
Samlad lägesbild Länsstyrelsen i Gotlands län, datum:200811 Tid:10:00 Ny information gulmarkerad

Övergripande lägesbild
- Region Gotland: 285 bekräftade fall (10/8), en vårdas på sjukhus, ingen på IVA. Totalt sex avlidna. 

Smittspårning pågår. Samtliga förvaltningar rapporterar liten till måttlig påverkan. Ingen påverkan 
på räddningstjänsten. Totalt har 2500 testsvar lämnats vid egenprovtagningen (PCR-testning) 
varav 114 visat positivt svar. Unga vuxna (20-34 år) dominerar för närvarande de positiva svaren.

• Destination Gotland rapporterar att antalet färjeresenärer är ca 70-75% under juli och augusti 
jämfört med motsvarande period 2019. 

• Enligt Media har resandet med flyg under juli månad minskat med 82% jämfört med juli 2019. 
• Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 274 personer varslade på Gotland (7/8) sedan mars, inga 

nya varsel sedan juni.
• Enligt Tillväxtverket omfattas 1765 personer av korttidsarbete (1765 vecka 32).
• Media rapporterar att 54 företag sökt och beviljats omställningsstöd på ca 3.7 milj.
• Enligt Bolagsverkets statistik har antalet företag på Gotland ökat med 125 st under januari-juli 

2020, jämfört med 104 st under samma period förra året.
• Enligt efterlevnadsrapporten v.32 är det medel till hög efterlevnad av riktlinjerna i allmänhet. 

Fortsatt hög efterlevnad när det gäller information och handhygien. När det gäller att hålla 
avstånd är efterlevnaden medel och för 70+ och riskgrupper är efterlevnaden medel till hög. 
Periodvis förekommer trängsel i vissa butiker och populära badstränder. Generellt tar 
verksamheterna sitt ansvar, medan delar av allmänheten brister i det personliga ansvaret. Antal 
rapporter från allmänheten har minskat den senaste veckan.

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

• Fortsatt behov av gemensam kommunikation i länet.
• Behov av enhetliga riktlinjer för alla persontransporter (flyg, färja, och buss) för att tydliggöra 

hur enskilda operatörer ska agera för att riktlinjerna ska kunna efterföljas gällande fysisk 
distansering.

• Flera aktörer fortsätter att efterlysa nytt nationellt kommunikationsbudskap som motiverar till 
uthållighet med att efterleva rekommendationer, riktlinjer och råd.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna åtgärder:
• För att minska trängseln i kollektivtrafiken har Region Gotland beslutat att skoldagarna förskjuts 

för gymnasieelever. Gymnasieelever kommer även att åka i särskilda bussar.
• Länsstyrelsen har genomfört en pressaktivitet med anledning av efterlevnadsuppdraget.
• Näringslivsberedningen har tillsammans med Region Gotland skickat ut ett frågeformulär till 

företagare på ön för att undersöka hur de kan underlätta för riskgrupper att ta större del av 
näringslivet och samhällsservice till hösten.

• Länsstyrelsen har skickat in rapporten om plan för att hantera eventuella nya utbrott av Covid-19 
till Länsstyrelsen i Halland.

Planerade åtgärder:
• Länsstyrelsen ser över höstens samverkansbehov. 
• Region Gotland planerar en kommunikationsinsats inför start av serologisk provtagning som 

förväntas komma igång i september.
• Länsstyrelsen tar tillsammans med Polisen, Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring 

fram en gemensam kommunikationsstrategi för coronahanteringen.

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder

• Många samhällsviktiga verksamheter efterfrågar antikropps-provtagningar (serologisk 
testning).

• Hälso- och sjukvården har avslutat stabsläge under v 32 och återgått till normalläge. 
Operationsplanering pågår.

Godkänd av länsledning 2020-08-11



Samlad bedömning Ny information gråmarkerad

*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.

Hälso- och sjukvårdens samtliga förvaltningar rapporterar liten till måttlig påverkan. Hälso- och sjukvården har under v 32 avslutat stabsläge och återgått till 
normalläge. Operationsplanering pågår.

Enligt efterlevnadsrapporten v.32 har viss förbättring skett när det gäller att hålla avstånd, jämfört med v. 30. Nu bedöms efterlevnad av avstånd som medel 
till hög. Generellt fortsatt hög efterlevnad när det gäller information och handhygien. För 70+ bedöms efterlevnaden som medel till hög, men många 
fortsätter att handla när det är mycket folk i butikerna. Generellt tar verksamheterna sitt ansvar, medan delar av allmänheten brister i det personliga 
ansvaret.

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

För närvarande ingen påverkan på Gotlands räddningstjänst. 

