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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

• Region Norrbotten
• Kiruna Kommun
• Socialförvaltningen
• Barn Och Utbildningsförvaltningen
• Ungdom - fritid - kultur förvaltningen
• Samhällsbyggnad och teknik förvaltningen
• Miljö -bygg och räddnings förvaltningen
• Stöd och utvecklings förvaltningen
• Kommunikationsenheten
• Gymnasieskolan
• Boliden
• LKAB



5.
Lägesbild i länet och kommunen









Smittade NB:
24 569 (23 511)

Avd NB:
30 (27)

IVA NB:
12 (10)
IVA övrig:
0 (1)

Avlidna NB:
261 (258)

Avd Gve:
5 (1)
IVA Gve: 
2 (2)











5. Lägesbild – Gällivare kommun

• Marginell minskning av bekräftade fall i kommunen. Från höga nivåer till fortsatt höga nivåer

• Incidens minskat från 5,38 till 4,64 (incidens = antal promille smittade/1000 inv)

• Antal nya fall i Gällivare är 94 vecka 19 och 81 vecka 20. Minskning med ca 14%

• I sjukhusets upptagningsområde (Jokkmokk, Pajala, Kiruna och Gällivare)
konstaterades 250 smittade v 19 och 340 smittade v 20. Under 2 veckor 590 personer konstaterat smittade

• I Kiruna smittades mer än 1% av befolkningen under föregående vecka. Det kommer med största sannolikhet 
innebära stor belastning för sjukvården även i Gällivare. 

• Endast folkbokförda i Gällivare registreras i statistiken för Gällivare  

• Spridning förekommer även i umgänget i stor utsträckning

• Viss smittspridning på skolor och bland ungdomar

• I Gällivare råder samhällsspridning



6. Information från Region Norrbotten



Lägesbild Kiruna kommun
2021-05-25

Covid-19

Försvarssamordnare Simon Lindh 2021-05-25



Källa: Region Norrbotten 
20210524



Källa: Region Norrbotten 
20210524



Källa: Region Norrbotten 
20210524

STADS-
OMVANDLINGINDUSTRI SKOLA SAMHÄLLE

13-19 år :28% (6-
60)



SLH 20210525

Kommunlednings-
förvaltningen

Socialförvaltningen Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Kultur och 
utbildnings-

förvaltningen

Kirunabostäder AB

Tekniska verken i 
Kiruna AB

Kommunlednings-
förvaltningen

Socialförvaltningen Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Kultur och 
utbildnings-

förvaltningen

Kirunabostäder AB

Tekniska verken i 
Kiruna AB

Läget och aktuell påverkan i de kommunala verksamheterna



SLH 20210525

Bedömning och identifierade behov

• Besvärligt läge: Smitta minskar i Sverige– smitta ökar i Kiruna (Norrbotten)

• Överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner

• Aktuell lagstiftning medger begränsat handlingsutrymme att begränsa, stänga osv

• Återföra /ändra fokus och medvetenhet

• Höja ”ribban” på åtgärder och insatser

• ”Signalera och markera!”

Idag har vi ”det värsta läget” hittills.
-Från ”öppna upp” till ”skydda sig” och 
fortsatta restriktioner

Hela samhället; individ, kommun, 
arbetsgivare, näringsliv behöver förstå 
situationen och hjälpas åt:

-att kommunicera situation
-att följa restriktioner och rutiner

Vi är långt ifrån att ”öppna upp”! 
Acceptera läget – håll i och håll ut!



SLH 20210525

Det är önskvärt att alla aktörer, primärt i rollen som 
medmänniska, medborgare, medarbetare och 
vårdnadshavare visar:

-civilkurage
-föräldraansvar
-omsorg och hänsyn
-följsamhet och efterlevnad av gällande restriktioner

Härvid kan alla i egna organisationer och nätverk 
bidra till detta.



SLH 20210525

Att bidra till minskad smittspridning och 
följaktig möjlighet att kunna ”öppna upp” 
samhället är inte svårt – bara tråkigt.

Så fråga dig:

Vem är du – och vem vill du vara?



SLH 20210525

Vidtagna åtgärder

• Fortsatt ledning och samordning i ordinarie linjeorganisation

• Stängning av alla kommunala inomhusanläggningar för all verksamhet tom 28 maj 2021

• Fjärr-/distansundervisning införs för högstadiet vid två skolenheter tom 31 maj

• Fritidsgårdar och ungdomens hus stängs tom 31 maj

• Begränsning av fysiskt tillträde till bibliotekslokaler, dock ingen stängning! tom 31 maj

• Kulturskolans kursverksamhet är inställd tom 31 maj

• Information om smittläget och generella behov till allmänhet och samhällsaktörer via kommunens hemsida och 
ISF-nätverk samt projektorganisationer för stadsomvandling

• Samverkan med Regionen och Polisen

• Utökade möjligheter för snabbtester via företagshälsovården

• Avtalat stöd till Regionen med vaccinering av egen personal via företagshälsovården

• Administrativa förberedelser för aktivering av krisledningsnämnd vid senare behov

• Administrativa förberedelser för övergång till fjärr-/distansundervisning vid flera skolenheter

• Samverkan med gymnasieskolan(kommunförbund) och rekommenderat övergång till fjärr-/distansundervisning 
innevarande vecka



SLH 20210525

Planerade åtgärder

• Vid behov aktivera krisledningsnämnden

• Samverkan med lokala samhällsaktörer och näringsliv

• Riktad informations- och kommunikationskampanj

• Daglig uppföljning (om det medges) av smittoläget lokalt

• Ökad tillsynsverksamhet

• Vid behov övergång till fjärr- och distansundervisning vid flera skolenheter

• Enrollering av väktare / tillsynspersonal för stöd till allmänheten att följa 
restriktioner på platser med risk för trängsel(skolavslutning)

• Ökad frekvens på städning och ventilation i offentliga verksamhetslokaler

• Genom smittskydd Norrbotten och Folkhälsomyndigheten erhålla stöd med 
förlängda restriktioner och begränsningar



SLH 20210525

Slut! Frågor?

Kiruna kommun
kommun@kiruna.se
0980-70 000

Simon Lindh
Försvarssamordnare
simon.lindh@kiruna.se
0980-70 450

mailto:kommun@kiruna.se
mailto:simon.lindh@kiruna.se


8. Information från kommunens förvaltningar



8. Lägesbild – Gymnasieskolan



8. Lägesbild – Socialförvaltningen
• 0 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



8. Lägesbild – Barn och Utbildning

• Fritids på Myran skolan stängd Måndag och Tisdag. Öppnar Onsdag för föranmälda

• Många sjukanmälda och stor vikariebrist på flera enheter

• Delvis fjärrundervisning på sjöparksskolan



8. 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 planerar att preliminärt kunna öppna museet 11 maj, men avvaktar utvecklingen. 



9. Förslag till lättnader i restriktioner







8. Lägesbild – SAMT



8. Lägesbild – Miljö, bygg och räddning



8. Lägesbild - Kommunikation



9. Information från näringslivet







10. Frågor



11. 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 2:a Juni 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 



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

Tack för deltagandet !!
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