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81 bekräftade fall (1/6), en person vårdas på sjukhus. Totalt har 6 personer avlidit. Smittspårning
pågår. Måttlig påverkan på sjukvården och omsorgen på Gotland. Personalläget fortsatt
ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. Avsaknad av långsiktiga lösningar/leveranser
av skyddsutrustning inom kommunala verksamheter samt inom landstingsdelen.
Ingen påverkan på räddningstjänsten.
Ny aktör, Air Leap samt Amapola flyger (kommersiellt) till Arlanda och Bromma. Färjor går endast
enligt basturlista.
Destination Gotland uppger att de kan köra särskilda sjuktransporter utanför ordinarie turlista.
254 personer varslade på Gotland (1/6) sedan mars månad. 1654 personer omfattas av
korttidsarbete (1519 vecka 22). Ungdomsarbetslösheten har ökat. Många sommarjobb dras in
vilket drabbar ungdomar ytterligare. Den totala arbetslösheten för Gotland är 6,8%, jämfört med
riksgenomsnittet på 8,2%.
Stor påverkan på exempelvis näringslivet och kultursektorn. Fortsatt oro kring sommarsäsongen.
Flera företag uppger att de inte kommer att klara året.
Dagligvaruhandeln rapporterar en ökad försäljning både i tätort och landsbygd.
Polarisering i frågan om tolkning av reserekommendationer till Gotland.
Kollektivtrafiken har minskat med cirka 40% under perioden v 13 till v 21.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer

Vidtagna åtgärder:
• Region Gotland har stärkt företagsjouren, tagit fram flera åtgärdspaket för näringslivet samt
kultur- och idrottssektorn och anslutit sig till matchningsfunktion för företag (6/5).
• Förstärkning görs inom budget- och skuldrådgivning samt ordinarie verksamhet där behov finns.
Nytt åtgärdspaket framtaget för att motverka psykisk ohälsa.
• Personalinventering, verksamhetsanalys och planering för utökade vårdplatser pågår inom
Region Gotland. Det pågår omfallsplanering inom all verksamhet.
• Region Gotland har tagit fram en checklista med åtgärder för att minska smittspridning mellan
personal och brukare inom vård och omsorg.
• Länsstyrelsen har långsiktig beredskap för att kunna hantera parallella händelser.
• Region Gotland får tillskott av skyddsutrustning från lokalt företag.
• Länsstyrelsen har informerat samverkande aktörer i länet om MSB:s rekommendationer för
prioriterad provtagning av Covid-19 i samhällsviktig verksamhet.
• Länsstyrelsen har tagit fram ett gemensamt inriktningsbeslut för länet som aktörer i statlig
samverkan har ställt sig bakom (v.21).
• Region Gotland har skickat skrivelse till Regeringen om kompletterande, riktat stöd då stora delar
av ekonomin är uppbyggt utifrån en säsongsbaserad företagsstruktur som inte omfattas av
hittills beslutade statliga stöd.
• Länsstyrelsen har mottagit Region Gotlands underlag för konsekvenser för näringslivet på lång
sikt relaterat till Covid19.
Planerade åtgärder:
• På Länsstyrelsens initiativ genomför Region Gotland m.fl. aktörer en gemensam kampanj för att
få kafé- och restaurangbesökare att hålla avståndet i sommar.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl
kommunikation
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•
•
•
•
•

Stort behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma påverkan samt införa
åtgärder (näringsliv, myndigheter, föreningslivet, samhällsviktig verksamhet, frivilliga
organisationer och Svenska kyrkan).
Regionalt samverkansbehov för att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning inom
olika branscher.
Stort behov av besked angående tydliga reserekommendationer inför sommaren, det är viktigt
med en samsyn i länet för att minska polarisering.
Stort behov av förtydligande gällande rekommendationer kopplat till sommaraktiviteter
(campingplatser, privata uthyrare, stränder m.m.)
Fortsatt behov av samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen gällande gemensam
kommunikation.
I övrigt finns det inget behov av ytterligare samverkan på nationell nivå, befintliga kanaler
fungerar.

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder
•

På längre sikt finns risk för brist på skyddsutrustning och hygienartiklar.

•

Det lokala näringslivet och kultursektorn är till stor del beroende av besöksnäringen, främst
under sommarhalvåret vilket får stora ekonomiska konsekvenser. Det finns många
besöksnäringsföretag på Gotland. De gotländska näringslivsorganisationerna uttrycker behov av
extra stöd från staten till Gotlands företagare pga. utebliven sommarsäsong varför Länsstyrelsen
gjort en förfrågan om underlag av konsekvenser.

•

Mer än var fjärde gotlänning har en sjukdom som ökar risken för svåra symptom vid Covid19,
vilket kan förklaras av en hög andel äldre i befolkningen.

