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Övergripande lägesbild
• Region Gotland: 319 bekräftade fall (7/9), en vårdas på sjukhus. Totalt sex avlidna. Smittspårning 

pågår. Samtliga förvaltningar rapporterar liten till måttlig påverkan. Ingen påverkan på 
räddningstjänsten. Åldersgränsen för egenprovtagning sänks till 16 år.

• Region Gotland rapporterar att serologiska tester av vård- och omsorgspersonal kommer påbörjas 
i september.

• Region Gotland förstärker företagsstödet med ”Konsultcheckar” vid analys av verksamheterna.

• Gotlands förenade besöksnäring rapporterar att läget efter sommaren ser väldigt olika ut för 
verksamheterna. Majoriteten ligger på omkring 70 % av omsättningen jmf med tidigare år men en 
del verksamheter har det väldigt svårt.

• Enligt Tillväxtverket minskade antalet gästnätter på Gotland med 22 % under juli jämfört med 
samma period 2019.

• Destination Gotland rapporterar att under juni, juli och augusti var det ca 300 000 färre resenärer 
på färjorna. De ser dock att fler stannar längre på Gotland. Fastboende har minskat sitt resande 
under sommaren med 40 % jmf med tidigare år.

• Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 274 personer varslade på Gotland (4/9) sedan mars, inga 
nya varsel sedan juni. Enligt Tillväxtverket omfattas 1797 personer av korttidsarbete (1772 vecka 
36).

• Efterlevnaden (v 36) bedöms generellt som hög, nu även när det gäller att hålla avstånd. 
Grundorsaken är att antalet som vistas på Gotland har sjunkit kraftigt den senaste veckan. Enligt 
Destination Gotlands bedömning är det drygt 10 000 fler utöver fastboende på ön i nuläget, 
jämfört med drygt 60 000 när det var som flest besökare (v 30). Enligt Destination Gotland stannar 
besökare och deltidsgotlänningar längre tid på Gotland. Gruppen 70+ syns allt mer ute i samhället

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl

kommunikation 
• Fortsatt 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.
• Flera aktörer fortsätter att efterlysa nytt nationellt kommunikationsbudskap som motiverar till 

uthållighet med att efterleva rekommendationer, riktlinjer och råd. 
• Det är en fortsatt utmaning att förmå människor att fortsätta följa rekommendationerna. Ett 

mer avslappnat beteende visar på behovet av ytterligare gemensamma 
kommunikationsinsatser i länet.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna åtgärder:
• 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. 

• Region Gotland har genomfört en presskonferens där bla länsstyrelsen, Gotlands förenade 
besöksnäring och Destination Gotland deltog.

• Region Gotland uppdaterar löpande lägesbilden om psykisk ohälsa på sin hemsida där information 
om psykisk ohälsa pga coronapandemin ingår.

Planerade åtgärder:
• Region Gotland planerar en kommunikationsinsats inför start av serologisk provtagning. När det 

gäller serologiska provtagningar förväntas dessa i nuläget att komma igång i september. 
• Länsstyrelsen tar tillsammans med Polisen, Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring 

fram en gemensam kommunikationsstrategi för coronahanteringen.
• Länsstyrelsen planerar kommunikationsinsatser utifrån regeringsuppdraget att kommunicera goda 

exempel.

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder
• Många samhällsviktiga verksamheter efterfrågar antikropps-provtagningar (serologisk 

testning).

Godkänd av länsledning 2020-09-08



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.  Sjukvården är i normalläge. Materialläget är för närvarande gott utifrån 
nuläget (smittade och vårdade).

Efterlevnaden (v 36) bedöms generellt som hög, nu även när det gäller att hålla avstånd. Grundorsaken är att antalet som vistas på Gotland har sjunkit 
kraftigt den senaste veckan. Enligt Destination Gotlands bedömning är det drygt 10 000 fler utöver fastboende på ön i nuläget, jämfört med drygt 60 000 när 
det var som flest besökare (v 30). Enligt Destination Gotland stannar besökare och deltidsgotlänningar längre tid på Gotland. Gruppen 70+ syns allt mer ute i 
samhället
Under våren fortsatt ökning av ärenden hos polisen, som gäller psykisk ohälsa. Under sommaren minskade dock antalet ärenden och var färre än förra 
sommaren.
Ökat behov av stöd från barn- och elevhälsan till gymnasieungdomar under våren.

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.

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

Inskränkning i mänskliga fri- och rättigheter  på grund av begränsning av bland annat sammankomster och möjlighet till fritidsaktiviteter samt social isolering 
för riskgrupper. Viss inskränkning i demokratin pga. ändrade rutiner hur kommunfullmäktige genomförs/ställs in. Sammankomstförbud (demonstration och 
stormöten) kan upplevas som en inskränkning av demonstrations- och yttrandefriheten.

