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Agenda
1. Syftet med mötet
2. Ordningsregler
3. Mötets öppnande
4. Inbjudna aktörer
5. Lägesbild från kommunen och länet
6. Information från Regionen
7. Nya beslut
8. Sammanställning från formuläret
9. Kommunikation
10. Inkomna frågor
11. Övriga frågor 
12. Ny mötestid
13. Mötet avslutas



1. Syftet med mötet
Syftet med mötet är att dela information, samverka och 
samordna hanteringen av covid-19. Målet är att vid 
behov bereda beslutsunderlag till aktörsgemensam 
inriktning och samordning i syfte att effektivisera 
användningen av samhällets resurser.



2. Ordningsregler
• Om du har ringt in till mötet behöver du avaktivera tyst läge för att tala, 

detta gör du genom att genom att trycka *6 på telefonen.
• Närvarokontroll besvaras med ett JA per aktör.
• Anmälan till talarlistan sker genom att uppge organisation.
• Ordföranden fördelar ordet.
• Observera att mötet endast avser att behandla öppen information.
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3. Mötets öppnande
Kommundirektör öppnar mötet.
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4. Inbjudna aktörer
• Top Bostäder
• Gällivare Energi
• Matlaget
• Dundret
• Gällivare näringsliv
• Polisen
• Region Norrbotten
• LKAB
• Aitik/Boliden
• Grand Hotel Lapland
• Scandic Gällivare
• Gällivare Camping
• Gällivare Turistcenter
• OKQ8
• Circle K
• Licab
• Eriksson Center
• Svenska kyrkan
• Pingstkyrkan
• Västlaestadianska församlingen
• MAIF
• GSK
• Kos AIF

• Pensionat Augustin
• Nittaya Thai Restaurang
• Coop
• ICA
• Systembolaget
• Dollarstore
• Eriksson & Rönnquist
• Nordström Assistans
• Sparbanken Nord
• Handelsbanken
• Novastage
• Samhall
• Forcit
• Securitas
• Avarn
• YIT
• Maskintjänst
• Gällivare Frakt
• Ahlsell
• Gällivare Mat & Catering
• Piilijärvi Camping
• Vildmarksbyn Solberget
• Handlar’n i Nattavaara

• Malmgruppen
• Falcks
• Gällivare Taxi
• Svea Taxi
• Sverigetaxi Gällivare
• XL-Bygg
• Colorama
• Öströms begravningsbyrå
• Gällivare begravningsbyrå
• Lavendla
• Gymteknik i Gällivare
• Laponia Fysiocenter
• Tyréns
• Nyab
• Länstrafiken Norrbotten
• Glada Kocken
• Skierri
• Jeansgruvan
• North of Sweden
• Gällivare Skytteförening
• Folkets Hus Gällivare
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5. Lägesbild Länet
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5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)
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5. Lägesbild – antal prover PCR
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5. Lägesbild – Antal utförda/analyserade serologier 
samt andel positiva
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5. Lägesbild – Antal vårdade IVA (BD)
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5. Lägesbild kommunvis fram till v.47
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5. Lägesbild i länets kommuner
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5. Lägesbild – Sammanfattning
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6. Information från Regionen



• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare får tills 
vidare inte hållas inom Sverige

• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 sittande deltagare får 
tills vidare inte hållas i Norrbotten

• Skärpta allmänna råd förlängs i Norrbotten – t o m 13/12
• Begränsningar i användande av kommunala anläggningar 

7. Nya beslut
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8. Sammanställning från formuläret
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• Information – distansering - handsprit – skyddsutrustning – digitala möten –
uppdelning i mindre grupper – avståndsmarkeringar – frekventare städning – stanna 
hemma vid minsta symptom – arbeta hemifrån.

• Egna riskbedömningar.

• Maxantal om 8 st samtidigt i samma lokal.
• Omvärldsbevakning – följer utvecklingen och säkrar att man tolkar myndighetsdirektiv 

och rekommendationer rätt och utifrån det vidtar rätt åtgärder.
• Delade arbetsgrupper.