•

Stort intresse och bevakning från lokal media

Godkänd av: Länsledning 2020-06-02

Samlad bedömning Ny information gråmarkerad
Liv och hälsa

Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas
direkt eller indirekt av en händelse. Omfattar alla
människor som har Sverige som hemvist eller
uppehåller sig i Sverige eller är svenska
medborgare och uppehåller sig utomlands.
Människor i andra länder som inte är svenska
medborgare eller som inte har Sverige som
hemvist omfattas i vissa fall.

Måttlig påverkan avseende hälso- och sjukvård. Polisen rapporterar om högre tryck på larmsamtal delvis kopplat till ökad psykisk ohälsa samt
ökande mängd händelserapporter som i antal är jämförbart med en sommarmånad.
Antalet resenärer på färjorna under april månad visade på en minskning med nästan 80 % jmf med 2019. Under maj månad minskade
resandet med 65 % jfm föregående år, detta trots att färjorna endast går i bastrafik. Detta indikerar att resandet gradvis ökar. Om trenden håller
i sig kan det innebära ytterligare ökning i resandet inför sommarsäsongen, beroende på Folkhälsomyndighetens kommande
reserekommendationer.
Mer än var fjärde gotlänning tillhör någon riskgrupp vilket ökar risken för svåra symptom vid Covid19, detta kan förklaras av en hög andel äldre
i befolkningen.
Den senaste veckan har antalet bekräftade fall av Covid19 på Gotland ökat i en snabbare takt än tidigare.
Personalläget är ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. Röda korset rapporterar oro för psykisk ohälsa gällande personal och
besökarkrets i riskgrupp. Verksamheten är ansträngd då många medarbetare tillhör riskgrupp eller är +70. Många frivilliga som vill hjälpa till
med tex handel är riskgrupper, i dagsläget finns fler frivilliga än personer i behov av hjälp. Region Gotland bedömer att det finns en risk för
ökad ohälsa, ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer. Region Gotland har tagit fram ett nytt åtgärdspaket med inriktning på att
förebygga psykisk ohälsa. Kulturutbudet och möjligheten till gruppidrottsutövning är delvis begränsat i dagsläget, det påverkar både utövare
och åskådare. Cirka 50% av alla idrottsevenemang som sker inom ramen för idrottens ö är inställda. Vi ser att fler och fler orienterar sig mot ett
friluftsliv ute i naturen.
Region Gotland vill särskilt lyfta att riskgrupper (70+) inte hörsammar riktlinjer gällande fysisk distansering, trots riktade
kommunikationsinsatser. Detta bekräftas av PRO. Region Gotland uppger att det finns oro och kommunikationsbehov inom verksamheterna,
framförallt sjukvård och omsorg relaterat till bland annat hygienrutiner. Flera aktörer i länet uttrycker oro kring skydd mot smitta inom olika
verksamheter och yrkesgrupper exempelvis kollektivtrafik och lokalvård.

Samhällets funktionalitet

Svenska kyrkan rapporterar att det finns risk för sårbarhet inom begravningsverksamhet, bl.a. kopplat till personal- och kapacitetsbrist. I
dagsläget finns förvaringsplatser tillgängliga. Air Leap samt Amapola flyger till Arlanda och Bromma, trafikplikten till och från Visby kvarstår som
en lägsta nivå för antalet flygningar fram till 6/9. För närvarande ingen påverkan på Gotlands räddningstjänst.

Grundläggande värden

Bedömningen är att grundläggande värden inte är påverkade.
Domstolsförhandlingar är opåverkade.

Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt
starkt påverkar samhällsviktigt verksamhet och därmed får
konsekvenser för människor, företag och andra
organisationer

(demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för
samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp

Miljö och ekonomiska värden

Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk
mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat
kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska
värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom
samt värdet av produktion av varor och tjänster.

Förtroende

Betydande påverkan avseende ekonomiska värden för näringslivet, främst för besöksnäringen samt en osäkerhet inför sommarsäsongen.
Många företag är kraftigt påverkade inom olika branscher, Många besöksnärings-företag på Gotland vilket ger en stor negativ påverkan vid
utebliven turistsäsong. Stort behov av tydliga besked angående reserekommendationer inför sommaren. Antal varsel har ökat jämfört med
samma period 2019. På Gotland är totalt 254 personer varslade fram till v. 23 och 1654 personer omfattas av korttidsarbete (1519 vecka 22).
Ungdomsarbetslösheten har ökat. Många sommarjobb för ungdomar försvinner i och med nedgång i restaurang – och hotellbranschen samt
besöksnäringen. Länet har många småföretag som inte ingår i Arbetsförmedlingens statistik över varsel, eftersom de har färre än fem anställda.
Ca 50% av Gotlands 9 500 företag är enskilda firmor och omfattas inte av regeringens stöd för korttidsarbete.
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