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 under juni, juli och augusti var det ca 300 000 färre resenärer på färjorna. De ser dock att fler stannar längre på Gotland. 
Fastboende har minskat sitt resande under sommaren med 40 % jmf med tidigare år.

Enligt Tillväxtverket minskade antalet gästnätter på Gotland med 22 % under juli jämfört med samma period 2019.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 274 personer varslade på Gotland (4/9) sedan mars, inga nya varsel sedan juni. Enligt Tillväxtverket omfattas 1797 
personer av korttidsarbete (1772 vecka 36).

Media rapporterar att de lokala idrottsföreningarna riskerar ett betydande inkomstbortfall pga. Pandemin som inte täcks av det regionala stödet. 

Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser om besöksnäringens ekonomiska situation efter att reserestriktionerna upphörde. Den ökade 
turismen under juli och augusti har haft positiv påverkan på den gotländska besöksnäringen. Det går dock inte att avgöra om det är tillräckligt för att 
återhämta sig efter tidigare nedgång. Det finns vissa signaler om att de gotländska livsmedelsnäringarna upplever en positiv försäljningsutveckling under 
coronakrisen. Grunden är att svenska konsumenter äter mer mat hemma och eftersom butikerna har mer svenska och närproducerade livsmedel jämfört 
med restaurangmarknaden, gynnar det svenskt och närproducerat. Därtill råder sedan flera år en positiv trend för svenska och närproducerade livsmedel 
nationellt. Det blir viktigt att följa denna utveckling framöver, i synnerhet som en dominerande andel av gotländska livsmedel säljs utanför Gotland.

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



Lägesbild storskalig testning
Gotlands län, 200908

Fråga Bedömning

1. 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.

Unga vuxna från 16 år kommer inom kort att få möjlighet att testas.

Under perioden v 26-33 har ca 3,5% av testade varit positiva, vilket är enligt riksgenomsnittet.

Unga vuxna (20-34 år) dominerar för närvarande de positiva svaren.

När det gäller serologiska provtagningar så fortsätter planeringen för att kunna erbjuda detta enligt, 

enligt tidigare regeringsuppdrag.

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 tidigast i september.

3. Samverkansbehov. Region Gotland har i nuläget inga behov av samverkan för att genomföra provtagningsuppdraget 

(PCR-tester).



Samlad bedömning – Efterlevnadsuppdraget - 200904
Bedömningen är baserad på rapporter från 7 aktörer, inklusive ISF, samverkanskonferens och Region Gotlands presskonferens. Rapporterna kommer från Region 

Gotland, myndigheter, civilsamhället, branschorganisationer samt företag inom besöksnäringen. 
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Fråga 1. Samlad bedömning Efterlevnaden bedöms generellt som hög, nu även när det gäller att hålla avstånd. Grundorsaken är att antalet som vistas på Gotland har 

sjunkit kraftigt den senaste veckan. Enligt Destination Gotlands bedömning är det drygt 10 000 fler utöver fastboende på ön i nuläget, 

jämfört med drygt 60 000 när det var som flest besökare. Enligt Destination Gotland stannar besökare och deltidsgotlänningar längre tid på 

Gotland. Gruppen 70+ syns allt mer ute i samhället. Länsstyrelsens bedömning är att aktörer i länet hittat former och rutiner för att följa 

riktlinjer av efterlevnad. Viss avmattning kan noteras när det gäller rapporteringsbenägenheten.

Fråga 2. Generella 

iakttagelser i samband med 

tillsynsbesök

Region Gotland rapporterar om hög efterlevnad på restauranger.

Fråga 3. Vidtagna åtgärder Samtliga rapporterande aktörer har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning, som att erbjuda handsprit, reducera antalet 

platser/bord/säten/antal personer i affärer, avståndsmarkeringar vid entréer/kassor och extra städning. RF-SISU, som organiserar idrott på 

Gotland, har följt upp uppgifter i media om överträdelser av antalet åskådare vid fotbollsmatcher. Granskningen visar att endast 2 av 100 

matcher hade fler åskådare än 50. Berörda klubbar är informerade och uppmanade att vidta åtgärder.

Fråga 4. Goda exempel • Gemensamt samarbete med restaurangkampanj med bordspratare som uppmanar till att hålla avstånd ”bjucka på en lucka”. Materialet 

finns fritt att ladda ner för den som önskar. Affischer med budskapet togs sen fram även till hamn- och flygterminalen. 

