
Länsstyrelsen i Gotlands län, inrapporterade bedömning

Övergripande lägesbild
9 (27 mars)konstaterade fall, samhällsspridning på Gotland. Antal smittade bedöms öka i 

länet.

Sjukvården i stabsläge, icke akuta operationer inställda. Måttlig påverkan på sjukvården 

och omsorgen på Gotland. Risk för ansträngd situation med besökare med behov av 

hemtjänst och sjukvård. 

Kraftigt minskade persontransporter till och från Gotland flyg som båt (flyg 90% bortfall och 

båt 40-60 % bortfall).

Kritiskt att säkerställa flygtransporter, idag två flygavgångar per dag, påverkar möjlighet till 

snabba provsvar för främst sjukvård. Frågan är lyft till Socialstyrelsen.

Behov av att kunna upprätthålla samhällsviktiga flygtransporter till och från Gotland 

behöver säkerställas. 

Färjor går enligt basturlista. 

Region Gotland (RG) avråder i nuläget från besök till Gotland.

Enligt Destination Gotlands statistik kan ca 1000 besökare redan befinna sig på ön. 

Förväntad stor besökshelg under Påsken, bedömt 10 000 besökare (en halvering jmf 

2019). 

Negativ påverkan på näringslivet, då besöksnäringen är stor på Gotland.

Viss hamstring av livsmedel förekommer.

8 personer varslade på Gotland, stor oro för kommande varsel.

Stort intresse och bevakning från lokal media. Viss polarisering i sociala medier. 

Polisen rapporterar ökad psykisk ohälsa och brott i nära relation. 

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl

kommunikation
Behov av fortsatt samverkan i länet för att ta fram samlad lägesbild.

Stort behov av samverkan på kommunal/regional nivå för att bedöma påverkan. 

(Näringsliv, myndigheter, Föreningslivet, samhällsviktig verksamhet, frivilliga organisationer 

och Svenska Kyrkan). 

Samverkansbehov för att säkerställa, samordna och förmedla bekräftad information för att 

möta desinformation såväl regionalt som nationellt.

Samverkansbehov för att säkerställa kort och långsiktig kompetensförsörjning inom olika 

branscher.

I övrigt finns det inget behov av ytterligare samverkan på nationell nivå, befintliga kanaler 

fungerar.

inställda

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Länsstyrelsens planering utgår ifrån 3 månaders samhällspåverkan.

Länsstyrelsen genomför veckovisa regionala samverkanskonferenser från v. 12 med bl.a. 

myndigheter, civilsamhället, näringsliv och fackföreningar. 

Länsstyrelsen har utökad stab från v.13.

ISF genomförs veckovis från vecka 13. 

Samverkansstab kommer att upprättas från v. 14 mellan Länsstyrelsen, Polis, RG m.fl.. 

Länsstyrelsen har dialog med berörda aktörer inom transportsektorn.

Det pågår en kontinuerlig dialog mellan RG, Smittskyddsläkare och Destination Gotland 

gällande riskbedömningar och åtgärder för att minska smittspridning. 

Analys påbörjad av Länsstyrelsen av eventuell ökad social oro för redan socialt utsatta 

grupper. 

Länsstyrelsen har sammanställt  och delgett andra länsstyrelser var man kan hitta 

information på olika språk. 

Restaurangnäringen anpassar sig till FHM föreskrift för restauranger.

Omfattande kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter pågår.

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder
Länsstyrelsen och Region Gotland utreder konseskvenser av eventuell stängning av 

förskolor och grundskola. Ca 2000 barn med föräldrar som arbetar inom samhällsviktig 

verksamhet. 

Viktigt att säkerställa samhällsviktiga dagliga transporter till och från Gotland.

Åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet framtaget av RG och LST.

RG har infört  företagsjour start 30/3 

Uppmaning av RG gällande reseavrådan vid behov av hemtjänst eller hemsjukvård. 

Personalinventering, verksamhetsanalys, omfallsplanering och planering för utökade 

vårdplatser pågår inom Region Gotland..

Region Gotlands krisledningsnämnd är informerad.
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