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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
• Socialförvaltningen
• Barn Och Utbildningsförvaltningen
• Ungdom - fritid - kultur förvaltningen
• Samhällsbyggnad och teknik förvaltningen
• Miljö -bygg och räddnings förvaltningen
• Kommunikationsenheten
• Gymnasieskolan
• Boliden
• LKAB



5.
Lägesbild i länet och kommunen



Antalet konstaterade covid-19-fall per dag i Norrbotten. Fortsatt väldigt höga smittotal och stora svängningar.

På grund av att anmälningssystemet för antalet fall varit nedstängt kan data inte presenteras i rapporten. Möjligen senare under dagen eller i morgon 1 juni.

Besked 31/5 em: Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen sedan 
fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett 
kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021. 

Det behövs mer tid för att säkerställa att statistiken är komplett, så att en tillförlitlig bedömning av det epidemiologiska läget 
kan göras. Därför kommer nästa uppdatering av statistiken om fall av covid-19 på torsdag den 3 juni. Då beräknas data från 
vårdgivare och laboratorier ha hunnit rapporteras in och analyserats.

Men nu verkar anmälningarna ha börjat flyta in. 126 fall anmälda 31/5. Fall provtagna lördag/söndag. Men fortsatt 
OSÄKERT!



Antal genomförda PCR-analyser (blå)  andel positiva (orange) jmfr. antal konstaterade fall (grön) 
V 21 utfördes 5889 PCR-analyser på SY lab = Ca 2,4 % av länets befolkning provtagna. 11,0 % positiva = hög men minskande andel. Alla här rapporterade analyser 

utfördes i Norrbotten
Denna statistik är lite mer svårtolkad fr.o.m. v 51 i.o.m. att antigen-testning införts i vissa vårdmiljöer = ersätter/kompletterar där PCR. 

650 st

5889 
st*

11,0 %

• Oklart om rapporter från externt lab
saknas?

*Här anges antalet konstaterat positiva på 
laboratoriet v 21 – antalet kan ibland skilja 

jmfr. antalet anmälda fall (bild 2-3) bl.a. pga. 
att anmälningarna inte alltid kommer in 
samma dag till smittskyddet + fall från 

utomlänspatienter + dubbelprovtagningar. 
Patienter med positiva ag-test anmäls också 
till smittskyddsläkaren som fall men hamnar 

inte i PCR-statistiken.
Totalantalet positiva fall över tid stämmer.

OBS! 
Preliminär

a siffror



Data från FoHM sammanställda av Bertil Thorslund och Tommy 
Blomberg

Kraftig minskning av fallen noteras i alla regioner i Sverige utom i Norrbotten där smittotalen kvarstår höga.



Incidens per åldersgrupp – hög incidens ffa bland personer i sena tonåren. Vidare smittspridning sker till stor del från den gruppen.



Belastningen på slutenvården är fortsatt väldigt hög. Många i behov av inneliggande vård på IVA men även på vanliga 
vårdavdelningar.

Möjligen lite trend till minskning av vårdbehov. Noteras att majoriteten (58 %) av fallen på sjukhusen, även på IVA, är födda 1961 eller senare.

Smittade NB:
24 888 (24 569)

Avd NB:
19 (30)

IVA NB:
10 (12)
IVA övrig:
0 (0)

Avlidna NB:
264 (261)

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



Totalantalet fall + incidens per kommun över hela epidemin

På grund av att anmälningssystemet för antalet fall varit nedstängt kan data per kommun inte presenteras i rapporten. Möjligen senare under dagen eller i morgon 1 juni.

Möjligen fortsatt tendens till minskat antal fall i länet. Men – för osäkra data för att ännu kommunicera.
Men det kvarstår stor spridning i Kiruna (och så ska det nog ännu vara – vänder till helgen?) Av gårdagens 126 fall var 44 från 

Kiruna.



Statistiken för antalet avlidna i verifierad covid-19 i Norrbotten. 
Tidsfördröjning förekommer i rapporteringen. Statistiken uppdateras tisdag och torsdag eftermiddag efter samkörning av register. Senast uppdaterad 31 maj.

