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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
• Djurläkarna Nord
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5. Lägesbild Länet
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5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)
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5. Lägesbild – Antal på vårdavd. & IVA (BD)
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5. Lägesbild – antal prover PCR

v50
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5. Lägesbild i länets kommuner
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5. Lägesbild – Antal analyserade serologier 
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5. Lägesbild – Sammanfattning
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6. Information från Region Norrbotten



• Nationella allmänna råd från FoHM
- Ungefär samma sak som tidigare lokala allmänna råd
* Stanna hemma vid symtom
* Begränsa nya nära kontakter
* Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
* Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
* Arbeta hemifrån så ofta du kan
* Hålla en god handhygien
* Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en 
riskgrupp

7. Nya beslut/råd



• Begränsningar i användande av kommunala anläggningar gäller t o m  
10/1 trots FoHM´s allmänna råd om idrottsutövande.

Anledningen är att vi ser ett positivt resultat av de begränsningar och 
åtgärder kommunen och allmänheten vidtagit och att det INTE är tid att 
släppa på dessa i nuläget. 

Vi har ett bra utgångsläge nu och vi måste spinna vidare på detta när 
möjlighet finns.  

7. Nya beslut/råd
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8. Sammanställning från formuläret
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Fråga1: Om nuvarande råd/riktlinjer skulle gälla även under våren, 
hur skulle det påverka er verksamhet? 

Boliden Aitik: Vi har i planeringen tagit höjd för ett långdraget scenario och kan fortsätta vår verksamhet på samma sätt som nu. 
Ökad frånvaro (till följd av mer vab och mer sjukfrånvaro) påverkar i viss mån. Skulle smittspridningen öka och många bli sjuka 
påverkar det ytterligare. Men det är i första hand det, och inte råd och riktlinjer, som påverkar. 

Top Bostäder AB: Vi har ett absolut krav från Gällivare kommun fastighet att all service ska fungera och alla kommunens 
fastigheter är prioriterade. Dvs ingen påverkan av Corona får märkas i fastighetsskötseln. Det blir svårt för oss på Top att nå detta 
mål. 

Eriksson Center: Jan-feb är redan sedan tidigare kärva månader då många inte har pengar kvar. Adderat med coronaråd om att 
hellre handla på nätet kan det bli tuffa månader.

GSK Brottning: Förödande (Motion, folkhälsa, rörelseglädje, gemenskap, trygghet och fostran).

Socionomkonsult CLK: Det finns nackdelar med att privatpersoner skulle bli mindre "köpvilliga", de skulle bli mer återhållsam 
med anledning av deras egen ekonomi kan vara negativt påverkad. Men det kan även kunna bli så att det finns ett större fokus på 
att göra saker som får oss att må bra. 

LKAB: Anpassningar utifrån Corona är givetvis besvärligt, men så länge efterfrågan finns från kunder ute i värden så kan vi 
fortsätta med liknande restriktioner. Viktigt för oss är att kunna få hit kritisk kompetens vid behov. Det är viktigt att även kritiska 
utbildningsinsatser kan genomföras.

Lapplands Djurklinik: Inte i jättestor omfattning, då vi bedriver djursjukvård. Vi har såklart förändrat många rutiner och mycket 
kräver mer personal, men det går bra. I butiksdelen erbjuder vi att köra varor utanför dörren/komma utanför kliniken vilket medför 
mindre personer inne i butik. 



Fråga1: Om nuvarande råd/riktlinjer skulle gälla även under våren, 
hur skulle det påverka er verksamhet? 

Samhall AB: I och med att vi har en samhällsviktig funktion där vi bl a städar och tvättar (ex. på kommunens äldreboenden och i 
butiker) så fortsätter vi leverera våra tjänster utifrån kunds önskemål och med anpassning efter råd/riktlinjer. 

Vildmarksbyn Solberget: Ett stort tapp i antal utländska turister.. behövs stöd så att även vi med enskilt företag överlever. 

Stjärnholm Medical AB: Verksamheten fortsätter.

Sverigetaxi Gällivare: Negativt, det har varit en tuff tid när turister och helgjobb försvinner pga. inga folk rör sig ute eller reser 
någonstans.

Eriksson & Rönnquist: Svårt att sia om, då handel är en svår bransch att förutspå! Det handlar om på vilket sätt människors 
beteende förändras. Helt klart en negativ påverkan, men svårt att säga hur allvarligt läget kan bli.

Gymteknik: Om situationen som råder skulle hålla i sig så skulle det med stor sannolikheten påverka oss väldigt mycket 
ekonomiskt, och hur länge vi skulle klara av att få det att gå runt är än så länge inte klarlagt.

Västlaestadianska församlingen: Med anledning av olika rykten i samhället vill vi informera att våra årliga 
Julgudstjänster/samlingar med deltagare från många olika länder är helt inställd och vi kommer att sända gudstjänster per telefon / 
dator och följa skärpta restriktioner maximalt 8 personer i kyrkorummet. Vi kommer fortsatt att strikt följa reglerna på våren.