Kapacitetsbristen i kollektivtrafiken kan innebära att vissa samhällsviktiga funktioner kan påverkas, då människor inte garanterat kan ta sig till sina arbeten 
med kollektivtrafik. För att minska trängseln i kollektivtrafiken har Region Gotland beslutat att skoldagens start senareläggs för gymnasieelever.
Gymnasieelever kommer även att åka i särskilda bussar.

Grundläggande värden
(demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter) 
Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för 
samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsf-
örmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp

Bedömningen är att grundläggande värden inte är påverkade.

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.

Destination Gotland rapporterar att antalet färjeresenärer är ca 70-75% under juli och augusti jämfört med motsvarande period 2019. 

Siffror från Telia visar att besökare stannar längre på ön än tidigare år.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 274 personer varslade på Gotland (7/8) sedan mars, inga nya varsel har tillkommit sedan juni Ungdomsarbetslösheten 
bland unga har minskat  något jämfört med tidigare i sommar,  totalt sett har den dock  ökat i år jämfört med tidigare år. Enligt Tillväxtverket omfattas 1765 
personer av korttidsarbete (1765 vecka 32).

Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser om näringslivets ekonomiska situation efter att reserestriktionerna upphörde. Den ökade turismen 
under de senaste veckorna har haft positiv påverkan på det gotländska näringslivet. Det går dock inte att avgöra om det är tillräckligt för att återhämta sig 
efter tidigare nedgång. Exempelvis har taxi på Gotland haft en viss återhämtning under juli, men det kan inte kompensera för tidigare intäktstapp. En ny 
bedömning kommer göras av länsstyrelsen tillsammans med näringslivet i slutet av augusti.

Förtroende Bedömningen är att förtroendet inte har påverkats avseende ledning, styrning och vidtagna åtgärder.
Fortsatt viktigt med en samsyn i länet för att minska desinformation och polarisering samt minska risken för ökad smittspridning i och med att fler kommer 
vistas på Gotland. 



Lägesbild storskalig testning
Gotlands län, 200811

Fråga Bedömning

1. Förmåga att 
kapacitetsmässigt klara 
all testning.

Förmåga att kapacitetsmässigt klara all testning  
Region Gotland ser i nu-läget inga begränsningar i PCR-provtagningarna. Lediga tider finns.
Det gäller både folkbokförda på ön samt tillresta. Särskild rutin finns för de som saknar 
personnummer.
Sedan start har ca 2500 testsvar lämnats vid egenprovtagningen och av dessa har 114 testats 
positivt.
Unga vuxna (20-34 år) dominerar för närvarande de positiva svaren.

2. Identifierade hinder i 
genomförandet.

Vad gäller bokning av tester har Region Gotland valt att gå samma väg som Region Stockholm och 
Region Sörmland där man använder sig av ett externt bolag och tjänsten 1177. 
Antikroppsprovtagning förväntas, i nu-läget, inte komma igång förrän i september.

3. Samverkansbehov. Region Gotland har i nuläget inga behov av samverkan för att genomföra provtagningsuppdraget 
(PCR-tester).



Samlad bedömning – Efterlevnadsuppdraget – 200811
Bedömningen är baserad på 13 externa rapporter, ISF samt 5 rapporter från allmänhet (under vecka 32). De externa rapporterna kommer från Region Gotland, 
myndigheter, civilsamhället, branschorganisationer samt företag (främst inom besöksnäringen). 
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Fråga 1. 
Samlad bedömning

Fortsatt förbättring när det gäller att följa riktlinjer för att minska smittspridning, efterlevnaden bedöms generellt som medel till hög. Fortsatt hög 
efterlevnad när det gäller information och handhygien men i många fall medel när det gäller att hålla avstånd. För 70+ bedöms efterlevnaden generellt 
som medel till hög. Det rapporteras att verksamheterna tar sitt ansvar, medan delar av allmänheten brister i det personliga ansvaret.
Den största anledningen till förbättringen är troligen att antalet besökare på ön minskat men man kan också se ett förändrat beteende ute i 
verksamheterna.

Fråga 2. Ange generella 
iakttagelser kopplade till 
efterlevnaden av 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, riktlinjer och 
råd. Koppla om möjligt till 
respektive område/verksamhet

Tidvis trängsel i butiker, samt kvällstid på vissa restauranger. Rapporter om trängsel på populära badstränder. Antalet rapporter från allmänheten har 
minskat denna vecka, Insatta väktare och riddare till häst rapporteras ha varit uppskattade och effektiva åtgärder för att hjälpa till att hålla avstånd.  

