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Svarsfrekvens och metod
Bedömningen baseras på rapportering från samtliga 21 länsstyrelser, som i sin tur bygger på rapportering från kommuner
och andra regionala aktörer. Insamlingsmetod kan skilja sig åt mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i
denna sammanställning. Res- och aktivitetsdata inkluderas från Telia Crowd Insights och Google Mobility Reports.
Sammanfattning
Samma 10 län som förra veckan anger att den samlade bedömningen av den generella efterlevnaden är medel. Äldre
och ungdomar anges efterleva restriktionerna sämre än övriga. Allmänheten brister fortsatt i att hålla avstånd, använda
munskydd och handla ensam. Region Östergötland bedömer att följsamheten har minskat och uppmanar sedan den 30
april länets invånare att följa förhållningsättet personlig lockdown i 14 dagar.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.18

v. 17

Fyra län har rapporterat om valborgshelgen: Jönköping och Uppsala uppger att det var lugnt. Västerbotten uppger också
att det var lugnt förutom att en större tillställning upplöstes av polis. En demonstration genomfördes i Kronoberg trots
föreläggande om vite. Ett flertal studenter hade dessutom samlats utomhus på campus, där polisen agerade och
påminde om vikten av att hålla avstånd.
Norrbotten uppger ökad smittspridning bland gymnasieelever under föregående vecka.
Västra Götaland och Stockholm har inlett samverkan med berörda parter för att kunna möta eventuella
förstärkningsbehov på turer med trängselrisk inom kollektivtrafiken inför starten av fas 4 i vaccineringsprogrammet.
Östergötland och Västra Götaland rapporterar om en reseökning inom färdtjänst och sjukresor, vilket antas bero på att
vaccinationsgraden ökat. Västmanland rapporterar att det har införts krav på munskyddsanvändning inom färdtjänst och
sjukresor.
Kommentarer/slutsatser
Efterlevnaden är svårbedömd, delvis för att inte alla aktörer i respektive län rapporterar.
Det är svårt att identifiera nya åtgärder, men behovet av information till personer som är vaccinerade eller som har
antikroppar om gällande rekommendationer kvarstår.
Utifrån inrapporteringen sedan en längre tid gör Länsstyrelserna antagandet att det nya normalläget när det gäller
efterlevnad torde ha nåtts i vardagen, men att det kan bli förändringar i samband med semesterperioder. Antagandet
grundar sig i att det är relativt oförändrade rapporteringar i såväl efterlevnad som resmönster över en längre tid.
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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 24–30 april minskade med 4% jämfört med föregående vecka. För
tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster inom län (jämfört med
föregående vecka): v.16: -8%, v.15: 0%, v.14: -5%, v. 13: -1%.
Google Mobility Report visar att mellan den 22–28 april ökade aktiviteten inom kategorierna ”shopping
och nöje” (1%) och ”bostäder” (1%), var oförändrade inom kategorierna ”matbutiker och apotek” (0%),
och ”arbetsplatser” (0%) samt minskade inom kategorierna ”utomhus” (52%) och ”station i
kollektivtrafik” (3%) jämfört med föregående sjudagarsperiod (15–21 april).
Kollektivtrafik
Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger 6 län hög, 14 län
medel, och 1 län låg efterlevnad. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras oförändrat vara
medel i 1 län och låg i 18 län. Beläggningsgraden bedöms vara medelhög i 17 län och låg i 3 län. Det
rapporteras fortsatt om få fullsatta turer.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
(+/- anger förhållande till vecka 17)
• Sociala sammankomster: 15 (+6) Kommande studentfirande anges av flera kommuner.
• Restauranger, krogar och uteserveringar: 7 (-2).
• Handel: 10 (-4)
• Skola: 9 (+4) Norrbotten uppger ökad smittspridning bland gymnasieelever under föregående vecka.
• Arbetsplatser: 10 (+4)
• Utomhus: 3 (+1).
• Gym, idrottsanläggningar och simhallar: 7 (+2) Kalmar lyfter padel och obemannad verksamhet.
• Återvinningsstationer: 1 (+-0)
• Motorträffar: 5 (+3) Flera län anger att unga samlas.
• Omsorgsverksamhet: 2
• Kollektivtrafik: 3
• Hamn: 1 (Stockholms hamn)
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Vidtagna åtgärder
• Samverkan och regionala rekommendationer: I Stockholm har det efter samverkan mellan länets
universitet och högskolor samt smittskydd beslutats om visst kommunalt införande av vistelseförbud
under valborgshelgen. Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till den 9
maj och det förbereds för ytterligare förlängning. En kommun i Västra Götaland har infört lokalt
vistelseförbud på parkering där motorträffar brukar ske. Smittskydd Örebro förlänger rekommendation
av stängning av icke nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till. Västernorrland rapporterar
om utökade och förlängda regionala restriktioner.
• Skola och fritidsgårdar: I Norrbotten har enstaka skolor gått över till 2-veckors distansundervisning. I
Västmanland har en kommun ställt om till uteverksamhet vid förskola där personal påvisat covid-19. En
kommun i Dalarna rapporterar om förlängda öppettider på fritidsgårdar för att öka ungdomarnas
möjligheter att umgås tryggt och säkert under kommande helger.
• Information: Västmanland rapporterar att flera kommuner haft informationskampanjer gällande råd och
rekommendationer riktade till allmänheten och näringsidkare.
• 9 län rapporterar inte något nytt.
Behov av åtgärder
• Kronoberg lyfter behovet för restauranger och pubar att i större utsträckning anpassa möbleringen för att
motverka trängsel.
• Gävleborg och Västernorrland ser behov av information om hur personer som är vaccinerade bör agera
i relation till gällande rekommendationer.
• 17 län rapporterar inte något nytt.
Övrigt
• Jämtland rapporterar att kommuner ser minskad efterfrågan på hemkörning av dagligvaror. Detta tros
vara en följd av att allt fler äldre nu är fullvaccinerade.