Systembolaget: Endast vid hög sjukfrånvaro.

Matlaget i Gällivare AB: Har redan börjat förbereda oss för det. Blir en utmaning för hela verksamheten. Mest på personalsidan, vi 
har redan jättesvårt att få tag på vikarier som är kompetenta och har utbildning för vår verksamhet. Vi har omorganiserat och
omorganiserat för att inte vara så sårbara i vår samhällsnyttiga verksamhet. Hemarbete är inte möjligt för alla, eventuellt prova att 
glesa ut och köra två skift efter nyåret (planering har påbörjats)
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Fråga 2: Om nuvarande råd/riktlinjer gäller över en längre tid, hur kan vi 
tillsammans jobba för en god utveckling för oss och hela kommunen? 

Boliden Aitik: Fortsatt samverkan. Bra också om kommunen är tydlig med var ni ser att det finns brister så att vi 
tillsammans kan åtgärda dem.

Top Bostäder AB:  Vi hanterar situationen nu.

Eriksson Center: Jag har inget bra förslag på detta just nu. Tåls att fundera på.

Socionomkonsult CLK: Tillsammans är vi som starkast. Jag tänker mig att vi redan nu behöver lyfta ögonen för 
att se nya lösningar och inte köra fast i samma spår, att vara mer öppen för olika alternativ, andra företagare och se 
deras lösningar som alternativ. Kommunen kan inte endast leva på våra stora industrier så som LKAB och Boliden, 
utan måste se förtjänsten som finns hos oss små företagare som finns och kämpar, och tillsammans med de små 
företagen skapa möjligheter för nya affärsmöjligheter.

LKAB: Vi ser fram emot ett fortsatt informationsutbyte gällande tex underhållsstopp, antal smittade. Vi förutsätter 
att andra verksamheter tar sitt ansvar tex hotell, butiker, restauranger och liknande så att vi kan hålla samhället 
öppet men ändå hålla nere smittspridningen.

Lapplands Djurklinik: Ha samma kontakt som vi hade i våras, med förslag och råd kring hur vi ska anpassa 
verksamheten för riktlinjer men även göra det gynnsamt för alla företag.

Samhall AB: Fortsätta ha en gemensam dialog och samarbeta, bl a genom dessa samrådsmöten.

Stjärnholm Medical AB: Genom att följa riktlinjer, information och samarbete.



Fråga 2: Om nuvarande råd/riktlinjer gäller över en längre tid, hur kan vi 
tillsammans jobba för en god utveckling för oss och hela kommunen? 

Handlarn i Nattavaara: Ge oss handlare på landsbygden ekonomiskt stöd för att kunna köra ut matvaror till bonde som är i 
riskgrupp eller av andra anledningar inte kan kommer in i butiken. Alternativ att vi får ekonomiskt stöd för att kunna packa varor i 
butiken och ställer ut på bron så att kunderna kan hämta dem utanför butiken. Jag har varit i kontakt med kommunen ang detta i 
början av pandemin men fick ett avslag. Än sa länge är det vi som står för de extra kostnaderna!

Sverigetaxi Gällivare: Fortsätta handla lokalt och stötta de företag som tappat mest. Och fortsätta åka taxi såklart! Vi glöms lätt 
bort..

Eriksson & Rönnquist: God, regelbunden dialog (inte bara information!), där vi tillsammans är lyhörda för och agerar snabbt på 
utmaningar och lösningar som respektive parter lyfter fram!

Gymteknik: Att gemensamt försöka hitta sätt för företagen i kommunen att överleva.

Västlaestadianska församlingen: Vi tror att vi fortsatt noggrant ska följa myndigheternas råd och trycka ned smittspridning även 
på lång sikt.

Systembolaget: Kommunikation.

Matlaget i Gällivare AB: Orka att hålla ut!
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9. Kommunikation
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10. Inkomna frågor

Socionomkonsult CLK: På vilket sätt stödjer kommunen sina invånare i den 
psykosociala påfrestningen som isoleringen, karantän och oro som Covid-19 medför?

LKAB: En viktig sak är att vi vill gärna ha tidig information vid smittspridning inom 
kommunen.

Stjärnholm Medical AB: Hur ser det ut i skolorna, och hur ser ni på restriktioner för 
resor, och inkommande turister?

Gymteknik: Har kommunen lyft frågan uppåt angående ekonomiskt stöd till företagen?
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10. Övriga frågor
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11. Ny mötestid
• Vi fortsätter att ha möten en gång i veckan. 

Men vi tar ett uppehåll under julhelgerna.

• Nästa möte onsdag 13 januari 2021.
Kl 09.00

Skulle det uppstå ett behov av möte innan 13 januari så kallar vi vid behov.

• Aktörer ombeds lämna svar på formulär och inkomma med frågor senast kl
16.00 dagen innan mötet. 
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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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