(Avliden i covid-19 = konstaterad covid-19 inom 30 dagar innan dödsfall)

Vi ser en påtaglig minskning av dödstalen trots hög incidens. En god effekt av vaccinationskampanjen kan konstateras. 



Råd från Smittskyddsläkaren till befolkningen i Norrbotten 28 maj – preliminärt 13 juni.

Förutom de råd som Smittskyddsläkaren i Norrbotten nu föreslår kommer, liksom tidigare, 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 att gälla. 

De råd som nu ges från Smittskydd Norrbotten ska därför ses som en förstärkning av de 
nationella råden anpassade lokalt för Norrbottens län.



Undvik att smitta andra
• Om du har minsta symtom som talar för infektionen covid-19 så ska du stanna hemma 

och inte exponera andra.
• Om du har minsta symtom som talar för covid-19 så bör du testa dig för infektionen.
• Om du har exponerats för smitta och anmodas testa dig i en pågående smittspårning bör 

du lämna prov enligt de råd du fått även om du inte har symtom.



Begränsa nya nära kontakter

• Träffa bara de du bor med i hemmet. Arrangera inte träffar, fester och liknande 
sammankomster.

• Träffa inte andra än de du måste träffa på arbetsplatsen eller i skolan. 
• Barn och ungdomar kan umgås med varandra, men endast utomhus. 



Håll avstånd till andra och undvik miljöer 
med trängsel

• Undvik om möjligt kollektivtrafik och platser som köpcentrum och butiker om det där är 
risk för trängsel. 

• Handla planerat och bara om det om det är nödvändigt.
• Vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla ensam. 
• Näringsidkaren bör också ta ansvar för att reglerna efterföljs.
• Om du är född 2004 eller tidigare – använd engångsmunskydd i situationer där nära 

kontakt eller trängsel inte kan undvikas samt i kollektivtrafiken och vid besök i butiker och 
köpcentra. 

Munskydd ersätter inte regeln att stanna hemma vid symtom eller att undvika nära kontakt och att 
hålla avstånd i alla situationer där det går. 



Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

• Den som kan ska arbeta hemifrån eller på distans. Ansvaret för detta vilar både på 
arbetstagare och arbetsgivare. 

• Du som inte kan jobba hemifrån bör, om möjligt, anpassa dina arbetstider så att du kan 
undvika trängsel på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. 

• Arbeta också i mindre grupperingar och träffa helst bara samma personer när du är på 
arbetet, det vill säga, rotera inte mellan arbetslag.



Avstå resor som kan avstås

• Avstå alla resor inom och utom länet som inte är absolut nödvändiga. 
• Om resa måste företas, till exempel i arbetet, genomför den på ett smittsäkert sätt. 
• Undvik om möjligt samåkning.



Idrott och läger för barn och unga

• I samband med idrottsverksamhet samt lägerverksamhet för barn och ungdomar bör 
nogsamma smittspridningsförebyggande åtgärder genomföras. 

• Övernattningar bör i nuläget undvikas.



6. Information från Region Norrbotten



8. Information från kommunens förvaltningar



8. Lägesbild – Socialförvaltningen
• 0 konstaterade/misstänkt smittade brukare vid hemvården

• 0 konstaterade/misstänkt smittade brukare vid funktionshinderområdet

• 0 konstaterade/misstänkt smittade brukare vid vård och omsorg



8. Lägesbild – Barn och Utbildning

• Stor påverkan på grund av vikariebrist

• Myranskolan fritids stängt, förskoleklass begränsade tider (personalbrist)

• Mariaskolan distans till åk 3 mån-tis (många elever sjuka)

• Sjöparksskolan distans till en klass i åk 7 tis-fre (på inrådan från smittskyddsenheten)

• Viktigt att följa råd om testning som ”nära kontakt” (åk 7 och äldre)



8. Lägesbild – Gymnasieskolan



8. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur
• Dubbla budskap från regering och region

• Därför inga förändringar inom verksamheterna

• Fortsatt viktigt att alla tar ansvar och visar hänsyn

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



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 9/6 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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