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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.
• Om du ansluter via teams, tryck på ikonen för mikrofonen så du kopplar 

bort ditt ljud till dess du ska tala. 
• Slå av din kamera genom att klicka på ikonen för videouppspelning. 
• 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 AB
• Gällivare Energi AB
• Matlaget i Gällivare AB
• Dundret
• Gällivare näringsliv
• Polisen
• Region Norrbotten
• LKAB
• Boliden Aitik
• Grand Hotel Lapland
• Scandic Gällivare
• Gällivare Camping
• Gällivare Turistcenter
• OKQ8
• Circle K
• Licab
• Eriksson Center
• Svenska kyrkan
• Pingstkyrkan
• Västlaestadianska församlingen
• MAIF
• GSK
• Kos AIF
• Gällivare Skytteförening
• Folkets Hus Gällivare

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

• Malmensfriskola AB
• 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 förskola
• Jeansgruvan
• North of Sweden
• Socionomkonsult AB
• Veidekke Entreprenad AB
• HjärtLung föreningen
• Lapplands Djurklinik
• Kontex
• Momek
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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.48
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5. Lägesbild i länets kommuner
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5. Lägesbild – Sammanfattning
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5. Lägesbild – Kommunala verksamheter

• En brukare bekräftat smittad på kommunens omsorgsboenden.
Anhöriga till aktuell samt övriga brukare på boendet är informerade. 

• I övrigt inga signaler på smitta i några andra kommunala verksamheter
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6. Information från Region Norrbotten



• Rekommendation från FoHM att barn i förskola/skola ska stanna hemma från 
förskola/skola om någon i samma i hushåll är sjuk i bekräftad Covid -19.

Detta för att personal ska kunna fokusera på pedagogiskt arbete. 

Information till vårdnadshavare går ut idag via hemsida och Schoolsoft.  

7. Nya beslut
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8. Sammanställning från formuläret
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• Malmensfriskola AB: Vi har infört; större fikarum för personal som även går omlott i bla matsal. Inte fler än 5 st i kö till maten för 
att undvika trängsel. Besöksförbud på skolan. Även för extern personal. Övrigt enligt FHM.

• Boliden Aitik: Vi har informerat både medarbetare och entreprenörer om att det, pga smittläget i kustkommunerna, inte är en bra 
idé att julhandla i kustkommunerna utan bättre att handla lokalt eller online. Vi informerar och råder i allmänhet kring att hålla 
avstånd och minska antalet kontakter både på arbetet och fritiden.

• Stjärnholm, skolläkare, elevhälsan: Följa FHM restriktioner.

• Hälsokraft: Skyltar ”Håll avstånd” i butiken, handsprit vid kassan, erbjuder kunder egentid i butiken och att ringa och beställa för 
att hämta på utsidan av butiken.

• Gällivare Energi AB: Vi kan ej påverka julhandeln, dock löpande information om gällande riktlinjer.

• Systembolaget: Vi har dialog med kunder att försöka planera in sina inköp inför jul. Vi har bemannat upp för slussning alla dagar 
hela jul och nyårsveckan. Vi kommer ha personal ute som släpper in och ut efter behov. Alla kassor är bemannade samt personal
på golvet för att hjälpa kunder. Utöver detta så har vi samma arbetssätt som tidigare.

• Matlaget i Gällivare AB: Vi är inte direkt påverkade av julhandeln men vi har stärkt upp rekommendationerna bland anställda. 
Alla som möter kund bär visir som resten av personalen på sjukhuset.

• Adviva Företagshälsovård AB: Råder både personal och kunder att handla på tider med mindre folk i affärerna eller online 
handel om detta erbjuds, hålla avstånd, tvätta och sprita händerna innan och efter besök. I våra egna lokaler spritas alla tag ytor 
efter varje besök, samt att där det är möjligt vädras rummen efter varje besök, lokalerna städas flera gånger i veckan samt spritas 
x 2/dag. Kunder avvisas om de har symtom och uppmanas att avboka/omboka om de har symtom. Alla kunder uppmanas att 
sprita sina händer vår entré/i vänt rummet. Har även max antal på 6 personer i vår konferens lokal, max 3 i våra kontor som 
tillåter detta med hänsyn till att kunna hålla avstånd. Medarbetarna använder munskydd och visir då avstånd inte kan hällas eller i 
undersökningssituationer ex provtagning.

