Efterlevnadsuppdraget, vecka 3 2021
Observera att denna rapportering bygger på sporadiska observationer och inte systematisk datainsamling.
Sex av åtta kommuner har rapporterat.

Sammanfattning

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Vad är det viktigaste som har inkommit i veckans rapportering?
Indikatorerna i projektet Crush Covid (testning, sjukhusinläggningar,
ambulans, 1177, Covid Symptom Study) visar att smittspridningen har
avtagit i hela länet med undantag för Håbo kommun. Nedgången
sammanfaller med julledigheter och således färre kontakter på
arbetsplatser och skolor.
Data ifrån smittspårningen visar att färre trott sig blivit smittade på
arbetsplats/utbildning under v 53‐02 och att det relativa bidraget från
privata träffar ökat. Mängden virus i Uppsala kommuns avloppsvatten
har också minskat.
Kommentarer/ slutsatser
Vad har förändrats sedan sist och vilka slutsatser går att dra av det?
Smittspridningen minskar till följd av julledighet men det återstår att se
hur situationen utvecklas efter återgång till arbete och skola.

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 baserat på
kommunernas bedömningar.
Rapport från Crush Covid (studie vid Uppsala universitet, i samarbete med Region
Uppsala).
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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 även fortsättningsvis är väldigt trångt på
vissa av UL:s bussar.
• En kommun rapporterar att de äldre är bättre på att hålla avstånd än de
yngre. Det är betydligt fler som använder munskydd nu än tidigare.

Fråga 4. Vidtagna åtgärder
• Informationskampanjer har genomförts i alla länets kommuner för att
uppmärksamma de skärpta nationella råden.
• En kommun rapporterar att sju högstadieskolor av tjugo har fattat beslut om
delvis fjärr‐ och distansundervisning, ytterligare en skola tillkommer från den
25:e januari.

Fråga 5. Behov av åtgärder
• Kommuner lyfter behov av samlad information och efterlyser tydliga
rekommendationer från myndigheterna. Exempelvis rapporterar en kommun om
behovet av mer samlad och tydlig information från nationella myndigheter,
otroligt otydligt om vad som gäller i vissa frågor, det skapar oerhörda
tolkningsutrymmen.
Fråga 3. Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad
smittspridning
• En kommun rapporterar att mötesrum och lunchrum är en riskmiljö.

Fråga 6. Övrigt
• Länsstyrelsen har påbörjat sin tillsyn enligt den tillfälliga covid‐19‐lagen, och har
genomfört 18 fältkontroller och 1 administrativ kontroll. Ingen kontroll har
resulterat i föreläggande eller förbud.

Efterlevnadsuppdraget
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 2 är 5,1 % för stadsbussarna och 4,8 % för regionbussarna, jämfört med
8,5 % respektive 8,2 % för samma period tidigare år. Beläggningsgraden är dock ett medeltal och det är
trångt på vissa turer.
• Uppskattat antal fullsatta turer är 79 stycken på stadsbussarna (motsvarande 0,5 % av totala antalet
turer) och 21 stycken på regionbussarna (motsvarande 0,2 %). Förra veckan var antalet fullsatta turer
33 stycken på stadsbussarna och 9 stycken på regionbussarna. På upptågen har det inte
uppmärksammats någon trängsel sedan distansundervisningen startade.

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
• Vid av‐ och påstigning då det sker igenom samma
dörrar.

Fråga 6. Behov av åtgärder

Fråga 7. Övrigt

