
Beslut i stort (BIS) för statliga aktörer med verksamhet i Gotlands län 
Beslutat av länsledningen 2020-05-14 
 
Tidsperspektiv 1-2 månader. 
 
Gemensamt mål för de statliga aktörerna med verksamhet i Gotlands län: 
På uppdrag av regeringen så arbetar de statliga aktörerna på Gotland tillsammans med 
länsstyrelsen, geografiskt områdesansvarig myndighet, för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet, verkar för att smittspridningen begränsas och att negativa effekter på samhället 
minimeras. 
 
De statliga aktörerna ska därför… 
 
Liv och hälsa 

• Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nationella riktlinjer och genomföra 
åtgärder för att minska risken för smittspridning bland personal och besökare till våra 
respektive verksamheter. 

 
Samhällets funktionalitet 

• Bidra till att säkerställa samhällsviktig verksamhet genom effektivitet och uthållighet i den 
egna verksamheten och genom att bidra till en helhetssyn i länet. 

• Verka för ett gemensamt förhållningssätt i länet till nationella riktlinjer och skapa förståelse 
för att pandemin kan pågå under lång tid och ge långvariga samhällseffekter. 

• Stödja varandra för att skapa förutsättningar för uthållighet och ta höjd för en försämrad 
situation med ökad smittspridning, personalbortfall, negativ samhällspåverkan och långvarigt 
förändrade arbetsförhållanden.  

• Bibehålla en positiv bild av hela Gotland som plats att besöka samt leva och verka på. 
 
Demokrati och rättsväsende 

• Upprätthålla förtroende för samhällets institutioner hos allmänhet, företag, myndigheter och 
civilsamhället.  

• Motverka desinformation och polarisering.  
 
 
 
  
Nätverket för 31 statliga aktörer med verksamhet på Gotland: 
- Antalet anställda hos dessa aktörer är ca 2700, varav ca 2200 i myndigheter och ca 500 
i statliga bolag 
-Som geografiskt områdesansvariga skickar Länsstyrelsen beslutsunderlag i form av en 

samlad lägesbild för länet veckovis till regeringen och MSB 
 
De statliga aktörer som ingår i nätverket: 

Arbetsförmedlingen, CSN, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FRA, Försäkringskassan, Gotlands Tingsrätt, 
Kriminalvårdsmyndigheten, Kronofogden, Kustbevakningen, Landsarkivet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i 
Gotlands län, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisens kontaktcenter, Polismyndigheten, Post Nord, 
Riksantikvarieämbetet, SIDA DAR, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens Servicecenter, Svenska Spel, 
Swedavia, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trygghetsstiftelsen, Universitets- och högskolerådet, Uppsala 
Universitet Campus Gotland samt Åklagarmyndigheten.  

 

 


