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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. Vaccination
9. Nya beslut / råd
10. Frågor 
11. Ny mötestid
12. 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.



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:
11 322(10821)

Avd NB:
18 (22)

IVA NB:
5 (6)

Avlidna NB:
200 (198)

Avd Gve:
2



5. Lägesbild – antal prover PCR

v50



5. Lägesbild i länets kommuner



5. Lägesbild – Antal avlidna



5. Lägesbild – Sammanfattning för länet



5. Lägesbild – Sammanfattning för länet



5. Lägesbild – Gällivare kommun

• Fortsatt ökande siffror i kommunen

• Incidens ökat från 0,97 till 1,14 (incidens = antal promille smittade/1000 inv)

• Antal nya fall i Gällivare är 20 föregående vecka

• Endast folkbokförda i Gällivare registreras i statistiken.

• Gällivare fortfarande på gul markering i regionens redovisning. 

• Ingen smittspridning inom äldreomsorgen och hemtjänsten.



5. Lägesbild – Socialförvaltningen
• Besöksförbud upphört den 16/2 men människor uppmanas till försiktighet

• Hemtjänst: 
0 konstaterade 0 misstänkta

• Vård och omsorg
AFF – 0 konstaterade 0 misstänkt 
SÄBO – 0 konstaterad

• 9 brukare avlidna kopplade till Covid-19

• Personal fortsätter att vaccineras denna vecka med 90 inkomna doser



5. Lägesbild – Barn och Utbildning

• Inget nytt att rapportera



5. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur
• Fortsatt stängda anläggningar med undantag för personer fyllda 2002 och senare. Gäller till och 

med 21/2. Nya besked om fortsatta restriktioner kommer nu i veckan och meddelas snarast på 
hemsida och facebook. 

• Elit är undantagna. Med elit menas de som är proffs och har idrotten som yrke och försörjning. 

• Tillsvidare gäller fortsatt att alla är välkomna till utomhusaktiviteter med respekt för avstånd och 
andra smittskyddande åtgärder.

• Barn och ungdomar födda 2002 eller senare är fortsatt välkomna att delta i organiserade aktiviteter 
i våra verksamheter och anläggningar med respekt för avstånd, hygien mm.

• Föreningsaktiva bör i första hand kontakta sin förening för att få information om respektive aktivitet 
och de skyddsåtgärder som planeras.

• Länsstyrelsen utför tillsyn i kommunen under innevarande vecka



5. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur



Budskap inför sportlovet 



5. Lägesbild – SAMT

• Ishallen återigen öppnad med de restriktioner som finns att följa. 



5. Lägesbild – Miljö – bygg och räddning



6. Kommunikation



7. Information från Region Norrbotten



8. Vaccination

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-
visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/


8. Vaccination

• Antal Dos 1: 9 284 (4,56% av befolkningen i länet)
• Antal Dos 2: 3 220 (1,58% av befolkningen i länet)

• Antal Dos 1:    413 st (2,88% av befolkningen i kommunen)

• Antal Dos 2: 212 st (1,48% av befolkningen i kommunen)



8. Vaccination



9. Nya beslut/råd
• Höjda siffror nationellt. Förslag om möjlighet för regeringen att införa strängare restriktioner 

gällande allmänna sammankomster och handelsplatser, gym osv.

• Stora oklarheter om vad som gäller egentligen men kommer förtydligande under denna och 
nästa vecka. 

• Hälften av resenärer i långväga kollektivtrafik from i Söndags



10. Frågor

• Fråga till regionen gällande passage av landsgränser
”Hur ska utländska turister gå tillväga för att testa sig i Gällivare och finns det någon 
information vi kan ta del utav för att sprida vidare?”

• Övriga frågor/synpunkter



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

• Nästa möte onsdag 10 februari 2021 Kl 09.00
Skulle det uppstå ett behov av möte innan aktuellt datum 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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