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§ 14 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna . 

§ 15 Godkännande av dagordning 
Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 

§ 16 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Linus Häggström. 

§ 17 Trygghets- och preventionsarbetet i Kalix kommun, Malin Åberg, Trygghets och 

preventionssamordnare 

Malin Åberg presenterar Kalix kommuns preventionsarbete. Samverkan med Östra 

Norrbottens folkhälsoråd, SSFP är en arbetsgrupp som arbetar förebyggande i syfte att 

identifiera problematik, en undergrupp till BRÅ/Folkhälsorådet. Polisen och regionen är 

också samverkansparter i folkhälsorådet med Östra Norrbotten. 

En handlingsplan är framtagen för arbetet som ska genomföras. 

En kartläggning är genomförd i syfte att identifiera problemområden att arbeta vidare 

med, insatser som bland annat En kommun fri från våld och generellt föräldrastöd 

genomförs. Att skapa delaktighet och med inflytande hos ungdomar är viktiga faktorer i 

arbetet vidare. 

Insatser är genomförda tillsammans med de kommunala bolaget där bland annat 

huskurage är genomfört i syfte att arbeta mer trygghetsförebyggande. 

§ 18 Kommunens friskvårdserbjudande hos privata leverantörer, Sara Gahm, 

arbetsgivarenheten 

Från 1 januari 2022 fattades beslut om nytt friskvårdserbjudande till anställda inom Kalix 

kommun. En del i detta är bland annat ändringen i att använda betalningslösningen 

Epassi, detta i syfte att öka möjligheten att alla ska ha möjlighet att nyttja 

friskvårdsbidraget. För medarbetarna behöver inga personliga utlägg eller 

kvittohantering genomföras. Studier visar att en högre nyttjandegrad av 

friskvårdsbidraget sker när inga personliga utlägg behöver genomföras. Betalning sker via 

en appeller online. Den administrativa hanteringen för arbetsgivaren minskar då en 

faktura per månad kommer där samtliga bidrag finns samlade. För företagens del är det 

valfritt och kostnadsfritt att ansluta sig. En kostnad av 10% om behandlingspriset finns 

(max 220 kr) och ingen administrering eller fakturahantering krävs från företaget, allt 

sker elektroniskt. En månatlig utbetalning sker i början på varje månad med 30 dagars 

betalningsvillkor. 

Presentationen biläggs protokollet. 

§ 19 Massflyktsdirektivet, Maria Henriksson, kommundirektör 

Maria presenterar upplägg för Stjärnenheten, en enhet för inflyttning, integration och 

arbete. Enheten ska möjliggöra kartläggning av kompetenser hos flyktingar som finns och 

kommer till Kalix i samverkan med Arbetsförmedlingen . Enheten ska även tillsammans 

med företagsföreningar kartlägga de arbetstillfällen som finns i kommun och privata 

näringslivet. Att lotsa för matchning, utbildn ingar och fungera som inflyttningsguide ingår 
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också i enhetens uppdrag. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Länsstyrelsen kommer också ingå. 

§ 20 Kommunikation, Rollfördelning näringslivsrådet och tjänstemannaorganisationen, 
Ellinor Rönnqvist, ordförande Kalix Näringslivsråd 

De valda delegaterna informerar i sina respektive organisationer om vad som är på gång 

och vad som sker i näringslivsrådet. Vid öppna inbjudningar, som exempelvis workshopen 

som genomfördes, hjälps vi åt att sprida informationen genom olika kanaler, olika led och 

olika organisationer. 

§ 21 Återkoppling från workshopen, hur går vi vidare? 
Rickard Mattsson (verksamhetsansvarig), Bodens kommun, bjuds in till nästa råd - kolla 

vem från kommunsidan och tjänstemannaorganisationen som han samverkat med och 

hur de fått samarbetet att fungera . Den inbjudne får med sig en frågeställning att 

fundera kring och besvara vid nästa möte (typ, vilka viktiga beslut ser hen är fattade, som 

har lett till att Boden är de är idag?). 

Information sprids via Kalix näringslivsnytt (prenumerera på nyhetsbrevet) samt via 

Facebook. En kommunikatör anställs på informationsenheten i syfte att jobba mer riktat 
mot näringslivsenhet och sprida den information som behöver komma ut. 

§ 22 Övrigt 
Inget övrigt. 

§ 23 Nästa möte 
5 september 

§ 24 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
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