• Landshövdingen har medverkat och kommunicerat lägesbilden varje tisdag i lokalradion 

• Inför sommaren skickade landshövdingen och regionstyrelsens ordförande ut ett brev riktat till butiksägare på Gotland 

• Länsstyrelsen har regelbundna samverkanskonferenser i länet (samt veckovis ISF)

• Region Gotland har tagit fram ett informationsblad kring vad som gäller vid semester under coronapandemin. Tidningen skickades ut till 

80 000 hushåll och distribuerades ut av Destination Gotland m.fl. 

• Gemensam pressträff med Länsstyrelsen, Region Gotland och Polisen 

• Flera aktörer har frekvent informerat via sociala medier 

• Region Gotlands webbsida med covid-19 information har varit uppskattad och haft många besökare 

• Specifika tider erbjuds för riskgrupper i affärer och hos Polisens reception 

• Torneamentum ”coronariddarna” har ridit runt på olika platser runt om på Gotland för att påminna om avstånd 

• Medeltidsveckan arrangerades digitalt

• Gotlands museum har haft flertalet digitala stadsvandringar 

• Röda korsets frivilliga hjälper riskgrupper 

• Kneippbyn sommarland har använt karaktärerna Kling, Klang, Pippi och Prussiluskan för att informera besökare om att hålla avstånd 

och tvätta/sprita händerna

• Extrainsatta väktare i Visby för att påminna om att hålla avstånd

• Domkyrkan har under sommaren lyckats hålla antalet besökande till 50 personer (i kyrkan samtidigt) genom reglerat insläpp. Folk hade 

stor förståelse för läget (högsta dagssiffran 3500 personer)

• Länsstyrelsen har anpassat lunchtider så att personal äter vid olika tidpunkter.

Fråga 5. Behov av åtgärder Inga rapporterande aktörer har efterfrågat nya åtgärder, däremot är det många verksamheter som påminner allmänhet, kunder och gäster 

om att pandemin inte är över.



Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget
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Fråga 1. Samlad bedömning Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av riktlinjer inom transport/resor som medel. Detta baseras på att efterlevnaden när det gäller 

båt och flyg bedöms som hög, men att den inom kollektivtrafiken bedöms som medel. Region Gotland har tidigare infört åtgärder i 

kollektivtrafiken för att minska trängseln (begränsat passagerarantal) och uppmanar till att resa utanför rusningstid och att avstå från 

resande med buss om möjligt. Region Gotland har också beslutat om justerade schematider för gymnasieelever samt extrainsatta 

bussar för gymnasieeleverna för att minska trängsel. 

Fråga 2 & 3. 

Beläggningsgrad (aktuell 

och tidigare år)

Båt: Destination Gotland bokar max ca 2/3 av platserna och antalet färjeresenärer var v 35 ca 87% jämfört med samma vecka 

föregående år. Sommarens internationella kryssningstrafik har hittills uteblivet, men signaler finns om viss trafik under hösten. Flyg:

50% kapacitet jämfört med föregående år pga färre avgångar och mindre plan. Beläggningen för varje avgång varierar mellan 10-

100%. Antalet resenärer är ca 25 % jämfört med föregående år. 

Kollektivtrafik: Samtliga resurser används, ca 15% beläggning över hela dygnet (jämfört med i genomsnitt 20 % hela 2019), men vissa 

turer har överbeläggning. Detta märks tydligt nu när gymnasielever har återkommit in i trafiken och vid vissa tillfällen väljer att åka 

bland de allmänna resenärerna istället för att nyttja den trafiken som är speciellt framtagen för dem.

Fråga 4 & 6. Åtgärder 

(vidtagna & behov) 

Behov: Destination Gotland önskar antikroppstester för sin personal. Fortsatt information till allmänheten om vikten av att fortsätta 

hålla avstånd och det egna ansvaret. Kollektivtrafik: Justerade schematider för gymnasieelever samt extrainsatta bussar för 

gymnasieeleverna för att minska trängsel. Bedömer att de kan erbjuda trafik i den omfattning som behövs för att säkra corona-avstånd 

i fordon. Fortsatt stort behov av att kommunicera det personliga ansvaret för resande i kollektivtrafiken och att om möjligt välja andra 

färdmedel. Många vill resa samtidigt vilket ökar risk för överfyllda bussar och att inte komma med den buss en tänkt sig.

Fråga 5. Goda exempel Båt:

• resevärdar ombord, 

• ”coronaguide” till resenärer, 

• skärpt information om det personliga ansvaret inför resan m.m. 

• Information om att hålla avstånd vid kryssningskaj.

Flyg:

• Information till passagerare och samarbetspartners, 

• Informerar taxi och mötande att de ska vänta utanför ankomsthallen.


