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1. Mötets öppnande

Monica Flodström



2. Syftet med mötet
Syftet med mötet är att dela information, samverka och 
samordna hanteringen av covid-19 i Gällivare kommun. 

Målet är att sprida information och uppnå samordning i 
syfte att skapa delaktighet och att effektivisera 
användningen av samhällets resurser.



3. Ordningsregler
• För god mötesordning, 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.

Presentatörer som talar får gärna aktivera kameran 
• Åhörare kan ställa frågor via chattfunktionen

Mötets moderator tillser att frågorna lyfts antingen direkt eller vid avsedd 
mötespunkt

• Anmälan till talarlistan sker genom att uppge organisation.
• Ordföranden fördelar ordet.
• Observera att mötet endast avser att behandla öppen information.



4. Närvarokontroll

• Smittskyddsläkaren – Anders Nystedt
• Socialförvaltningen
• Barn Och Ungdomsförvaltningen
• Ungdom - fritid - kultur förvaltningen
• Samhällsbyggnad och teknik förvaltningen
• Miljö -bygg och räddnings förvaltningen
• Stöd och utvecklings förvaltningen
• Kommunikationsenheten
• Region Norrbotten
• Boliden
• Gymnasieskolan



5.
Lägesbild i länet och kommunen



5. Lägesbild Länet (v 16)



5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)



Smittade NB:
20 484(19 733)

Avd NB:
28 (33)

IVA NB:
12 (14)
IVA övrig:
2 (2)

Avlidna NB:
247 (246)

Avd Gve:
3 (4)
IVA Gve: 
2 (3)



5. Lägesbild – Mutation(BD)



5. Lägesbild – Antal på vårdavd. & IVA (BD)















5. Lägesbild – Åldersfördelning 



5. Lägesbild – Sammanfattning för länet



Frågor till smittskyddsläkaren ?



5. Lägesbild – Gällivare kommun
• Minskning av bekräftade fall i kommunen. 

Incidens minskat från 5,04 till 3,84 (incidens = antal promille smittade/1000 inv)

• Antal nya fall i Gällivare är 88 vecka 15 och 67 vecka 16. Minskning med 23%

• I sjukhusets upptagningsområde (Jokkmokk, Pajala, Kiruna och Gällivare)
fanns 225 smittade v 15 och 157 v 16. Under 2 veckor 382 personer smittade

• Endast folkbokförda i Gällivare registreras i statistiken för Gällivare  

• Spridning sker i huvudsak på arbetsplatserna enligt smittskydd. 

• Spridning förekommer även i umgänget i stor utsträckning

• I Gällivare råder samhällsspridning



5. Lägesbild – Socialförvaltningen
• 1 konstaterade brukare vid hemvården

• 0 konstaterad brukare vid funktionshinderområdet (ej nytillkommen)

• 0 konstaterad brukare vid vård och omsorg

• 9 brukare avlidna kopplade till Covid-19 sedan årsskiftet



5. Lägesbild – Barn och Utbildning

• Enstaka smittade i förskolor och skolor

• Information går till de som träffat en person 48 timmar innan symptom



5. Lägesbild – Gymnasieskolan



5. Lägesbild – Gymnasieskolan

Det har inkommit information om att elever planerar 50 dagar till studenten på 
olika platser i länet. 

Vi önskar att information går ut till dessa elever gällande allvaret i att ha fester 
nu. 

Även om eleven själv inte ofta blir svårt sjuk, så finns risk att man drar hem 
smittan där föräldrar och mor/far föräldrar blir smittade och allvarligt sjuka. 



5. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur
• Inga förändringar inom verksamheterna

• Fortsatt viktigt att alla tar ansvar och visar hänsyn

• Vi informerar extra om vad som gäller men vi vil kunna hålla öppet för barn och unga –
hjälp oss att kunna göra det

• Vi hoppas på att kunna öppna museet 4 maj, men avvaktar utvecklingen. 



5. Lägesbild – SAMT



5. Lägesbild – Miljö – bygg och räddning



5. Lägesbild - Kommunikation



6. Information från Region Norrbotten



Vill du hjälpa till med att trygga vården i Gällivare?

Gällivare sjukhus står inför en utmanande period. Spridningen av covidviruset fortsätter och 
den direkta konsekvensen blir ett ökat behov av sjukvård. Därför kommer att behöva all den 
hjälp vi kan få. Gällivare sjukhus efterfrågar personal med både med vårdutbildning och utan 
vårdutbildning. Kontakta oss om intresse finns för att arbeta inom vården.

bemanningsenheten@norrbotten.se

mailto:bemanningsenheten@norrbotten.se


7. Information från näringslivet





9. Frågor



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

• Länk till mötena läggs ut på hemsidan senast KL 16.00 dagen innan mötet. 

• Presentatörer får inbjudan senast kl 16.00 dagen innan mötet

• Nästa möte onsdag 5 Maj kl 09.00
Skulle det uppstå ett behov av möte innan aktuellt datum så bjuder kommunen in till möte.

• Aktörer ombeds inkomma med frågor och eventuella önskemål om presentation senast kl 16.00 
dagen innan mötet.

• Alla lägesbilder är varmt välkomna 



11. Mötet avslutas
• Presentation läggs ut på kommunens hemsida under fliken ”Information om 

Coronaviruset”

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

Tack för deltagandet !!
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