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Endast öppen information

Sammanfattning

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

Länen har fortsatt att rapportera mindre utförligt kring efterlevnaden vilket gör denna veckas samlade bedömning
mindre heltäckande och tillförlitlig. Överlag ses ingen större förändring av efterlevnaden jämfört med föregående
vecka och efterlevnaden bedöms som hög i flertalet län.

v.07

v.06

Verksamhet kopplat till skidåkning och turism i fjällen är ett område som utmärker sig i veckans rapportering. 5 län
(Jämtland, Norrbotten, Värmland, Dalarna och Jönköping) rapporterar om sämre efterlevnad och trängsel vid liftar,
backar, skiduthyrning, skidspår, grillplatser, isar etc. I samband med sportlov och högsäsong förväntar sig länen en
kraftig ökning av antalet resenärer kommande veckor.
Trängsel inom handeln är också en fortsatt utmaning. Precis som tidigare upplever många län att
verksamhetsutövarnas åtgärder är bra, bristerna sker istället hos de enskilda individerna. Gävleborg rapporterar
även en problematik kopplat till flödet av människor som gör att trängsel kan uppstå vid entréer, eller vid populära
butiker som är placerade långt in i köpcentrum.
Kollektivtrafik: Fortsatt låg efterlevnad av användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Jämtland beskriver en tydlig
ökning i antalet resande när gymnasieeleverna återgått till närstudier. Halland rapporterar om en sträcka i Halmstad
med trängsel i samband med resande elever. I övrigt rapporterar inga län om ökad trängsel i samband med elevers
återgång till närstudier.

Kommentarer/slutsatser
Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög i de allra flesta län med undantag för vissa områden eller
verksamheter. Det gäller framförallt verksamheter inom handel och verksamhet kopplat till fjällturism / vintersport.
Problematiken är likartad för dessa områden, dvs att verksamhetsutövarna gör sitt bästa men det personliga
ansvaret brister i flera fall.

Länsstyrelsen Skåne 2021-02-16

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

Vidtagna åtgärder

Resandet inom län visar en genomsnittlig ökning med 1,3% jämfört med förra veckan. För tidigare
veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster inom län (jmf. med föregående
vecka): v. 6. -5% v. 5: +7,8% v.4: +0,9 v.3: +6,3%.

•
•

Google Mobility Report visar inga stora förändringar jämfört med föregående vecka. Aktivitet vid ”station
i kollektivtrafik” är oförändrad. Mellan 3e och 9e februari har aktivitet inom ”shopping och nöje” sett en
minskning på 2% jämfört med den föregående rapporterade 7-dagarsperioden.
Kollektivtrafik: Majoriteten av länen rapporterar fortsatt medel till hög efterlevnad (10 av 21 hög, 8
medel). 3 län (Stockholm, Dalarna och Norrbotten) har ej angivit en samlad bedömning av
efterlevnaden.
Fortsatt låg efterlevnad av användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Av de län som rapporterat
uppger 12 län låg efterlevnad, 3 län (Uppsala, Örebro, Jämtland) medel och uppgift saknas från övriga.
Region Västmanland har inlett ett arbete med att räkna andelen munskydd under peaktid för att få en
säkrare siffra än den tidigare uppskattade.

•
•
•

•

•
Jämtland beskriver en tydlig ökning i antalet resande när gymnasieeleverna återgått till närstudier.
Halland rapporterar om en sträcka i Halmstad med trängsel i samband med resande elever, denna
sträcka har nu en permanent förstärkt avgång. I övrigt inga rapporter med uppgifter om ökad trängsel i
samband med elevers återgång till närstudier, detta anges även uttryckligen i både Uppsalas och
Östergötlands rapportering.

•

•

•
•
•
•

Handel: 11 län anger handeln som riskområde. Ytterligare 4 län rapporterar om utmaningar med
efterlevnad i handeln utan att särskilt peka ut handeln som ett riskområde.
Offentliga utrymmen: 7 län rapporterar risker med offentliga utrymmen och samlingsplatser såsom
bibliotek (Jönköping, Skåne) och centrum (Stockholm).
Restauranger och rastplatser: 7 län anger att restauranger är riskområden, särskilt nämns
snabbmatsrestauranger (Uppsala, Gävleborg) och rastplatser längs tillfartsvägar till vintersportorter
(Västerbotten, Uppsala, Värmland, Dalarna).
Arbetsplatser: 5 län (Västerbotten, Kronoberg, Västra Götaland, Örebro och Dalarna) nämner
arbetsplatser särskilt personalrum och omklädningsrum som särskilda riskområden.
Fjällturism: 4 län (Västerbotten, Dalarna, Värmland och Gävleborg) identifierar särskilt fjällturism
som riskområde.

Stockholm rapporterar om behov av samverkan mellan polis med hamn samt Smittskydd Stockholm i
frågan om individer som kommer in till Sverige utan att kunna visa ett negativt Covid-19 test samt
mellan kommun, Smittskydd Stockholm och idrottsrörelsen i frågan om enighet i tolkning av restriktioner.
Kronoberg rapporterar om behov av riktade åtgärder mot olika grupper av besökare i butiker. Vissa
grupper respekterar restriktionerna sämre än andra.
Jönköping rapporterar om fortsatt behov av att räta ut de frågetecken som finns hos allmänheten kring
vad som gäller hur exempelvis råd och rekommendationer förhåller sig till nya covid-19-lagen.
15 län rapporterade inget nytt från föregående vecka.

Övrigt
•

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

8 län rapporterade inget nytt från föregående vecka.

Behov av åtgärder
•

Flertalet län beskriver ett fortsatt lågt resande inom kollektivtrafiken och få fall av trängsel. Dock
rapporterar Uppsala om en ökning av 14 fulla turer på Upptågen vecka 6, vilket är en markant ökning då
trängsel på Upptågen uppskattats som obefintlig de senaste veckorna. En delförklaring är att det varit
stora störningar i tågtrafiken med bl.a. inställda turer och färre fordon i drift.

Bland vidtagna åtgärder rapporterar länen generellt att det bedrivs tillsyn samt fortsatta
informationsinsatser bl.a. genom olika kanaler såsom Facebook, Instagram och Snapchat för att nå
olika typer av målgrupper gällande riktlinjer och budskap.
Uppsala och Västra Götaland rapporterar att verksamheter och lokaler för ungdomar födda -02 och
senare har öppnats upp. Värmland rapporterar att Munkfors kommun har stängt för uthyrning av lokaler
för träning för de som är födda 02 och tidigare. Även uthyrning av idrottshallar till privatpersoner har
stoppats. Kommunen tillåter inga matcher i sina lokaler fram till den 28 februari och föreningar med
egna lokaler rekommenderas att följa detta.
Norrbotten och Västernorrland rapporterar att riskanalyser och tydliga regler ska presenteras av
föreningar innan de får tillgång till idrottslokaler respektive arrangera matcher.
Jämtland rapporterar att trivselvärdar kommer finns på allmänna ytor kring Åre centrum i samband med
sportloven främst vid tågankomster samt eftermiddagar.

Länsstyrelsen Stockholm har genomfört en rättsutredning av alkohollagen kopplat till FoHMs råd och
tillsynsvägledning och nått slutsatsen att det går emot FoHMs avsikt att fortsätta ha öppet efter klockan
20.30 (så länge de inte serverar alkohol). Det konstaterades att restauranger/serveringsställen med
alkoholservering ska stänga kl. 20:30 och inte får öppna igen förrän efter kl 21:30.

