Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 37 2020
Svarsfrekvens och metod
Bedömningen nedan baseras på rapportering från samtliga 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsernas rapportering bygger på rapportering från kommuner och
andra regionala aktörer. Metod för insamling och analys kan skilja sig åt
mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i denna
sammanställning.

EFTERLEVNAD KOMMUNER OCH ANDRA RAPPORTERANDE AKTÖRER

Samlad bedömning
• Minst 15 län rapporterar medel till hög efterlevnad av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Det finns stora variationer i rapporterna vad gäller nuläget. Tre län
rapporterar om någon form av försämring och fyra län om förbättringar.
Tre län rapporterar om att läget inte förändrats sedan föregående vecka
(övriga län har inte redovisat en sådan bedömning).
• Det rapporteras om trängsel främst i butiker, gallerior och restauranger.
• Det är främst rapporter om ungdomar och 70+ som inte följer
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
• Flera länsstyrelser uppger att svarsfrekvensen på de frågor som denna
rapport bygger på har blivit sämre.”
• Fortsatt rapportering om att allmänheten uppvisar en trötthet att följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök
• Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och
ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av
föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare och att trängseln
har ökat de senaste veckorna och speciellt i samband med helger/kvällar.
• Ett par län rapporterar om brister vid tillsynsbesök av serveringsställen.
• Några län rapporterar att sociala sammanhang som tidigare varit digitala
nu går över till fysiska träffar. Fler förfrågningar om att arrangera
offentliga sammankomster har kommit in till polisen.
• Ett par län rapporterar om coronatrötthet och avslappnad inställning till
riktlinjer, gäller kunder/personer (ett par län).
• Flera län rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken.
• Ett län rapporterar om färre klagomål till kommunerna om trängsel.
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Vidtagna åtgärder
Nya åtgärder som rapporterats den här veckan.
• Polisen har upplöst en loppmarknad med hänvisning till coronadirektiven.
• Älgjakten startar den 7 september i Norrbotten. Ett flertal jaktlag har
genomfört corona-anpassningar.
• Planerade marknader ställs in och de evenemang som genomförs sker i
anpassat format.
• På en badanläggning har vartannat skåp stängts av för att minska risken för
trängsel.
• Ett universitet håller på att anställa distansvärdar bland studenterna.
• ”Take away”-paket med böcker från bibliotek.
• En kommun har påbörjat en allmän trängselinventering för att systematiskt se
var åtgärder kan behövas. En kommun har daglig digital incheckning för
arbetslag -man ses via Skype och stämmer av dagen.
I övrigt rapporterades i stort samma åtgärder som föregående vecka.
Behov av åtgärder
I stort rapporterades om samma behov som föregående vecka. Nedan listas vad
som kan beaktas som nya behov utifrån senaste rapporteringen.
• Gemensamt arbete kring riktlinjer och förhållningssätt för resande för att
understödja och minska belastningen på ett redan ansträngt transportsystem.
• En kommun anger ett behov av att bemöta den oro som kan finnas bland
elever och medarbetare nu när skolorna är igång igen. Flera aktörer påtalar
fortsatt behov av information till allmänheten, riktad och spetsad information
samt enkla och tydliga budskap. Polisregion Öst ser ett behov av fortsatt
närvaro på platser där det kan förväntas större folksamlingar.
• Tydlighet vid eventuella lättnader i restriktioner.
Exempel på behov av åtgärder som kvarstår sedan föregående rapportering
• 16 län lyfter ett fortsatt behov med vad som kan beaktas som
”påminnelseinsatser” till oss alla, om att det inte är över (16 län).
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EFTERLEVNAD LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Samlad bedömning
• Inga betydande förändringar sedan förra veckan.
• Generellt hög efterlevnad vad gäller information till resenärer.
• Varierande efterlevnad vad gäller trängsel, många län rapporterar att
alltför många personer väljer att resa i rusningstid.
• Gymnasieelevernas resande sedan skolstarten fortsätter att skapa trängsel
i många län.

Vidtagna åtgärder
Nya åtgärder som rapporterats den här veckan.
• Flera län har förstärkt belastade turer, såväl buss som spårtrafik, för att minska
trängseln.
• Något län rapporterar om förstärkta hygienrutiner för städning och personal.
• Informationskampanj inför skolstarten om vikten av att undvika trängsel.
• Uppföljning av förändrade skoltider.

Beläggningsgrad (aktuell och tidigare år)
• Inga betydande förändringar sedan förra veckan.
• Överlag betydligt lägre beläggningsgrad jämfört med normalläget.
• Viss tendens syns till ökat resande, vissa län rapporterar större resande än
under våren och förväntad fortsatt uppgång.

Behov av åtgärder
Nya åtgärdsbehov som rapporterats den här veckan.
•
Undersökning av i vilken utsträckning resenärer faktiskt undviker onödiga
resor respektive faktiskt genomför resor som de behöver göra.
•
Fortsatt information om vikten av att undvika trängsel, förslagsvis som
pushnotis från lokaltrafikens app.
•
Något län som saknar det önskar app eller liknande för att rapportera
trängsel i realtid.
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GODA EXEMPEL KOMMUNER MFL
Nya goda exempel som rapporterats den här veckan.
•
En kommun har tagit fram affischer med QR-koder till FoHM:s info på
olika språk.
•
En kommun har tagit fram en affisch som serveringsställen kan använda,
för att underlätta och garantera korrekt information.
•
Ett par kommuner ser goda resultat från personliga möten mellan
serveringsställen och tillsynspersonalen då verksamheterna ges stöd i att
göra rätt.
•
En kommun har bjudit in samhällsaktörer till sin krisledningsstab för att
ta in information kring bland annat sociala frågor.
•
Besöksdatorn i en kommuns kontaktcenter är försedd med
dubbelkommando så att användare kan få hjälp av personalen utan att
vara nära.
•
Köpcentrum där många butiker erbjuder swishbetalning och
varuutlämning på parkeringen.
•
En kommun ser till att föreningar gör riskbedömning (framtagen av
FoHM) inför bokning av lokaler, vilket vägleder dem att göra rätt.
•
En kommun har startat företagsakut med samlad information till
näringslivet.
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GODA EXEMPEL KOLLEKTIVTRAFIK
Inga nya inrapporterade goda exempel förutom det som nämns under vidtagna
åtgärder.

