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Agenda
1. Syftet med mötet
2. Ordningsregler
3. Mötets öppnande
4. Inbjudna aktörer
5. Lägesbild från kommunen och länet
6. Kommunikation 
7. Information från regionen
8. Nya beslut / råd
9. Frågor 
10. Ny mötestid
11. 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.



3. Mötets öppnande
Kommundirektör öppnar mötet.



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



5. Lägesbild Länet



5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)



5. Lägesbild – Antal på vårdavd. & IVA (BD)
Smitade NB:
9356
(8778)

Avd NB:
33 (43)

IVA NB:
5 (0)

Avlidna NB:
155

Avd Gve:
3



5. Lägesbild – antal prover PCR

v50



5. Lägesbild i länets kommuner



5. Lägesbild – Antal analyserade serologier 



5. Lägesbild – Antal avlidna



5. Lägesbild – Sammanfattning för länet



5. Lägesbild – Gällivare kommun
• Ökning av positiva testresultat i Gällivare från 4 till 36 st på några veckor.

• Incidens ökat från 0,4 till 2,05 under samma period (incidens = antal promille smittade/1000 inv)

• Endast folkbokförda i Gällivare registreras i statistiken.

• Gällivare återigen på röd markering i regionens redovisning. 

• Smittspridning inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 
Oklar anledning men julhelgen ligger rätt i tid

• 1 avliden inom äldreomsorgen den 17/1



5. Lägesbild – Socialförvaltning
Socialförvaltningen vädjar nu att alla pausar allt umgänge med anhöriga som har hemtjänst och undviker att 
besöka vård och omsorgsboende. 

Orsaken är ett omfattande smittutbrott bland brukare på kommunens särskilda boenden. 
Utbrottet startade under slutet av förra veckan och på bara några dagar har nu ett tiotal brukare konstaterats 
smittade av covid-19 och en har avlidit i sjukdomen.

En hemställan om tillfälligt besöksförbud på samtliga boenden har lämnats till Folkhälsomyndigheten. I väntan 
på beslut, som kan dröja till nästa vecka, vädjar nu socialförvaltningen att alla på frivillig väg tillämpar ett 
besöksstopp för att undvika ytterligare smittspridning bland människor som redan är sköra och löper stor risk att 
bli svårt sjuka.

Förvaltningen påbörjar s.k screening av all personal och samtliga brukare 

Förvaltningen arbetar löpande med vaccinering



5. Lägesbild – Barn och Utbildning

• Signaler om fler barn med förkylningssymptom i skolan

• Efterlevande av restriktioner bland föräldrar bristfällig

• Nya besked gällande gymnasieskolor från FoHm förväntas Torsdag 21/1 



5. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur
• Nuvarande restriktioner gäller till och med 24 januari. Ingen vet om eller hur de kommer att förlängas. 

Pandemilagen styr möjligheterna till verksamhet framför allt gällande antal personer per yta. 

• Hittills har vi planerat för att i viss mån kunna öppna, framför allt för föreningar i våra fritidsanläggningar från 
och med den 25 jan. Biblioteket är sedan tidigare öppet (bokbussen är pausad en tid pga flytt av 
verksamheten) Is och evenemangsarenan är fortfarande stängd pga byggnation.

• Pga den hastiga stigningen av smitta i samhället och framför allt inom SÄBO och den fortsatta 
smittspridningen även regionalt och nationellt avvaktar vi och hoppas naturligtvis kunna öppna i enlighet med 
pandemilagen men kan inte lämna några säkra besked ännu.



5. Lägesbild – övriga förvaltningar



5. Lägesbild – Gällivare kommuns åtgärder

• Delstaben utökar bevakning och rapportering gällande situationen på vård och 
omsorgssidan, internt och externt via egna kanaler och media

• Delstaben har löpande bevakning av smittläget nationellt, regionalt och lokalt och 
vidtar åtgärder utifrån analyser

• Delstaben vidtar åtgärder för att återigen öka medvetandet och efterlevnad av 
restriktioner på samhället

• Delstaben utgör stöttning till de berörda förvaltningarna



6. Kommunikation



7. Information från Region Norrbotten



8. Nya beslut/råd

• Beslut med förbud om alkoholservering efter kl 20.00 förlängs till den 24/1

• Fortfarande vissa oklarheter kring den nya pandemilagen och tillsyn utifrån 
denna

• Lagstiftning ska interagera med de nu rådande allmänna råden



9. Frågor
• Inga inkomna frågor

• Övriga frågor/synpunkter



11. Ny mötestid
• Vi fortsätter att ha möten en gång i veckan. 

• Nästa möte onsdag 27 januari 2021 Kl 09.00
Skulle det uppstå ett behov av möte innan 27 januari så kallar vi.

• Aktörer ombeds inkomma med frågor senast kl 16.00 dagen innan mötet.

• Alla lägesbilder är varmt välkomna 



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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