Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 52 2020
Sammanfattning

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

Enligt länens sammanlagda bedömning har den generella efterlevnaden minskat något. Bedömningen varierar dock
mellan olika verksamheter. De skärpta restriktionerna har resulterat i ökad efterlevnad vad gäller framförallt
kollektivtrafik, serveringsställen, hemarbete samt stängda verksamheter. Den försämring länen rapporterar rör främst
handeln, där trängsel förekommer i köpcentrum såväl som livsmedelsbutiker. Flera län rapporterar även om trängsel vid
postombud.
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V. 51

Kollektivtrafiken: Resandet i kollektivtrafiken rapporteras generellt minska ytterligare under föregående vecka.
Minskningen bedöms ske med anledning av beslutet att gymnasieskolan ska ske på distans, stundande julledighet samt
skärpta restriktioner. Dock rapporteras det fortsatt om viss trängsel i samband med rusningstid. Värmland rapporterar
att julhandeln bidrar till en viss ökning av resande i kollektivtrafiken på helgerna. Västernorrland rapporterar om att det
kan förekomma trängsel i kollektivtrafiken som åker mot större köpcentra. Jönköpings län rapporterar om nöjesåkande
ungdomar som fortsatt reser i kollektivtrafiken för att träffa varandra på offentliga platser. Östergötlands län rapporterar

•

att sjukfrånvaron hos trafikföretagen är högre än normalt vilket kan komma att påverka framöver.
Besöksmål: Baserat på data hämtad från tjänsten ”Google COVID-19 Community Mobility Report” den 15 december

•

konstateras att människor tillbringar något mer tid i butiker och apotek sedan föregående rapport. Mer tid spenderas
också i parker. Tid spenderad vid knutpunkter för resande samt på arbetsplatser är enligt samma rapport oförändrat.
•

Slutsatser och trender
Det är små förändringar från föregående veckas rapportering. De främsta områdena som upplevs som problematiska rör handel och
paketutlämning. Rapporteringen är till viss del motsägelsefull då den sammanlagda bedömningen av efterlevnaden försämras
samtidigt som länen rapporterar en förbättring inom flertalet verksamheter.

•

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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Sammanställning från länsstyrelserna

Samlad bedömning nationella resmönster (gäller ej endast kollektivtrafik)

Vidtagna åtgärder

•

•

Sedan 20 oktober har antalet resor mellan län i Sverige minskat med 38 % jämfört med
samma period förra året. Under perioden 15 april till 15 maj minskade resandet med 44 %,

och riktad information till vissa målgrupper. Skåne rapporterar att Landskrona kommun har tagit fram en film på arabiska

vilket tyder på att rekommendationerna ger effekt, men inte i lika hög utsträckning som under

riktad till unga (15-25 år) som fortfarande har stor spridning i sociala medier (över 50 000 personer har sett filmen).

våren. Sedan 20 oktober har resandet till och från Stockholm, Göteborg och Malmö minskat

•

med 41,5 %, 39 % respektive 42,5 %. Sedan införandet av de nya rekommendationerna har
resandet minskat i alla län.
•

9 län rapporterar att de intensifierat och uppdaterat informationsinsatser. Det rör sig om breda kampanjer via olika kanaler

träningsanläggningar och andra samlingslokaler.
•

Minst 3 län rapporterar att avdelningar inom barnomsorgen inte kommer slås ihop under jullovet för att minska storleken
på barngrupperna och därmed minska risken för smittspridning.

Baserat på data från Telia konstateras att resandet inom respektive län inte förändrats mer än
marginellt sedan föregående rapportering.

6 län rapporterar att många kommuner har stängt verksamheter så som bibliotek, badhus, fritidsgårdar,

•

2 län (Dalarna och Gävleborg) rapporterar om vidtagna åtgärder vid skidorter med bland annat utökat
provtagningsstationer, inrättat karantänboende, avskärmning vid liftar och begränsningar i antal besökare.

•

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Länen har rapporterat följande i fallande ordning:
•
•

minska att risken för trängsel.
•

Butiker (15 län): i synnerhet vid tidpunkter med hög beläggning. Ett fåtal län nämner att
ungdomar umgås i grupper i köpcentrum.

Gotland rapporterar att pastoraten/församlingarna kommer att erbjuda flera gudstjänster på plats men med högst 8
personer för att erbjuda fler möjlighet att delta.

•

Utlämningsställen för paket (13 län): den ökade e-handeln har lett till att det ofta förekommer
trängsel vid utlämningsställen.

2 län (Stockholm och Uppsala) rapporterar om att ”allmänhetens åkning” på utomhus skridskoanläggningar stängts för att

Flera län rapporterar om att de startat planering inför kommande krav på munskydd i kollektivtrafiken (Norrbotten,
Jönköping, Skåne samt Västernorrland).

•

Jönköpings län rapporterar att det pågår en översyn kring förstärkningsbussar och hur detta ska hanteras vid skolstarten.

•

Serveringsställen (4 län)

•

Skolmiljöer (3 län): det förekommer trängsel i skolutrymmen och vid måltidsservering.

Lyfta behov av åtgärder och samordning

•

Arbetsplatser (3 län): där det inte är möjligt att arbeta hemifrån

•

•

Offentliga platser (3 län)

I Dalarna önskar kommuner som är transitkommuner för fjällturismen ytterligare information på nationell nivå gällande att
genomresande ska handla hemma och INTE stanna och göra det längs vägen

•

7 län lyfter alltjämt fram behov av samordnad kommunikation på nationell nivå och över länsgränserna kring
rekommendationerna. I synnerhet nu då det nu finns nya skärpta restriktioner.

•

2 län (Västerbotten och Östergötland) lyfter behov av mer anpassad information till språksvaga grupper.

•

Stockholm lyfter behov av samlad sammanställning eller länk att gå till gällande kommunikationsmaterial som tas fram av
nationella myndigheter (främst FHM och MSB).

•

I Skåne efterfrågar kommunerna att smittskydd bör ge rekommendationer till kommunerna oftare.

