Samlad lägesbild Länsstyrelsen i Gotlands län, datum:200417
Övergripande lägesbild
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19 bekräftade fall varav tre vårdas på sjukhus.
Fortsatta tecken på samhällsspridning. Sjukvården i stabsläge, icke akuta operationer
inställda. Måttlig påverkan på sjukvården och omsorgen på Gotland. Personalläget är
ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. Ingen konstaterad spridning inom
äldreboenden. Det råder brist på visst skyddsmaterial och hygienartiklar inom
kommunala verksamheter samt inom landstingsdelen. Det finns till viss del planering
för hantering av smitta (Covid-19) inom äldreomsorgen.
Polisen rapporterar ökad psykisk ohälsa.
Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän flygplikt för att säkerställa
upprätthållandet av samhällsviktiga transporter till Gotland.
169 personer varslade på Gotland. Anmälan om varsel ska göras vid 5 eller fler
anställda, På Gotland är det många småföretag som då inte framgår av
Arbetsförmedlingens statistik. Den senaste månaden har det också skett en betydande
ökning av antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, 327 personer jämfört med 98
under motsvarande period i fjol.
Stor negativ påverkan på bland annat näringslivet och kultursektorn. Årets upplaga av
Almedalsveckan är inställd vilket bedöms ha en stor negativ påverkan. Ovisst hur
sommarsäsongen kommer att påverkas. Flera företag uppger att de inte kommer att
klara året,
Region Gotland har stärkt företagsjouren samt beslutat om nytt företagspaket.
Stort intresse och bevakning från lokal media.
Vissa positiva signaler finns beträffande tillgång till säsongsarbetare inom lantbruket.
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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).

•

Samverkansbehov för att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning inom
olika branscher.

•

Fortsatt behov av samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen gällande
gemensam kommunikation.

•

Länsstyrelsen kommer att samverka med PTS avseende granskning av störningar i
Telias nät.

•

I övrigt finns det inget behov av ytterligare samverkan på nationell nivå, befintliga
kanaler fungerar.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer

Kommunavvikelser – behov, planerade och vidtagna åtgärder

Vidtagna åtgärder:
• Region Gotland har stärkt företagsjouren samt tagit fram ett åtgärdspaket för
näringslivet tillsammans med Länsstyrelsen. Personalinventering, verksamhetsanalys
och planering för utökade vårdplatser pågår inom Region Gotland. Det pågår
omfallsplanering genom samtal med lokala producenter och företag som har möjlighet
att ställa om sin verksamhet.
• Region Gotland har gått ut med en informationsfolder tillsammans med Röda Korset till
hushållen inom ramen för överenskommelse med MSB.
• Länsstyrelsen genomför veckovisa regionala samverkanskonferenser samt ISF och har
fortsatt dialog med berörda aktörer inom transportsektorn. Myndigheten ser över de
samverkansstrukturer som finns i länet samt genomför regelbundet
kontinuitetsplanering. Informationsinsatser på hemsida och sociala medier.
• Länsstyrelsen genomför en fördjupad analys avseende påverkan på transportsektorn.
Planerade åtgärder:
• Region Gotland har beslutat om ett andra åtgärdspaket för att stödja näringslivet samt
kultur- och idrottssektorn.
• Omfattande kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter pågår i länet.
• Länsstyrelsen bjuder in till regelbundna möten för det regionala nätverket för
samverkan mot våld med start v17.

•

Godkänd av: Länsledningen 2020-04-17

•
•
•

Viktigt att säkerställa dagliga transporter från och till Gotland. Behov av att upprätthålla
flyget på en nivå som motsvarar det akuta behovet med laboratorieprover och
personalförsörjning/ledningsförmåga i samhällsviktig verksamhet.
Det lokala näringslivet är till stor del beroende av besöksnäringen, främst under
sommarhalvåret. Beslut om att Almedalsveckan ställs in får stora konsekvenser för
många sektorer.
Stort intresse och bevakning från lokal media.
Omfattande och upprepade avbrott i Telias nät under påskveckan, tusentals abonnenter
drabbade. Om fler avbrott uppstår finns behov av att kommunicera hur allmänheten då
når 112. Risken för fler avbrott har lett till en ökad oro.

Region Gotland omfattar både primärkommunal verksamhet och landstingsverksamhet

Samlad bedömning
Liv och hälsa

Måttlig påverkan avseende hälso- och sjukvård. Polisen rapporterar om ökad psykisk ohälsa. Personalläget är
ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden. Region Gotland bedömer att det finns en ökad risk för ökad ohälsa,
ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan
Svenska kyrkan rapporterar att det finns risk för sårbarhet inom begravningsverksamhet, bl.a. kopplat till personal- och
kapacitetsbrist. Kraftig minskning av flygavgångar. Färjor går endast enligt basturlista vilket innebär två dagliga turer till
och från Nynäshamn och en tur till och från Oskarshamn.

Grundläggande värden (demokrati,

Bedömningen är att grundläggande värden inte är påverkade.
Behov av att säkerställa att alla medborgare får information.

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Miljö och ekonomiska värden

Betydande påverkan avseende ekonomiska värden för näringslivet, främst för besöksnäringen med bland annat inställd
Almedalsvecka och osäkerhet inför sommarsäsongen. Antal varsel har ökat till 169 fram till vecka 16, siffran är osäker
eftersom det på Gotland är många småföretag som inte framgår av Arbetsförmedlingens statistik.
Det finns signaler om att lagda varsel kan komma att återkallas bland annat som en följd av regeringens olika
åtgärdspaket.

Nationell suveränitet

Ingen bedömd påverkan.

Förtroende

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

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

