Samlad.nationell lägesbild
.
efterlevnadsuppdraget,
vecka 15 2021

S2020/05271/FS

Endast öppen information

Svarsfrekvens och metod
Bedömningen nedan baseras rapportering från samtliga 21 länsstyrelser. Länsstyrelsernas rapportering bygger på
rapportering från kommuner och andra regionala aktörer, samt på res- och aktivitetsdata ifrån Telia Crowd Insights och
Google Mobility Reports. Metod för insamling kan skilja sig åt mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i
denna sammanställning.
Sammanfattning
8 län anger medel efterlevnad jämfört mot 6 förra veckan. Flera länsstyrelser återger rapporter från verksamhetsutövare
om ifrågasättande/nonchalerande av restriktioner samt stor trötthet vad gäller viljan att följa dessa hos den breda
allmänheten. I länens rapportering återkommer problem med att handla ensam samt bristfällig munskyddsanvändning.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.15

v. 14

Ett antal rapporter innehåller signaler om att allmänheten är kritisk till vilka olika verksamheter som omfattas av
begränsningsförordningen, detta då begränsningarna upplevs som inkonsekventa, framför allt framförs låg förståelse för
begränsningen om max 8 personer i stora lokaler eller arenor.
I Västernorrland ser en kommun behov för fler fysiska sittplatser i utomhusmiljö i syfte att undvika trängsel.
Resmönstren mellan länen under påskveckorna är annorlunda än en vanlig vecka. De senaste två påskveckorna har
resandet mellan länen procentuellt sett inte minskat lika mycket som det gjort i tidigare rapporteringar vilket är orsakat av
ett ökat genomsnittligt antal resor mellan länen under påskveckorna. Detta innebär att under påsken har människor rört
sig mellan länen i större utsträckning än en vanlig vecka (se resandedata sida 3).
Turism under påsken
Dalarna: Besökstrycket fram till påsklovens avslutning anges som medelhögt, och under säsongsavslutningarna följer
verksamhetsutövarna vid skidanläggningar upp risker med trängsel i personalboenden.
Jämtland: Verksamhetsutövarna på turistorterna var väl förberedda och hade värdar/vakter på plats och rapporterar att
det endast var en liten andel av besökarna som inte följde restriktionerna. Smittspårningen visar att den kraftiga ökningen
av antal fall i länet antas bero på att många träffats utanför sina vardagliga bubblor under påsk, och att vädret sannolikt
bidrog till att många av de träffarna blev inomhus. Det bedöms fortsatt vara på arbetsplatser och inom familjen som
smittan sprids.
Värmland: Flera kommuner framför en oro inför fortsatt ökad risk för smittspridning i samband med att andelen
motorburna aktiviteter ökar under våren.
Gotland: Flera aktörer har observerat att fler människor rört sig på gator och i butiker dagtid under påskveckorna.
Västra Götaland, Kalmar och Skåne: Inget att rapportera relaterat till påsk-turism.
Kommentarer/slutsatser
Vår bedömning är att efterlevnaden har försämrats ytterligare sedan föregående vecka (8 jmf med 6 län anger medel
efterlevnad). Gällande rörelsedata är vår bedömning att minskningen av aktivitet inom kategorierna ”shopping och nöje”
och ”matbutiker och apotek” troligtvis delvis beror på de något mer begränsade öppettiderna under de röda dagarna i
samband med påsk, samt att ökningen i kategorin ”utomhus” reflekteras av att mer tid spenderats utomhus under
ledigheten.
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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 3 – 9 april visar en genomsnittlig minskning (-5%) jämfört med
föregående vecka. För tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster
inom län (jmf. med föregående vecka): v. 13: -1%, v.12: +7%, v.11: +4%, v.10: -3%
Google Mobility Report visar att mellan den 1-7 april har aktivitet minskat inom ”shopping och nöje”
(7%), ”matbutiker och apotek” (12%),”station i kollektivtrafik” (3%) och för ”arbetsplatser” (9%) jämfört
med föregående sjudagarsperiod (24-30 mars). Under samma period har aktivitet ökat inom ”bostäder”
(1%) och ”utomhus” (45%).
Kollektivtrafik
Allmänheten uppmanas fortsatt att undvika icke nödvändiga resor för att undvika trängsel och
smittspridning. Samtidigt har flera åtgärder vidtagits för smittsäkert resande.

Vidtagna åtgärder
• Uppsala rapporterar att en grupp är tillsatt för hantering av kommande lov (beslut har tagits om
anpassat studentfirande).
• Stockholm förlänger rekommendationen till allmänheten om att använda munskydd (i kollektivtrafik och
inomhusmiljöer) fram till 2021-05-03.
• Jönköping rapporterar om veckovisa samverkansmöten i kommunala chefsnätverk och om
Informationsmöte för att minska risken för smitta på arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt.
• Halland rapporterar att en kommun kommunicerat förhållningsregler för öppnade av idrotts och
träningsanläggningar.
• 3 län rapporterar om riktade informationsinsatser och användande av olika kommunikationskanaler för
att uppmärksamma råd och rekommendationer.
• 9 län rapporterar inte något nytt.

13 län rapporterar medel, 6 län rapporterar låg och 2 län anger ingen samlad bedömning av efterlevnad.
12 län bedömer låg efterlevnad av munskydd i kollektivtrafiken. Att användandet av munskydd är lågt
kan bero på att resenärer inte upplever trängsel, enligt Länsstyrelsen Värmland. Observationerna och
insamlade uppgifter pekar på att efterlevnaden av råd, rekommendationer och riktlinjer fortsätter sjunka
jämfört med föregående veckor. I Västernorrland planeras det för att under vecka 15 följa upp de
regionala rekommendationerna om användning av munskydd samt avrådan från onödiga resor.

Behov av åtgärder
• Gotland rapporterar att det kan behövas fysiska åtgärder för att säkerställa att restriktionerna efterlevs
på populära besöksmål.
• I Västernorrland ser en kommun behov för fler fysiska sittplatser i utomhusmiljö.
• 17 län rapporterar inte något nytt.

Vårens antågande underlättar för cykeltrafiken vilket ytterligare har minskat resandet i Umeå stadstrafik,
enligt Länsstyrelsen Västerbotten.

Övrigt
• Stockholm ser följdproblem med förbudet att servera alkohol efter 20.00, fler börjar dricka tidigare på
dagen och i snabbare takt.

Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 900 personer fler i länet vecka 15 än de som
räknas som fastboende, vilket kan jämföras med uppskattningen på 11 100 för vecka 14.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Privata sammankomster och större träffar: 6 län
• Restauranger och uteserveringar: 4 län
• Handel: 8 län
• Skola: 3 län
• Arbetsplatser: 7 län
• Religiösa sammankomster: 2 län (ett av dessa län anger ramadan som ett potentiellt framtida
riskområde).
• Gym/idrottsanläggningar: 3 län
• Fjällturism: 2 län
• Parker och hamnar: 2 län
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