissa verksamhetsutövare noterar att kunder inte följer Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta. Exempelvis genom att inte 

hålla avstånd till varandra. Fortsatt är  vanligaste anmärkningen är att kunder inte håller avstånd 

till varandra. Vanligare med noteringar om att rekommendationen om att handla ensam inte följs, 

kunder handlar i grupper som vanligt.

Sammanfattande bedömning
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Från: Länsstyrelse i Södermanlands län

Generella iakttagelser

De allra flesta handlare och butiksägare gör det som de ska och har även hunnit 

anpassa sig till nya regelverk. 

Vissa verksamhetsutövare noterar att kunder inte följer Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta. 

Exempelvis genom att inte hålla avstånd till varandra.

Följsamheten angående rekommendationen om att när man ska handla så ska 

man göra det själv och inte med familjen eller mer än en person från hushållet 

brister – fortsatta beteende att handla som tidigare är vanligt.

Identifierade särskilda områden och situationer 

med risk för ökad smittspridning

Ungdomar träffas i grupp ex.vis bilträff på stora parkeringsytor i 

handelsområden

Vidtagna åtgärder

En kommun rapporterar att man arbetat med kommunikation i samtliga av 
kommunens kommunikationskanaler. Det rapporteras om att många butiker fått 
upp skyltning enligt nya föreskrifter. Information och kommunikation sker 
löpande.

Butik som installerat kundräknare som är webbaserad och varnar när det blir för 
många i butiken.

Behov av åtgärder

Mer informationskampanjer om riktlinjer och regler kontinuerligt, 
målgruppsanpassat, språkanpassat.

Övrigt
En kommun noterar avstånd på snabbmatsrestauranger hålls helt ok. Ser däremot en 
ökning av antalet gäster som besöker verksamheterna och det kan bli svårt för 
verksamheterna vid "rusningar". De flesta av deras snabbmatsrestauranger har aktiva 
förelägganden. Har även inkommit ett fåtal klagomål rörande trängsel på serveringar de 
senaste två veckorna En kommun har angett att de fått information om att grupper av 
äldre samlas i olika sammanhang, vid förfrågan uppger man att det är ok eftersom ”vi är 
vaccinerade”. Även att efterlevlevnaden på serveringsställen försämrats anger en 
kommun.

Generell efterlevnad
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Sammanställning av kollektivtrafiken

*Bedömningen görs hur väl efterlevandet följs i en tregradigskala på ett antal frågor (5 st):
Låg: 0-50% (otillfredsställande)
Medel: 51-75% (godtagbart men finns varningssignaler)
Hög: 76-100% (inget att anmärka)

Generella iakttagelser

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från 
föregående vecka?
Beläggning i genomsnitt under:

V10 Beläggning mot total sittkapacitet: Genomsnitt 8,66 % (min 7,32 % – max 9,15% - Mån – Sön)

V11 Beläggning mot total sittkapacitet: Genomsnitt 8,94 % (min 7,32 % – max 9,53% - Mån – Sön)

v.12: Beläggning mot total sittkapacitet: Genomsnitt 8,69 %. [min 7,02% - max 9,52%- Mån- Sön] 

v.13: Beläggning mot total sittkapacitet: Genomsnitt 8, 45% (min 7,42% - max 9,17% mån-sön)

Andel fulla turer i genomsnitt under:

v.10: Andel turer med 100% beläggning av sittplatser: Under 1%. Genomsnitt: 0,57% [min 0,00% - max 0,97% - Mån-Söndag]

v.11: Andel turer med 100% beläggning av sittplatser: Under 1%. Genomsnitt: 0,65% [min 0,00% - max 1,05% - Mån-Söndag]

v.12: Andel turer med 100% beläggning av sittplatser: Under 1%. Genomsnitt: 0,42% [min 0,00% - max 0,72% - Mån-Söndag]

v.13: Andel turer med 100% beläggning av sittplatser: Under 1%. Genomsnitt: 0,38% [min 0,10% - max 0,65% - Mån-Söndag]

Identifierade särskilda områden och situationer 

med risk för ökad smittspridning

Vidtagna åtgärder

Från och med 25 januari kan numera resenärer betala via validatorerna vid den bakre ingången efter genomförd flytt av 

dessa i bussarna. Information om nya riktlinjer att munskydd rekommenderas vid resor i kollektivtrafiken. Vi informerar 

visuellt ombord på bussen och i sociala medier att endast resa om man måste och välja andra färdmedel när möjligt finns. 

I stadstrafiken ser vi att korta resor orsaker trängsel i onödan. Fortsatt budskap som tackar alla resenärer som gör plats till 

de som är beroende av kollektivtrafik, alltså indirekt ber andra att avstå från icke nödvändiga resor. Vi delar ut munskydd 

till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i regionen.

Behov av åtgärder

Bedömd efterlevnad:

Rapport från Sörmlandstrafiken(buss) – Region Sörmland.

Medel efterlevnad*

Medel efterlevnad: Merparten av observationerna och insamlade uppgifter pekar på att 

det är godtagbart, men finns varningssignaler – vilket är en försämring. 

Övrigt
Munskyddsanvändningen i kollektivtrafiken var något högre och varierade mellan 20% - 30% när de gjorde undersökningen.

Efterlevnad kollektivtrafiken




