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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



Version 2019-03-15

5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)



Version 2019-03-15

5. Lägesbild – antal prover PCR

v48v49



Version 2019-03-15

5. Lägesbild – Antal vårdade IVA (BD)



5. Lägesbild i länets kommuner



Version 2019-03-15

5. Lägesbild – Andel fall utifrån åldersgrupper



Version 2019-03-15

5. Lägesbild - Vaccinationer



5. Lägesbild – Sammanfattning



6. Information från Region Norrbotten



• Skärpta allmänna råd samt restriktioner kring 8 personer vid offentlig 
tillställning och allmän sammankomst kvarstår över jul. 

• Julfirande med max 8 personer. Närmaste umgängeskretsen.
• Undvik resande 
• Ungdom fritids och kultur förvaltningen överväger att kvarhålla 

begränsningar i användande av kommunala fritidsanläggningar samt 
kulturinstitutioner över jullovet.

Hemvändardagarna påverkas och kommer i och med det inte att 
genomföras.  

7. Nya beslut/råd



8. Sammanställning från formuläret



• Matlaget i Gällivare AB: Vi upplever att man är mera restriktiv nu, funkar bra.
• Top Bostäder AB: Ok
• Stjärnholm Medical AB: Bra
• Veidekke entreprenad AB: Tycker alla sköter sig bra.
• Boliden Aitik: Vi följer upp efterlevnaden på olika sätt, bl.a. via skyddsombuden. Efterlevnaden är på det stora hela god och om den inte är

det försöker vi att göra justeringar så att den blir bättre. Utmaningen är de arbetssituationer där det är svårt att hålla avstånd men vi har sett 
över dem i syfte att förbättra dem.

• Dollarstore: Kunderna är duktiga men jag är förvånad att vi har så mycket mer folk nu än samma tid förra året. Dock har vi ju stora lokaler så i 
dagsläget är det ingen trängsel. Blir det trängsel har vi möjlighet till slussning och högtalarsystem.

• Socionomkonsult CLK: Jag upplever att kunder avstår från de sociala evenemangen samt efterfrågar i större utsträckning en digital lösning 
på tjänsten. T.ex. färre deltagare på LÖPHJÄRNA och efterfrågat digital lösning på temakvällarna om stress.

• GSK Brottning: I mycket hög grad. Min uppfattning är att allmänheten i hög grad är beredd att gå längre än vad nuvarande restriktioner gör 
gällande.

• Systembolaget: Många följer men det finns förbättringsbehov gällande avstånd.
• Kontex: Ja, kunderna och personal är duktiga att följa och respektera restriktionerna.
• Scandic Gällivare: Som vi ser så följer gäster restriktionerna och som gäst här hos oss har man idag ännu möjlighet att få våra fina 

frukostboxar om man inte vill komma ner och äta. Vi som arbetar här följer dom uppsatta rutiner vi har och om det mot förmodan skulle bli 
många gäster ber vi dom avvakta med sin frukost eller middag. När det gäller gäster från orten så har vi helt stoppat detta, men om någon 
kommer och det finns plats så är man välkommen och vid dom tillfällen vi inte kunna ta emot så har det inte varit några problem att man får 
vända i dörren. Det som är av stor vikt är att vi agerar på samma sätt efter arbetet som vi vädjar om men kan ej styras.

• LKAB: De följer dem, även om vi ser att det är svårt att orka hålla ut över tid.
• Öströms begravningsbyrå: Det följs väl hos oss, hos såväl besökare, kunderna och vi i personalen. Men matvaruaffärer och en del butiker är 

fyllda med folk ännu och där inte råden/restriktionerna följs.
• Nordström Assistans: Vi tycker att våra kunder och personal följer restriktionerna bra. Många av våra kunder tillhör riskgrupp och personalen 

tar ett stort ansvar för att förhindra att smitta sina kunder och kollegor.
• Gymteknik i Gällivare: Generellt så tycker vi att våra medlemmar sköter sig bra och håller avstånd. Både tidigare å även nu.
• Region Norrbotten (Gällivare): Upplever att det följs väl inom vården både av personal och patienter.

Fråga: Utifrån den senaste tidens skärpta råd/restriktioner. 
Hur upplever ni att kunder/besökare/personal följer dem?



