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Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 6 2021

Sammanfattning

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

Länsstyrelsernas fortsatta bedömning är att efterlevnaden är hög och att det finns en vilja från näringsidkarnas sida
att göra rätt och följa gällande rekommendationer. Länsstyrelserna ser samtidigt att många verksamhetsutövare har
svårt att hantera den trängsel som kan uppstå när kunder/besökare inte följer de allmänna råd och
rekommendationer som FHM utfärdat. Förra veckans uppmärksammande av bristande personligt ansvar i

v.06

v.05

butiker/matbutiker fortsätter att återkomma i länens rapportering även denna vecka: precis som förra veckan
rapporterar 11 län om risk för smittspridning i handeln såsom livsmedelsbutiker och detaljhandeln.
Kollektivtrafik: Majoriteten av länen rapporterar medel till hög efterlevnad och ett fortsatt lågt resande inom
kollektivtrafiken. Merparten av de län som rapporterat om munskyddsanvändning uppger att användningen är låg.
Fjällturism: Totalt 6 län uppmärksammar risken för smittspridning under kommande sportlov.
Dalarna: Ingen ökning av smittfall i länet, men de utomlänsfall man har är till största del med smittort Sälen.
Risker för trängsel ses i handeln samt i inomhusutrymmen och personalutrymmen på besöksmål såsom
vintersportanläggningar. I samband med kommande sportlov och evenemang såsom Vasaåket blir det också större
trängsel på serveringsställen längs vägen mot besöksmålen
Jämtland: Stor oro för ökad smittspridning i fjällen när sportloven börjar, signaler från både Åre och Vemdalen att
skidåkare blivit sämre på att följa restriktionerna.

Kommentarer/slutsatser
Små förändringar från föregående vecka gällande den generella efterlevnaden – fortsatt stora utmaningar med
trängsel i handel/matbutiker trots att näringsidkarna bedöms vidta föreskrivna åtgärder.
Sportlovsveckorna är en källa till oro. Oron baseras på tidigare erfarenheter i kombination med hög bokningsgrad
trots rådande restriktioner.
Ännu inga rapporter om ökad trängsel i kollektivtrafiken med anledning av högstadie- och gymnasieskolans gradvisa
återgång till närundervisning.
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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 län visar en genomsnittlig minskning med -5% i jämförelse med föregående vecka.
För tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster inom län (jmf. med
föregående vecka): v. 5: +7,8% v.4: +0,9 v.3: +6,3% v.2: -17,8%.
Kollektivtrafik: Majoriteten av länen rapporterar medel till hög efterlevnad. (9 av 21 hög, 6 medel). 6 län
har ej angivit en samlad bedömning av efterlevnaden. Flera av de län som inte har angivit en samlad
bedömning av efterlevandegraden rapporterar dock om fortsatt lugn och få fall av trängsel i
kollektivtrafiken (exempelvis Halland, Jönköping, Örebro).

Vidtagna åtgärder
•

Det som generellt genomsyrar länens vidtagna åtgärder är att fortsatta informationsinsatser fortgår
(både som nya vidtagna åtgärder och sedan tidigare vidtagna åtgärder). Tex Länsstyrelsen Västerbotten
medverkar i media och anordnar samverkansmöten för att sprida information om vad som gäller.

•

Denna vecka rapporterar 6 län (Uppsala, Kronoberg, Gotland, Örebro, Västmanland, Stockholm) att
kommunerna har börjat öppna upp vissa verksamheter med restriktioner, däribland bibliotek och
idrottshallar för föreningar och ungdomar.

•

Fortsatta utmaningar för verksamheter och näringsidkare gällande vidmakthållande av restriktioner. Tex.
i Kinda kommun i Östergötland har flera butiker införskaffat system för att visa hur många som befinner
sig i lokalerna. Skidanläggningsaktör i Dalarna rapporterar att man har ökat kapaciteten för besökarnas
möjlighet till rast och att äta utomhus med minst 100%, samtidigt som kapaciteten i restauranger och
värmestuga är kraftigt decimerad.

•

Västernorrland: Från och med v.6 återgår samtliga kommuners högstadieskolor till närundervisning.

•

7 län rapporterade inget nytt från föregående vecka.

Flera län beskriver ett fortsatt lågt resande inom kollektivtrafiken. Det förekommer rapporter om trängsel
men dessa är kopplade till rusningstrafik eller enstaka turer, främst inom tätorter.
Merparten av de län som rapporterat om munskyddsanvändning uppger att användningen är låg (8 av
21). 2 län uppskattar att användningen av munskydd ligger på eller strax över 50%, medan 3 län
bedömer att användningen varierar mellan låg och medel. Gotland bedömer att användningen av
munskydd på bussar är ca 50%, men högre för övriga kollektiva transportslag (flyg, färja).
Jönköping framhåller att länstrafiken har kontinuerlig dialog med gymnasiecheferna inför ytterligare
återgång till undervisning på plats i gymnasieskolorna. Planering finns framtagen över hur detta ska
hanteras av Länstrafiken.

Behov av åtgärder
•

Östergötland: Polisen rapporterar att brist på organiserade aktiviteter för ungdomar skapar behov av
vuxennärvaro i områden och på platser där ungdomar vistas. Exempelvis av fritidspersonal som inte är
ianspråktagna på fritidshem då dessa är stängda.

•

Majoriteten av länen har inte rapporterat om några specifika behov av åtgärder.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handel: 11 län rapporterar om risk för smittspridning i handeln såsom livsmedelsbutiker och
detaljhandeln. Trots angivet maxantal i butik håller inte människor avstånd inne i butiken. Trängsel vid
kassor och entréer och utpassering liksom paketuthämtning och spelhörnor nämns särskilt.
Fjällturismen: 6 län (Västerbotten, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland)
rapporterar om risk för smittspridning vid kommande sportlov i samband med risk för trängsel vid
skidanläggningar, tillhörande verksamheter och serveringsställen längs resvägen där många människor
stannar för pauser, särskilt vid stugbytesveckor.
Unga; Skolor, förskola och idrott: 6 län rapporter om trängsel och smittspridningsrisk i skolmiljön. Det
som nämns är trängsel i matsalar och vid skolskjutsen samt vid hämtning och lämning.
6 län rapporterar om trängsel och smittspridningsrisk vid idrottsaktiviteter såsom lämning/hämtning av
barn, i omklädningsrum och i anläggningarna (utomhus och inomhus).
Arbetsplatser: 5 län rapporterar om trängsel och smittspridningsrisk på arbetsplatser, vilket är en
minskning jämfört med rapporteringen förra veckan. Problemen uppkommer när personal inte kan styra
över vem de träffar eller har svårt att undvika trängsel samt i personal- och omklädningsrum.

Övrigt

Inget övrigt att rapportera denna vecka.

