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Övergripande lägesbild
• 34 bekräftade fall, vilket innebär en fortsatt ökning, tre vårdas på sjukhus varav två på 

intensivvårdsavdelning. Första fallen av smitta på äldreboende bekräftat. Smittspårning 

pågår. Samhällsspridning. Sjukvården i stabsläge, pandemiplan aktiverad, icke akuta 

operationer inställda. Måttlig påverkan på sjukvården och omsorgen på Gotland. 

Personalläget är ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. På längre sikt finns 

risk för betydande brist på skyddsutrustning (munskydd, visir m m) inom kommunala 

verksamheter samt inom landstingsdelen. 

• Riskgrupper (70+) hörsammar inte riktlinjer gällande fysisk distansering, trots 

kommunikationsinsatser.

• Flera aktörer rapporterar om fortsatt ökad psykisk ohälsa samt ökning av våld i nära 

relationer. 

• Amapola upphandlade för temporär allmän flygplikt, en tur till och från Gotland sex 

dagar i veckan. Färjor går endast enligt basturlista (två dagliga turer till och från 

Nynäshamn och en tur till och från Oskarshamn). Endast med en tur till var hamn med 

farligt gods per vecka. Inför valborg har antalet bokningar med färjan till Gotland 

minskat med 70% i jämförelse med samma period i fjol. 

• 167 personer varslade på Gotland sedan mars månad. 297 personer omfattas av 

korttidspermittering.

• Stor påverkan på exempelvis näringslivet och kultursektorn. Ovisshet kring 

sommarsäsongen. Flera företag uppger att de inte kommer att klara året. 

• Precis som i många andra län förekommer en viss polarisering i sociala medier mellan 

landsbygd och stad, framförallt handlar det om enskilda grupper på Facebook där 

tonläget tidvis är högt.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl

kommunikation 
• Stort behov av samverkan på kommunal/regional nivå 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.

• 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. 

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna åtgärder: 

• Region Gotland har stärkt företagsjouren samt tagit fram flera åtgärdspaket för 

näringslivet samt kultur- och idrottssektorn.

• Personalinventering, verksamhetsanalys och planering för utökade vårdplatser pågår 

inom Region Gotland. Det pågår omfallsplanering inom all verksamhet.

• Länsstyrelsen genomför veckovisa samverkansmöten. Myndigheten genomför 

regelbundet kontinuitetsplanering. Informationsinsatser på hemsida och sociala medier.

• Länsstyrelsen genomför en fördjupad analys avseende påverkan på transportsektorn 

samt begär in fördjupade lägesbilder från ett antal aktörer inom olika sektorer.

• Destination Gotland har fått tillstånd för att utföra sjuktransporter med coronapatienter

på sina fartyg.

• Arbetsförmedlingen rapporterar om riktade utbildningar inom gröna näringar samt vård 

och omsorg. 

• Länsstyrelsen bjuder in till regelbundna möten för det regionala nätverket för 

samverkan mot våld

• Region Gotland har utfört tillsyn av restauranger, ingen anmärkning.

Planerade åtgärder:

• Omfattande kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter pågår i länet. 

• Projekt för att förhindra smittspridning bland personal och brukare på särskilt boende.

• Region Gotland har påbörjat analys kring långsiktiga folkhälsoeffekter. 

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder
• På längre sikt finns risk för betydande 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. 

• Stort intresse och bevakning från lokal media. 
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Samlad bedömning

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 

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 ökad psykisk ohälsa och ökning av våld i nära relationer. Personalläget 

är ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. Röda korset rapporterar oro för psykisk ohälsa gällande personal och besökarkrets i 

riskgrupp. Region Gotland bedömer att det finns en ökad risk för ökad ohälsa, ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer. Både utövare 

och åskådare påverkas också på grund av att kulturutbudet och möjligheten till gruppidrottsutövning är begränsat i dagsläget.

Region Gotland vill särskilt lyfta att riskgrupper (70+) inte hörsammar riktlinjer gällande fysisk distansering, trots riktade 

kommunikationsinsatser. 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
Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt 

starkt påverkar samhällsviktigt verksamhet och därmed får 

konsekvenser för människor, företag och andra 

organisationer

Måttlig påverkan

Svenska kyrkan rapporterar att det finns risk för sårbarhet inom begravningsverksamhet, bl.a. kopplat till personal- och kapacitetsbrist. Kraftig 

minskning av flygavgångar med endast en tur per dag. Färjor går endast enligt basturlista vilket innebär två dagliga turer till och från 

Nynäshamn och en tur till och från Oskarshamn. Färjan går endast med en tur till var fastlandshamn med farligt gods per vecka.

Grundläggande värden
(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

Bedömningen är att grundläggande värden inte är påverkade.

Behov av att säkerställa att alla medborgare får information.

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.

Betydande påverkan avseende ekonomiska värden för näringslivet, främst för besöksnäringen med bland annat inställd Almedalsvecka och 

osäkerhet inför sommarsäsongen. Många företag är kraftigt påverkade inom olika branscher, även inom produktion.

Antal varsel har ökat jämfört med samma period 2019. På Gotland är totalt 167 personer varslade fram till v.18 jämfört med noll varsel för 

samma period i fjol. Länet har många småföretag som inte ingår i Arbetsförmedlingens statistik över varsel, eftersom de har färre än fem 

anställda.

Förtroende Bedömningen är att förtroendet inte har påverkats avseende ledning, styrning och vidtagna åtgärder.