Finns det något ytterligare Gällivare kommun kan göra för att underlätta 
ert arbete med efterlevnad av restriktioner och skärpta allmänna råd?

Stjärnholm Medical AB: Koll på restauranger, affärer, liftkö.

Veidekke entreprenad AB: Mer uppdateringar om Corona läget i kommunen, antal smittspridning m.m.

Boliden Aitik: Fortsätta den typ av information ni går ut med via sociala medier, kometen etc. Det bidrar till den allmänna 
bilden av hur viktigt det är.

Socionomkonsult CLK: Fortsatt samverkan, samverkan mellan företagare och organisationer, underlätta, kunna genom 
samverkan sprida mer kunskap och tillsammans hitta lösningar på de problem och bekymmer som uppstår.

GSK Brottning: Informera mer/tydligare/på andra språk till de grupper som inte har svenska som första språk. Ett flertal har 
inte uppfattat budskapet om att hålla avstånd, stanna hemma, handsprit mm. Det påverkar alla. Riktad insats till ungdomar 
om hur viktigt det är att följa restriktionerna. Viktigt att alla också får möjlighet att ta ansvar i en pandemi (Tex gymnasieskolan 
går över till distans/fjärrundervisning för att minska antalet kontakter). Inte kommunens grej, men det är folksamlingar och 
köer på paketutlämningsställena.

Kontex: Att informera mer och tydligare till de som inte har svenska som modersmål (migranter mm) samt till de unga vuxna 
18-28 år (de grupper som har svårast att hålla sig borta från fester, samlas i grupp och att respektera restriktionerna).

Nordström Assistans: Vi upplever att alla inte följer, eller uppmärksammar, de extra åtgärder som butiker och andra företag 
har tagit. Som exempel kan ges den extra ingången på stora Coop. Är det här något som Gällivare kommun eller vi andra 
företag kan hjälpa till att informera om?

Gymteknik i Gällivare: Tycker vi har en bra dialog med kommunen och vi vet att kommunen gör det dom kan för att hjälpa 
oss företagare.

Region Norrbotten (Gällivare): Fortsätta med tydlig kommunikation till medborgare.



9. Kommunikation



10. Inkomna frågor
• Matlaget i Gällivare AB: En fråga från personalen: Om man tar ett covidtest i Gällivare och är skriven i Örebro. Hur redovisas det? 

Är det Gällivare eller Örebro som får den testen/smittade i sin statistik?

• Stjärnholm Medical AB:  Hur gör ni med Dundret?

• Boliden Aitik: Ser ni några platser/situationer i Gällivare där det är generella problem med avståndshållande som vi bör be vår 
personal att vara extra noga med att undvika. Ex någon särskild plats, tid, affär osv?

• GSK brottning: Ungdomar född 04 och tidigare (16-20 år) är helt avskurna från träning (utomhus träning är väldigt begränsat). Detta 
går inte ihop med den verksamhet som vi bedriver med folkhälsa, fostran, samhörighet, rörelseglädje mm. Gällivare SK brottning har 
tappat medlemmar och kommer att tappa fler om vi fortsätter stå still med verksamheten. Vi söker egentligen stöd i frågan.

• Scandic Gällivare: Varför övriga instanser inte får denna information om hur vi olika aktörer arbetar. Har haft besök från kommunens 
inspektörer för just COVID 19 som ställer samma frågor som vi svarat på vilket inte är några problem, men vore kanske bra att delge 
även dom.

• Nordström Assistans: På regionens pressträff 2 december sägs det "Om du vill fira jul med någon som du inte bor med behöver du 
vara i karantän i 7-10 dagar innan jul". Är detta en restriktion som ska följas? Det har varit ganska tyst om det och hur kommer det 
sig isf att resmöjligheterna inte begränsas?



10. Övriga frågor



11. Ny mötestid
• Tills vidare och minst fram till den 16 december har vi möten en gång i veckan. 

Därefter tas nytt beslut.

• Nästa möte onsdag 16 december.
• Förslag om ändrad mötestid från kl 10.00 till kl 09.00

• Aktörer ombeds lämna svar på formulär och inkomma med frågor senast kl
16.00 dagen innan mötet. 



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

• Nästa möte 16 december kl 09.00

mailto:samverkan@gallivare.se
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