• Slussning.

• Ställt in verksamheter.

• Skickat info om regler och förhållningssätt till inbokade gäster.

• Anpassade shoppinglösningar med hemleverans (swishbetalning).

• Möjlighet till att handla hemifrån via videosamtal (produkter på Instagram).

• Leverantörer överlämnar frakthandlingar/dokument utomhus.

Fråga: Hur jobbar ni för att minska smittspridningen 
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Fråga: Hur kommer ni att förhålla er till beslutet om 
max 8 st personer i allmänna sammankomster? 
Avser ni vidta särskilda åtgärder utöver nuvarande? 

Dollarstore: Vi har lagt raster så vi inte är mer än 8 i personalrummet samtidigt.

Matlaget i Gällivare AB: Vi ligger redan på den nivån, möjligt att vi gör någon mera 
förglesning. Kallar inte till några möten eller träffar längre allt sådant sker digitalt.

Nordström Assistans: Vi har redan ställt in alla dessa aktiviteter.

Top Bostäder: Nej, som tidigare (följer tidigare vidtagna åtgärder).

Scandic Gällivare: Vi följer dom beslut som fattas.

Vildmarksbyn Solberget & Handlar’n i Nattavaara: Vi har som absolut max 16 gäster på 
anläggningen (oftast max 10). Vi delar in dem i 2-3 kluster så att dem inte träffas inomhus. Dvs 
varje "kluster" har sitt eget rum där dem äter och varje kluster har egen bastutid. Vi brukar ha 
samisk afton med en renskötare där vi sitter i tältkåtan, ganska tätt. Detta kommer att ske 
utomhus. 

Glada Kocken: Nej (sedan tidigare så sprider vi på gästerna och även på tiden de kommer).

Sparbanken Nord: Vi förhåller oss till dessa, inga ytterligare åtgärder i dagsläget.

Karin Eriksson, Bitr skolchef BoU: Vi, Skolchef och bitr skolchef har haft möte och diskuterat 
ang matsalar med säkerhetschef och MoB, huruvida det gäller eller inte för skolmatsalar.

Forcit Sweden AB: Nej vi har max 7 personer samtidigt inne i samma lokal-matrum-
samlingsrum. Vi är totalt 21 personer i verksamheten men har delat gruppen med olika tider.

Systembolaget: All trivselaktivitet är stoppad. Möten hålls digitalt vid fler än 8 personer.

Stora Coop: Vi kommer att färdigställa en extra ingång till butiken i veckan för att 
undvika trängsel.

LKAB: Siffran 8 riktar sig inte specifikt till arbetsplatser. Vi ser över att minska antalet deltagare 
på säkerhetskritiska utbildningar, vilka är de enda som genomförs i nuläget. Vi begränsar 
antalet som rehab-tränar på LKAB:s gym till maximalt 8 st åt gången.

Gällivare Turistcenter (Ávki AB): Vi kommer skylta utanför butiken och informera besökare 
inne i butiken om gränsen överskrider. Vi kommer även synliggöra detta på sociala medier.

Polisen: Internt förhåller vi oss till siffran 8. Som Polismyndighet har vi ju till uppgift att 
kontrollera att max 8 följs vid allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar. Om inte 
rapporteras anordnaren enligt gängse rutin.

GSK Brottning: Stängd verksamhet för tillfället.

GSK Fotboll: Vi kommer att följa direktiven!

Gymteknik: Ännu mer Information och uppmaningar.

Pingstkyrkan: Svar som under fråga 2. Vi har inga samlingar i kyrkan.

Regionen: Ytterligare se över väntrum och lunch/fika och personalutrymmen.