• Gymteknik i Gällivare: Enligt tidigare åtgärder. Samt kontinuerlig information och uppmaningar.

• Skierri förskola: Vi går inte på affärer.

Fråga: Hur jobbar ni med att minska smittspridningen 
i samband med stundande julhandel? 
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Fråga: Ser ni några utmaningar kring reglering av antal besökare i 
er verksamhet när det nu närmar sig julhandel?

• Hälsokraft: Ja, då jag även har paketutlämning så kommer det vara en del 
kunder i farten.

• Matlaget i Gällivare AB: Vi har dragit ner antalet sittande ätande sedan 
tidigare, från julveckan går vi ner till endast hämtluncher.

• Västlaestadianska församlingen: Vi har fortsatt stängt bönhus för deltagare 
och vi följer råd och restriktioner från myndigheterna.

• Gymteknik i Gällivare: Vi har så liten del handel i våran verksamhet men vi 
uppmanar våra medlemmar att nyttja våra digitala möjligheter för medlemskap 
för att hålla nere antalet kunder i butiken under våra bemannade öppettider. 
Samt att vi gjort avståndsmarkeringar på golvet sedan tidigare.



Fråga: Hur påverkas er personaltäthet och 
verksamhet av stundande högtider?
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• Malmens friskola: Ev. externa besökare i hemmet hos elever.
• Boliden Aitik: Majoriteten av verksamheten är opåverkad.
• Stjärnholm, skolläkare, elevhälsan: Vi försöker jobba hemma.
• Hälsokraft: Ingen påverkan. Jobbar ensam som vanligt.
• Gällivare Energi AB: Påverkas inte.
• Systembolaget: Full bemanning hela jul och nyår.
• Matlaget i Gällivare AB: Ingen större påverkan OM alla håller sig friska. Målsättning att kunna ge så många som 

möjligt semester i mellandagarna.
• Scandic Gällivare: Den minskar.
• Region Norrbotten (Gällivare): Akut verksamhet fortsätter utan inskränkningar. Viss planerad verksamhet gör 

uppehåll kring jul och nyår. Kraftigt begränsade möjligheter till semester för all personal under jul och nyår för att 
säkerställa att vi har fullgod vård för alla som behöver det.

• Adviva Företagshälsovård AB: Inte alls. Oftast har vi mindre besök.
• LKAB: Normalt sett är det ett högt uttag av ledighet.
• Västlaestadianska församlingen: Vi sänder gudstjänsterna via telefon och internet, endast några få funktionärer 

finns i bönhuset vid gudstjänsttid.
• Nordström Assistans: Vi har ställt in årets julbord samt alla övriga aktiviteter där vi brukar träffas fysiskt.
• Gymteknik i Gällivare: Vårat system begränsar hela tiden tätheten så de sköts oavsett vardag eller helger/högtider.
• Skierri förskola: Inte alls.
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9. Kommunikation
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10. Inkomna frågor

• Boliden Aitik: Inga frågor till kommunen men till övriga samverkansdeltagare och framförallt Gällivare 
handel: Finns info avseende covid som ni önskar att vi förmedlar till våra medarbetare och entreprenörer 
via våra infokanaler? Meddela oss så ser vi vad vi kan göra.

• Stjärnholm, skolläkare, elevhälsan: Hur ser ni på att driva Dundret under vintern med pandemin?

• Region Norrbotten (Gällivare): Hur ser er samverkan ut på övergripande nivå med övriga kommuner i 
regionen?

• Systembolaget: Inga frågor men en uppmaning att ta eget ansvar kring avstånd. Att endast den som 
handlar kommer in i butik. Sällskap stannar utanför. Att inte samlas i butik för att småprata. Trånga gångar 
i butik skapar snabbt trängsel då man gärna stannar upp och samtalar med vänner och bekanta. Även i 
entré och kassor. Utan tänka på att göra sina inköp och sedan fortsätta samtalet utanför butik. Personalen 
har inte alltid tid och möjlighet att påminna kunder om trängsel som uppstår.
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10. Övriga frågor
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11. Ny mötestid
• Tills vidare och minst fram till den 13 december har vi möten en gång i veckan. 

Därefter tas nytt beslut.

• Nästa möte onsdag 9 december kl. 10.00.
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12. Mötet avslutas
• Presentation 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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