Endast öppen information

Efterlevnadsuppdraget, vecka 20 2021
Från: Länsstyrelse Värmland

Vidtagna åtgärder
Generella iakttagelser
Generellt rapporterar kommunerna om en hög efterlevnad. Länsstyrelsen
gör, med anledning av rapporteringen från näringsliv och allmänhet samt
iakttagelser från länsstyrelsens tillsynspersonal om att fler handlar i grupp
och inte är lika bra på att hålla avstånd, bedömningen att efterlevnaden
försämrats under våren.

Affärer har satt upp information tydligt vid entré kring max. antal i butik i
förhållande till yta samt vilka tider där minst besökare finns i butik.
Information, handsprit, kömarkeringar på golv, plexiglas, personal med visir.
Besöksräknare med ”Stoppljus” i butiksentré
Riktade informationskampanjer.
Butiker har satt upp anslag om att handla själv, inte hela familjen.

Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning
I samband med bättre väder ökar risken för smittspridning när människor
samlas i större grupper. Med vårens många högtider och studenten ökar
risken än mer.

Behov av åtgärder

Kommuner och Polisen lyfter fram cruising och bilträffar som riskområden.
I samband med att fas 4 har påbörjats och antalet vaccinerade ökar
förväntas även det bidra till att fler kommer samlas.
I dagsläget är det familjesammanhang och arbetsplatser samt sociala
aktiviteter som är de miljöer där den mesta smittan sprids.

Gallerior, matbutiker, butiker med blandade verksamheter, såsom
paketutlämning, spelhörna, pantstationen samt återvinningscentraler.

Övrigt
Länsstyrelsen har fått indikationer om en längtan till det normala och att
få umgås. Detta kan medföra att trycket blir hårt vid lättnad på
restriktionerna när samhället börjar öppna upp.
Under långhelgen har polisen genom samtal och med stöd av
Pandemilagen skingrat grupper av människor i samband med
demonstration.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 20 2021
Från: Länsstyrelse VÄRMLAND
Sammanställning av kollektivtrafiken
Bedömd efterlevnad
Rapportering rörande kollektivtrafiken saknas för aktuell vecka, men
Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av föregående veckors
rapportering att efterlevnaden inte har förändrats och är fortsatt god.

Efterlevnadsuppdraget, vecka XX 202X
Från: Länsstyrelse XXX
Generella iakttagelserSammanställning av kollektivtrafiken

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser
utvecklingen ut från föregående vecka?
Resande minskning ligger på ca 50% om man jämför med samma period 2019.
Eftersom gymnasieskolan har viss distansundervisning så ligger resandet stabilt på
den nivån.

Inom kollektivtrafiken är bedömningen att rekommendationerna gällande trängsel följs i
hög utsträckning. I den regionala trafiken är det endast några enstaka turer där det
förkommer lite trängsel och det är ingen systematik i vilka turer det är.

Vidtagna åtgärder

Användandet av munskydd inom kollektivtrafiken vid de tider som FHM
rekommenderat är inte i jättehög hos resenärerna trots information ombord på
fordonen och i alla övriga kanaler. Det kan bero på att resenärer inte upplever
trängsel.

Information gällande rekommendationerna om användandet av munskydd vid vissa
tider.

Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning

Resandeuppföljning med entreprenör 3 ggr i veckan för att kunna genomföra åtgärder
vid trängsel ombord.

I stort sett samtliga fordon har nu skyddsglas installerade vid föraren i den regional
busstrafiken så man kan släppa på folk i framdörren. Detta innebär att det blir ett bättre
flöde bland resenärerna ombord för att minska smittspridning.
Tätortstrafiken har även tidigarelagt sommartidtabellen från den 12/4 pga mindre
efterfrågan och då istället förstärka upp de linjer där det är fler resande för att minska
trängseln ombord.

På Karlstads busstation kan det ibland förekomma mer personer vid vissa tider.

I tätortstrafiken är det fler turer där det blir mycket resenärer på och då stannar inte
bussen och tar upp fler resenärer utan hänvisar till nästa tur eftersom det är tätare
trafikutbud.

Behov av åtgärder

Övrigt

Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 20 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Inledningsvis prioriterades kontroll på plats hos verksamhetsutövare. Fokus närmaste tiden
kommer att ligga på uppföljning av verksamheter via telefon. Nya verksamheter kommer
primärt att kontaktas via telefon eller e-post.
Länsstyrelsen har varit i kontakt med Värmlands hembygdsförbund för att få en bild av hur
hembygdsföreningarna har ställt om sin verksamhet och informera om uthyrning av lokaler mm.
Förra veckan gjordes 4 fysiska efterlevnadskontroller i köpcenter och andra centrala platser
med många butiker; Skoghall, Forshaga, Välsviken och Våxnäs. Det såg bra ut, ingen trängsel
och välskyltade butiker.
Vi har också tagit kontakt med de ”nöjesparker eller liknande” vi har i länet, tre stycken som har
fått administrativ tillsyn. Sunne Sommarland, Rottneros Park och Värmlands Vikingacenter.

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen i Värmlands län bedömer att viljan att följa lagstiftningen är god.
Verksamhetsutövarna efterlever generellt sett lagstiftningen väl, men det finns stor variation
mellan objekten.
De stora butikskedjorna har gått ut med central information och stöd till ”sina” verksamheter,
vilket kan underlätta men i vissa fall försvåra för de lokala handlarna i sin strävan att göra rätt.
Små verksamheter med trånga lokaler kan ha en utmaning i dels att beräkna antalet men även
ha kontroll över antalet besökande. Verksamheter med flera olika verksamheter som spel,
paketutlämning mm kan ha utmaningar i att ordna bra och säkra flöden.
De vanligaste bristerna är att det saknas dokumentation av hur beräkningar av utrymme mm
har gjorts.
En kommunikativ utmaning är att kommunicera om vad länsstyrelsens tillsynen omfattar.
Länsstyrelsens uppdrag är inte att se till att allmänheten ”sköter sig” vid besök på
handelsplatser och liknande utan att att säkerställa att verksamhetsutövarna vidtar åtgärder
och har rutiner för att trängsel inte ska uppstå, att det finns tillgång till handsprit osv.

Viss anpassning till säsong har förekommit och bygghandlare och handelsträdgårdar har
besökts eller kontaktats. Inför återöppnande/säsongsstart har även museer och djurparker
prioriterats, samt uthyrare av lokaler.
Uppföljande kontroll/återbesök har gjorts för att se att vidtagna åtgärder fortfarande finns på
plats.
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Brister

Nu sker tillsynen i huvudsak genom administrativ tillsyn och fokus är nu på verksamheter med
nära kontakt med kunderna, som frisörer, optiker eller skönhetsvård.

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

När tillsynen startade upp låg huvudfokus på handelsplatser och gym, utifrån de indikationer
som fanns om var mest människor var i rörelse. Urval skedde delvis skett i dialog med
kommunerna, men även information från allmänhet har vägdes in i prioriteringarna. Tillsynen
skedde i huvudsak genom fysiska fältbesök.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Kommentar:
Tillsynen har fokuserat på information, kontroll och rådgivning. I de fall brister har noterats har
överenskommelser träffats om att genomföra åtgärder.
De överenskomna åtgärderna har genomförts inom utsatt tid, så några föreläggande har inte
varit nödvändiga