Fråga 3.
Vidtagna åtgärder

Samtliga rapporterande aktörer har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning, som att erbjuda handsprit, reducera antalet platser/bord/säten, 
avståndsmarkeringar vid entréer/kassor och extra städning. Därutöver kan nämnas: resevärdar ombord på färjor, guide till alla hushåll på Gotland (Region 
Gotland), skyltar om att hålla avstånd på badstränder, lekplatser och grillplatser (Region Gotland), skyltar om att hålla avstånd i naturreservat 
(Länsstyrelsen) och info om tillfälliga smittskyddslagen för serveringsställen (Länsstyrelsens webb). Region Gotland har tillsammans med Polisen 
genomfört ett stort antal kontroller av serveringsställen och funnit att merparten av företagen tar sitt ansvar. Region Gotland har i samarbete med 
näringslivsorganisationer sett till att riddare till häst påminner om att hålla avstånd. Region Gotland har börjat med väktare i Visby innerstad för att 
påminna om att hålla avstånd. Länsstyrelsen genomförde 24/7 en presskonferens med Region Gotland och Polisen om att allmänhetens förmåga att hålla 
avstånd försämrats och för att förtydliga roller. Butikspersonal säger nu till om att hålla avstånd i större utsträckning.

Fråga 4. 
Behov av åtgärder

Flera aktörer har efterlyst nytt kommunikationsbudskap som motiverar till uthållighet med att efterleva rekommendationer, riktlinjer och råd. 
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Fråga 1. 
Samlad bedömning 

Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av riktlinjer inom transport/resor som medel, då efterlevnaden generellt är hög, men kollektivtrafiken utgör ett viktigt 
undantag. Kollektivtrafikens samtliga resurser (förare och bussar) används. Trängsel och överbeläggning förekommer på vissa bussturer. Region Gotland 
har infört åtgärder för att minska trängseln (begränsat passagerarantal) och uppmanar till att resa utanför rusningstid och att avstå från resande med buss 
om möjligt. För att minska trängseln i kollektivtrafiken har Region Gotland beslutat att skoldagens start senareläggs för gymnasieelever. Gymnasieelever 
kommer även att åka i särskilda bussar.
Swedavia rapporterar om viss trängsel i ankomsthall när stora flygplan landar och att köer då kan uppstå p.g.a. få taxi/bussar till/från flygplatsen.

Fråga 2 & 3. Beläggningsgrad 
(aktuell och tidigare år)

Båt: Antalet färjeresenärer ca 70-75% juli och augusti jämfört med motsvarande period 2019 (v.32 ca 75%). Ordinarie kryssningstrafik hittills inställd. 
Kryssningar Stockholm/Visby/Mariehamn bokar max 50% av kapaciteten. Flyg: 40% kapacitet jämfört med föregående år p.g.a. färre turer och mindre 
plan. Beläggning per flygbolag varierar mellan 30-100%. Kollektivtrafik: Samtliga resurser används, ca 15% beläggning över hela dygnet (jämfört med i 
genomsnitt 20 % hela 2019), men vissa turer har överbeläggning.

Fråga 3 och 4. Åtgärder 
(vidtagna & behov) 

Båt: Destination Gotland bokar max ca 2/3 av platserna, resevärdar ombord, ändrade rutiner vid på- och avstigning, utbildning för anställda, ökade 
möjligheter till handhygien, ”coronaguide” till resenärer, skärpt info om det personliga ansvaret inför resan m.m. Bussar till/från färjorna i Nynäshamn bokar 
max 65% av antal säten. Information om att hålla avstånd vid kryssningskaj. Flyg: info till passagerare och samarbetspartners, utökad städning ombord 
och på flygplatsen, rekommendation och försäljning av munskydd till passagerare. Informerar taxi och mötande att de ska vänta utanför ankomsthallen. 
Begränsat flöde mellan hallarna. Plexiglas, handsprit och munskydd för personal i resenärsflöden. Kollektivtrafik: stängda framdörrar och visering vid 
bakre dörren, handsprit till förare, spärrade säten närmast föraren, info ombord och vid hållplatser samt på Region Gotlands webb. Uppmaning att välja 
andra färdmedel än buss. Plan för skolstart har utarbetats. Trafikverket har satt upp information på färjorna till/från Fårö om att man ska stanna i bilen 
under överfart. 
Behov: Destination Gotland önskar antikroppstester för sin personal. Swedavia önskar bussar till/från flygplatsen som är anpassade till flygets behov och 
tider samt hjälp att få passagerare att hålla avstånd i ankomsthallen vid större ankomster.  Fortsatt information till allmänheten om vikten av att fortsätta 
hålla avstånd och det egna ansvaret.
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