Efterlevnadsuppdraget, vecka 1 2021
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling.
Sju av åtta kommuner har rapporterat.

Sammanfattning

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Vad är det viktigaste som har inkommit i veckans rapportering?
• En kommun har utfärdat starka rekommendationer om användandet av
munskydd i färdtjänst utifrån smittskyddsläkarens rekommendationer.

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.
Rapport från Crush Covid (studie vid Uppsala universitet, i samarbete med Region
Uppsala).

Kommentarer/ slutsatser
Vad har förändrats sedan sist och vilka slutsatser går att dra av det?
•

Svårt att dra slutsatser utifrån begränsad rapportering under helgerna.
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Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling.

Fråga 2. Generella iakttagelser
• En kommun rapporterar att det är väldigt få besökare på restauranger och
lunchserveringar. Restauranger och lunchserveringar har anpassat sin
verksamhet och efterföljande är god. Kommunen rapporterar vidare att
användningen av munskydd har ökat, vilket till viss del medför att en del
inte tycker att det är lika viktigt att hålla avstånd.
• En kommun rapporterar att efterlevnaden på återvinningscentralen i
huvudsak är hög men ett fåtal kunder respekterar inte skyltningen,
kommer till anläggningen trots symptom, hostar rakt ut och spottar på
marken. Dessa kunder blir irriterade när personalen säger till att de
skärpta råden måste följas.
• Enligt rapport från ordningsvakter i en kommun har det skett en markant
stegring i antalet ungdomar som rör sig i de centrum.
• Det har noterats en ökad ansamling av personer som utövar spontanidrott
på eget ansvar vid kommunens belysta utomhusanläggningar.

Fråga 4. Vidtagna åtgärder
• Informationskampanjer har genomförts i alla länets kommuner för att
uppmärksamma de skärpta nationella råden.
• Flera lokaler eller verksamheter har stängt, förutom redan införda
begränsningar i antal deltagare och i öppettider hos verksamheter, så som ingen
"allmänhetens åkning" på kommuns isar, minskade öppettider på biblioteken.
• Internt har kommunerna bland annat begränsat antalet personer i utrymmen,
en kommun rapporterar om inspektioner och dialog i sina samtliga
verksamheter.
• En kommun har utfärdat en stark rekommendation att chaufförerna inom
kommunens färdtjänst använder munskydd.
• Fyra högstadieskolor av tjugo i en kommun har fattat beslut om delvis fjärr‐ och
distansundervisning, en ytterligare ansökan har inkommit.
• En kommun rapporterar att de kommer bedriva riktad tillsyn varje vecka till dess
att lagen upphör 2021‐05‐31.
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
• Kommuner har rapporterat butiker, caféer, utomhusanläggningar för idrott,
återvinningscentral och allmänna ytor som områden med risk för ökad
smittspridning.

Fråga 6. Övrigt
• Den 10 januari trädde den tillfälliga covid‐19‐lagen i kraft. Till följd av
länsstyrelsernas uppdrag om att utöva tillsyn har Länsstyrelsen i Uppsala län
skapat en ny enhet som kommer ansvara för detta.
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Sammanställning av kollektivtrafiken
Rapporten bygger på uppgifter från Region Uppsala

Fråga 1. Bedömd efterlevnad
Efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd i
lokal och regional kollektivtrafiken bedöms som medel.

Fråga 4. Beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser utvecklingen ut från föregående
vecka?
• Beläggningsgraden för vecka 1 är 4,1 % för stadsbussarna och 4,1 % för regionbussarna, jämfört med
6,9 % respektive 6,1 % för samma period tidigare år. Beläggningsgraden är dock ett medeltal och det är
trångt på vissa turer.
• Uppskattat antal fullsatta turer är 33 stycken på stadsbussarna (motsvarande 0,21 %) och 9 stycken på
regionbussarna (motsvarande 0,07 %).

Fråga 2 Generella iakttagelser
• Med gymnasieskolor på distans och hemarbete i större
utsträckning har kollektivtrafiken väldigt lite trängsel.
• Känslan är att det är relativt få (25‐30%) som använder
munskydd och man delar inte ut fler än ca 50 st/dag.

Fråga 5. Vidtagna av åtgärder
• Information om munskyddsrekommendation gick ut brett i början av året på alla tillgängliga kanaler
inklusive fönsterskyltar i samtliga bussar.
• All personal som rör sig bland kunderna (förare som ej sitter bakom skyddsglas, tågvärdar,
kontrollpersonal etc) rekommenderas att använda munskydd.
• Gratis munskydd delas ut på UL:s resecentrum.
• I dagsläget har ca 17 bussar i regiontrafiken skyddsglas runt föraren så att framdörrarna kan öppnas
igen.

Fråga 3. Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning

Fråga 6. Behov av åtgärder

Fråga 7. Övrigt

