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Övergripande lägesbild
• 154 bekräftade fall (29/6), en person vårdas på sjukhus. Totalt har sex 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. Materialläget är för närvarande gott utifrån nu-läget (antal smittad och vårdade).

• Region Gotland har i nuläget resurser för att klara all testning av folkbokförda på Gotland (PCR-
test). Kapacitet finns för tillresande men behovet är svårbedömt i dagsläget.

• Utifrån folkhälsomyndighetens simulering förväntas antalet smittade med vårdbehov öka 
framöver. Ökad belastning på sjukvården förväntas. 

• Ingen påverkan på räddningstjänsten.
• Destination Gotland uppger att bokningsläget just nu är mellan 60-70% jämfört med föregående år 

för de kommande veckorna.
• 274 personer varslade på Gotland (26/6) sedan mars månad. 1715 personer omfattas av 

korttidsarbete (1705 vecka 25).
• Ungdomsarbetslösheten har ökat med 250% (349 personer jämfört med 141 för samma period 

2019).
• Stor påverkan på exempelvis näringslivet och kultursektorn. I och med reselättnader och 

regeringens insatser inom kulturområdet kan den negativa trenden delvis vändas. Dock kommer 
det inte bli ett normalläge för sommarsäsongen.

• Enligt lägesbild för social oro ser polisen en ökande mängd ärenden gällande relationsvåld.
• Efterlevnaden av rekommendationer gällande riktlinjer och råd (efterlevnadsuppdraget) bedöms i 

länet som medel till hög baserat på hittills inlämnat underlag.
• Region Gotland rapporterar om ökad belastning då många frågor inkommer som är kopplade till 

Länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag.

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). 

• 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.

• Behov av enhetliga riktlinjer för alla persontransporter för att tydliggöra hur enskilda 
operatörer ska agera för att riktlinjerna ska kunna efterföljas gällande fysisk distansering.

• Samverkan i samband med storskalig provtagning sker kontinuerligt mellan Länsstyrelsen och 
Region Gotland.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna åtgärder:
• Personalinventering, verksamhetsanalys och planering för utökade vårdplatser pågår inom Region 

Gotland. Bokning av tester sker genom 1177. Region Gotland ser redan nu en utmaning hur de 
serologiska provtagningarna ska kunna genomföras utan ett omfattande tryck på 1177-tjänsten.

• Länsstyrelsen har långsiktig beredskap för att kunna hantera parallella händelser.
• På Länsstyrelsens initiativ genomför Region Gotland m.fl. aktörer en gemensam kampanj för att få 

kafé- och restaurangbesökare att hålla avståndet i sommar.
• Länsstyrelsen har tagit fram information på sin hemsida om att semestra coronasäkert.
• Länsstyrelsen har rapporterat lägesbild 1 gällande social oro enligt regeringsuppdraget.
• Länsstyrelsens har varit strategiskt stöd till Region Gotland gällande storskalig provtagning.
• Planerade åtgärder:
• Region Gotland kommer att skicka ut information om Covid-19 inför sommaren till 80 000 

mottagare och sätter upp informationsskyltar om att undvika trängsel sätts upp på bad- och 
lekplatser. Länsstyrelsen sätter upp skyltar i välbesökta naturreservat.

• Socialstyrelsen kommer att samverka med sjukvården på Gotland i frågor om sjuktransporter (flyg), 
vårdplatser och utrustning.

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder
• På längre sikt finns risk för brist på skyddsutrustning och hygienartiklar.

• Fortsatt ökning av påverkan kopplat till sommarsäsongen. Ökad påverkan på näringslivet, 
kultur- och idrottssektorn under längre tid. 

• 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. 

• Fortsatt stort intresse och bevakning från lokal media.

• Många samhällsviktiga verksamheter efterfrågar antikropps-provtagningar (serologisk 
testning).
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*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. 
Enligt rapporterad lägesbild för social oro ser polisen en ökande mängd ärenden gällande relationsvåld.
Även en förändring i uteliv har noterats samt ökning av folksamlingar enligt polisen. 
Stor ökning i besökarantal i och med lättnader i reserestriktioner. Ökad belastning på sjukvården förväntas.
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. Utifrån folkhälsomyndighetens simulering förväntas antalet smittade med vårdbehov öka framöver.

Personalläget är ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden.
Region Gotland bedömer att det finns en risk för ökad ohälsa, ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer.

Risk för folksamlingar samt att riktlinjer inte hörsammas. 

Länsstyrelsen bedömer att det finns en ökad risk för social oro då många ungdomar inte får sommarjobb samtidigt som ungdomsarbetslösheten ökar.

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

Svenska kyrkan rapporterar att det finns risk för sårbarhet inom begravningsverksamhet, bl.a. kopplat till personal- och kapacitetsbrist. I dagsläget finns 
förvaringsplatser tillgängliga.
Ökat antal flygavgångar med kraftig kapacitetshöjning från Arlanda och Bromma. 
Destination Gotland har en ny turlista för sommaren med ökat antal dagliga avgångar. Bokningsläget just nu är mellan 60-70% jämfört med föregående år för 
de kommande veckorna.

För närvarande ingen påverkan på Gotlands räddningstjänst. 

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.
Domstolsförhandlingar är opåverkade.

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. I och med reselättnader kan den negativa trenden delvis 
vändas. Många företag är kraftigt påverkade inom olika branscher. Ca 1/3 av de gotländska företagen är relaterat till besöksnäringen. Bygg- och 
fastighetsbranschen har inte märkt någon direkt nedgång i efterfrågan av tjänster i dagsläget, de bedömer dock att negativa konsekvenser kommer att 
märkas i höst. Det finns en stor spridning i hur väl de gotländska företagen har kunnat använda sig av någon eller några delar av regeringens krispaket. 

Antal varsel har ökat jämfört med samma period 2019. På Gotland är totalt 274 personer varslade fram till v. 26 och 1715 personer omfattas av 
korttidsarbete (1705 vecka 26). 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. Förväntat stor ökning i besökarantal i 
och med lättnader i reserestriktioner. 

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.


