Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling. Sju av åtta kommuner har rapporterat.
* FoHM:s råd = Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd

Sammanfattning

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Vad är det viktigaste som har inkommit i veckans rapportering?
• Rapporterna tyder på att den generella efterlevnaden är god.
• Länsstyrelsen har fått in rapporter om både bristande regelefterlevnad samt om god eller
förbättrad regelefterlevnad den senaste veckan.

Kommentarer/ slutsatser
Vad har förändrats sedan sist och vilka slutsatser går att dra av det?
• En kommun bedömer i sin rapport att allmänhetens efterlevnad har förbättrats något
jämfört med förra veckan. En annan kommun lyfter att Coronatrötthet och en ansträngd
arbetsbelastning i verksamheter kan leda till trötthet och oaktsamhet.
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Fråga 1. Bedömd efterlevnad
Samlad bedömning av hur de råd och rekommendationer som finns, efterföljs (anges som låg,
medel, hög eller mycket hög,
Samlad bedömning: efterlevnaden bedöms generellt som hög i länet men det finns
varningssignaler om att råd och rekommendationer inte alltid efterlevs.
•

Två kommuner: medel

•

Tre kommuner: hög

•

En kommun: mycket hög

Rapport från Crush Covid (studie vid Uppsala universitet, i samarbete med Region Uppsala):
Smittspridningen i länet är fortfarande hög. I Enköpings kommun är smittspridningen den högsta
i länet just nu.
Andelen positiva är högst i gymnasieåldern, vilket via hushållssmitta kan ge avtryck i åldrarna 40
- 60 år ett par veckor senare.
Andelen som tror sig smittats i hemmet eller på sin arbetsplats är nästan 80%. Andelen som tror
sig smittats i offentliga sammanhang eller på privata fester minskar stadigt.
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Fråga 2. Generella iakttagelser
Flera kommuner rapporterar om observerat god efterlevnad av rekommendationer i
•
samband med tillsyn. En kommun rapporterar om förbättrad efterlevnad observerats
vid kommunens tillsyn. Främst förbättrad efterlevnad när det gäller att hålla avstånd.
Kommuner har fått in rapporter om trängsel i butiker.
•
En kommun rapporterar att medarbetare upplevs jobba hemma i bredare utsträckning
•
efter de nya allmänna råden.
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Fråga 4. Vidtagna åtgärder
• Informationskampanjer har genomförts i alla länets kommuner för att uppmärksamma de
skärpta nationella råden.
• Begräsningar i antal deltagare och i öppettider hos verksamheter, så som ingen "allmänhetens
åkning" på kommuns isar, bara motionssim och skolbad på badhus, minskade öppettider på
biblioteken, ingen sammanslagning av förskoleklasser över jul och nyår.
• En kommun rapporterar att deras kulturförvaltning planerar att ha stängt under julhelgerna.
• Internt har kommunerna bland annat begränsat antalet personer i utrymmen, en kommun
rapporterar om inspektioner och dialog i sina samtliga verksamheter. En annan kommun har
gjort veckovisa lägesbilder som publiceras på kommunens intranät

Fråga 5. Behov av åtgärder
• Kommuner lyfter behov av samlad information och efterlyser tydliga rekommendationer från
myndigheterna.

Fråga 3. Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning • Fråga 6. Övrigt
• Kommuner rapporterar butiker, caféer och allmänna ytor som områden med risk för ökad
smittspridning. Ett par kommuner rapporterade att de fått in klagomål om trängsel i
butik.
• En kommun rapporterar om ökad risk för smittspridning inom äldreomsorgen, främst
demensvård. Kommunen rapporterar även om smittspridning inom barn- och utbildning,
främst smittspridning inom personalgruppen.