Samhall: Vi åker max tre personer i varje bil, vi städar bilarna invändigt frekvent, vi sitter max 
fyra personer vid fikabord, markerat med tejp på golvet så man håller två meter avstånd när 
man stämpar in och ut, håller avstånd till varandra, god handhygien, uppmanar personer med 
symptom att testa sig samt påminner hela tiden om vikten av att stanna hemma vid minsta 
symptom. Inga särskilda åtgärder utöver nuvarande, kommer att behövas vidtas.

Västlaestadianska församlingen: Bönhuset stängd sen 12 nov (varit stängd större 
delen av året (mars-aug)



Tips till andra aktörer. Vidtagna samt förebyggande åtgärder.
• Dollarstore: Slussning påminnelse i högtalarna i övrigt tycker vi att kunderna är ganska duktiga på att respektera avstånd mot varann.

• Vildmarksbyn Solberget & Handlar’n i Nattavaara: Butiken i Nattavaara har installerat en röd lampa utanför butiken som indikerar till kunderna att 
dem måste invänta tills en kund kommer ut! En kund ut = en kund in!

• Sparbanken Nord: Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Karin Eriksson, Bitr skolchef BoU: Viktigt med information samt uppföljning "hur har det gått" med det vi har tex beslutat att göra eller det vi har 
vädjat vårdnadshavare om, mm.

• Systembolaget: Slussning. En del kunder ställer sig frågande varför inte fler aktörer anammar detta.

• Gällivare Turistcenter (Ávki AB): Istället för att göra hemleveranser flera olika tillfällen under veckorna försök samla alla leveranser och välj ett 
tillfälle per vecka. Mer miljövänligt och kanske mindre resurskrävande (beror på verksamhet). Av samma anledningar, försök även genomföra 
hemleveranser i samband med stängning/hemgång.

• Polisen: Gymträning är en het fråga internt. Vi har begränsat det till att träning får ske i rehabsyfte och då endast en och en åt gången med krav att 
rengöra efteråt. Utbildningar som inte kan ske digitalt ställs in, med något undantag.

• GSK Fotboll: Dela upp aktiviteterna på flera tillfällen om det går, med mindre grupper.

• Gymteknik: Våran app har fått bra respons.

• Pingstkyrkan: Vi sköter kontakten mellan varandra via Skype och telefon.

• Regionen: Smittskyddsronder med jämna mellanrum för att upprätthålla alla vidtagna åtgärder.

• Samhall: Vi undviker att träffa våra kunder fysiskt och tar majoriteten av våra kundmöten via Teams/skype.

• Kos AIF: Hoppas att andra aktörer följer de restriktioner man fått från FHM.
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9. Kommunikation
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10. Inkomna frågor

• Vildmarksbyn Solberget: Gäller max 8 personer även för guidade skidturer? Renspannsturer? Samisk afton? OM det skulle bli så att 
en gäst blir sjuk på anläggningen, VEM ska jag kontakta? Finns det färdiga handlingsplaner från kommunens/regionens sida? Mina 
gäster kommer från Tyskland. Vad händer med en sjuk gäst i Nattavaara som har bokat en hemresa med tåg?    

• Polisen: Om skolor stängs hur blir det med jourdagis/fritids för samhällsviktiga funktioner?

• GSK Brottning: Kommer de allmänna anläggningarna att stängas? (badhus, idrottshallar etc)

• GSK Fotboll: Om vi inte kan använda inomhushallarna för idrottsföreningarna, så borde väl kommun kunna slopa avgifterna för dom 
tider vi hyr.

• Regionen: Finns det något fokus för smittspridning i Gällivare? Hur jobbar ni i så fall med det?
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10. Övriga frågor
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11. Ny mötestid
• Tills vidare och minst fram till den 8/12 har vi möten 1 gång i veckan. Därefter 

tas nytt beslut.

• Nästa möte onsdag den 2 december kl. 10.00
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12. Mötet avslutas
• Presentation och minnesanteckningar läggs ut på kommunens hemsida 

under fliken ”Information om Coronaviruset”

• Kontakt med kommunen i samverkansfrågor sker via mail 
samverkan@gallivare.se
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