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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 

971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00  norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Minnesanteckningar för regional 

samverkanskonferens för aktörer inom turist- och 

besöksnäringen med anledning av covid-19 
 

Datum och tid: Tisdag 9 juli kl.14.00 – 15.00 

1. Syftet med mötet 

Syftet med mötet är att sprida information och dela erfarenheter kring hantering av 

covid-19 inom länets turist- och besöksnäring. 

2. Ordningsregler 

• Om du har ringt in till mötet kan du försätta telefonen i tyst läge genom att trycka på 

mute-knappen eller *6 på telefonen. 

• Närvarokontroll besvaras med ett JA per aktör. 

• Anmälan till talarlistan sker genom att uppge organisation. 

• Mötesordföranden fördelar ordet. 

 

3. Närvarokontroll 

 

4. Information från Länsstyrelsen Norrbotten – Svensk krisberedskap (ca 5 min) 

David Ström, Länsstyrelsen Norrbotten, informerar om Länsstyrelsens roll, 

grunderna i det svenska krisberedskapssystemet och den svenska modellen för att 

hantera samhällsstörningar.  

David återger kort kring det geografiska områdesansvar som är uppdelat på lokal 

nivå, regional nivå och nationell nivå. 

Tre principer – ansvarsprincipen innebär att; Den som har ansvar för en verksamhet 

under normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under kris- och 

krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att 

samverka med andra, ofta sektorsövergripande. 

Likhetsprincipen innebär att; En verksamhets organisation och lokalisering ska så 

långt det är möjligt vara densamma såväl under fredstida förhållanden som under 

kris eller krig. 

Närhetsprincipen innebär att; Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där 

den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga 

Sektorsansvar – innebär att statliga myndigheter har för sina sakfrågor. Till 

exempel:  Socialstyrelsen (Hälso- och sjukvård), Trafikverket (Väg och järnväg) och 

Post- och telestyrelsen (Post och elektronisk kommunikation). 
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Länsstyrelsens roll vid samhällsstörningar är att leverera regional lägesbild till 

nationell nivå (Regering, MSB), samordna länets resurser och har rollen som länets 

högsta civila totalförsvarsmyndighet. 

5. Information från Region Norrbotten (ca 20 min) 

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten, informerar om 

smittskyddsläget i länet, hur viruset smittar och hur vi skyddar oss från att smittas. 

(se bildspel) 

 

Smittskyddsläkaren går igenom den statistik gällande covid-19 fall i Norrbotten. Här 

nämns bland annat fenomenet klusterspridning – som kan bli ansträngande för 

sjukvården då den kräver utrymme och personalresurser. 

 

Avseende dödligheten så är det färre som avlider i verifierad covid-19 infektion i 

Norrbottens län. 

 

Spridningen av covid-19 i Gällivare har varit omfattande och smittskyddsläkaren har 

förhoppningar att detta möte ska leda till att vi gemensamt kan förebygga spridning 

av covid-19.  

 

Smittskyddstänk. Väldigt basalt – bra/viktigt att veta att hålla distans 

Smittskyddslagen (smitta mellan människor) och angränsande lagstiftning (ex. 

arbetsmiljölagen etc). Enligt smittskyddslagen har individen ett ansvar att inte sprida 

smittan och ta de åtgärder som krävs. Verksamheter har ansvar – exempelvis 

industrin, restauranger etc. Samhälleliga ansvaret  

Smittskyddsläkaren ska ha översynen att samhället, verksamheter och individer tar 

ansvaret – om inte så sker kan smittskyddsläkaren besluta om åtgärder. 

Covid-19 innebär att fysiskt distansera och detta måste olika verksamheter bidra till 

så att detta kan efterlevas. Kan en exempelvis inte hålla sig ”undan” så får en ta de 

åtgärder som krävs för att inte sprida smitta. Absolut inte mörka om en har 

symptom! 

 

Kunskaper om hur smitta sprids och förståelse kan hjälpa en att vidta nödvändiga 

åtgärder/plan. Smittskyddsläkaren går igenom bilden ”kunskap och förståelse – 

analys – åtgärder” där olika steg beskriver hur en kan fundera kring för att skapa 

åtgärder att motverka smittspridning. 

 

Smittskyddsläkaren uppmanar till att kontakta Region Norrbotten samt 

Smittskyddsläkaren om det finns frågor. Kontaktuppgifter finns i det bifogade 

bildspelet.  

6. Information och erfarenheter från näringslivsaktör (ca 10 min) 

Lotta Velander - STF (Svenska Turistföreningen)- Hantering Covid-19 avseende 

fjällstationer och fjällstugor 
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Vidtagna åtgärder  

För fjällstugor/fjällstationer - inställda guidade turer, färre bäddar flerbäddsrum, 

hantering av nödbäddar, reception/ Butik, restaurang, städ, sällskapsrum, 

självhushållskök, omklädningsrum/ bastu/ duschar, uthyrning av tält/ sovsäcka 

Fjällstugor - justering öppettider, förbokning, färre antal bäddar, nödbäddar, 

hygienrutiner, hålla avstånd, obligatoriskt med lakan & kuddvar, anslag om 

information och vidtagna åtgärder 

Vid eventuell sjukdom – sätta en person i karantän. Enskilt boende. En person som 

är ansvarig för det boendet. Kontaktar 112 om det förvärras. 

Identifierade framgångsfaktorer 

Förenklat produktutbud, Besökskalender, förbokning Fjällstugor, reducering av 

guidade paket, färre bäddar i flerbäddsrummen, nedstängning av bastu, inarbetade 

rutiner, informerat personal om att trygghet är prioriterat över intäkter 

Identifierade svårigheter och lärdomar 

Information – kommunikation, ej bokade gäster, nödbäddar, ökning av tältare 

7. Övriga frågor (ca 20 min) 

Samtliga aktörer ges möjlighet att ställa frågor till smittskyddsläkaren och/eller 

övriga mötesdeltagare. 

 

OBS! se frågor och svar i bifogat dokument 

8. Mötet avslutas 

David Ström tackar samtliga mötesdeltagare för ett viktigt möte. 


