Samlad nationell lägesbild
efterlevnadsuppdraget, vecka 51 2020

Sammanfattning
Butiker: Det förekommer fortsatt trängsel i butiker, gallerior och utlämningsställen
(postombud). Butiker har överlag väl uppmärkt med avståndsmarkeringar och tillgång till
handsprit, men det brister i besökares efterlevnad, i synnerhet vid tidpunkter med hög
beläggning. Flera län ser dock en trend av minskad trängsel i butiker.
Skola/arbetsplatser: Det förekommer fortsatt trängsel i skolmiljöer. Informationskampanjer
har gett ett positivt resultat i efterlevnaden hos unga vuxna.
Serveringsställen: Beträffande efterlevnaden vid servering på restaurang noteras en stor
förståelse och efterlevnad hos allmänheten efter de skärpta restriktionerna infördes.
Kollektivtrafiken: Flera län rapporterar om minskat resande och minskad trängsel sedan
de skärpta restriktionerna infördes (24 nov), samt att gymnasieskolornas övergång till
distansundervisning har bidragit till minskad trängsel

Slutsatser och trender

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN
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%).

Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna har resulterat i minskad trängsel inom
kollektivtrafiken, och ökad efterlevnad vid serveringsställen samt i viss mån i butiker. Flera län rapporterar dock
om trängsel vid postombud, och det finns oro för ökad trängsel i butiker inför jul. Sedan införandet av de nya
rekommendationerna har resandet minskat i alla län. I förhållande till föregående vecka har resandet inom
länen dock ökat i alla län.

Tiden som människor tillbringar i butiker, restauranger osv. har minskat med 24 %, livsmedelsbutiker och
apotek 8 %, parker 12 %, tåg- och busstationer 44 % och arbetsplatser 29 %, jämfört med början av 2020.
Tiden som människor tillbringar hemma har ökat med 12 %.*

* Baslinjen är medianvärdet för motsvarande veckodag under femveckorsperioden 3 januari – 6 februari 2020. Källa: Google COVID-19 Community Mobility Report. https://www.google.com/covid19/mobility/ Datum: 13 december 2020
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Vidtagna åtgärder

Sedan 20 oktober har antalet resor mellan län i Sverige minskat med 38 % jämfört med samma period förra

Många kommuner inom de olika länen rapporterar om tidigarelagt jullov och fortsatt fjärrutbildning m.m. för

året. Under perioden 15 april till 15 maj minskade resandet med 44 %, vilket tyder på att rekommendationerna

att minska smittspridningen inom skolverksamheten.

ger effekt, men inte i lika hög utsträckning som under våren. Sedan 20 oktober har resandet till och från

Många kommuner rapporterar även om erbjudande om matlådor till de som deltar på distans inom

Stockholm, Göteborg och Malmö minskat med 41 %, 39 % respektive 42 %. Sedan införandet av de nya

skolverksamheten.

rekommendationerna har resandet minskat i alla län. I förhållande till föregående vecka har resandet inom

Kommunerna fortsätter med tillsynsverksamhet av krogar och informationsarbete för att minska trängsel

länen dock ökat, i alla län. Jämfört med perioden 15 april–15 maj har resandet minskat betydligt i Gävleborgs

och därmed smitta.

län, Norrbotten län, Skåne län, Västerbottens län och Västernorrland län.
De flesta länen rapporterar fortsatt om tillfälligt stängda kommunala verksamheter eller begränsningar i
Gällande efterlevnaden av restriktionerna inom kollektivtrafiken rapporterar 3 län om hög efterlevnad och 10

tillgänglighet.

län om medel efterlevnad. 8 län har ej kunnat bedöma efterlevnaden enligt kategorierna.

De flesta länen rapporterar om kommuners stängning/begränsning för besök inom SÄBO och/eller LSS.
Fortsatt rapportering från en del län om samarbete med handeln för att minska trängseln i julhandeln, inkl.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

möjligheten till handel via internet från lokala butiker och hemleverans.

Länen har rapporterat följande i fallande ordning:
- Butiker: i synnerhet vid tidpunkter med hög beläggning.
- Utlämningsställen (postombud): den ökade e-handeln har lett till att det ofta förekommer trängsel vid
utlämningsställen.
- Skolmiljöer: det förekommer trängsel i skolutrymmen och vid måltidsservering.
- Vintersport: det finns risk för spridning av smitta vid service- och handelsplatser intill och på

vintersportanläggningar.
- Arbetsplatser: där arbetsuppgifterna inte ger möjlighet till att hålla erforderlig distans.

Behov av åtgärder från regeringen
Vissa län lyfter alltjämt fram behov av samordnad kommunikation kring riktlinjer som ett stort åtgärdsbehov,
i synnerhet nu då det nu finns skärpta restriktioner i vissa regioner.
Enskilda län lyfter frågor såsom riktlinjer för fjällen (afterski, boenden och stugbyte), preciserad information
om återgång till arbete efter att ha varit sjuk i Covid-19, och lösningar för säker posthantering inför julen.

