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§ 25 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna. 

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

§ 27 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Mikael Engren. 

§ 28 Utfall av gymnasieval - Sven Nordlund
Kalix har haft ett bättre intag nu jämfört med tidigare år, fler är behöriga och vi ligger 
något högre än riket. Däremot har skillnaderna mellan eleverna ökat och de som står 
längre ifrån står ännu längre ifrån än de tidigare gjort. I många kommuner är 
teknikprogrammet populärt dock har vi utmaningar med intaget lokalt i Kalix. Sett till det 
stora hela är det egentligen inga stora variationer från föregående år gällande intaget. 

§ 29 Nästa steg från workshopen - Ellinor
Utfallet från workshopen diskuteras och dialog genomförs runt val av prioriteringar att 
göra. Mycket är redan genomfört, bland annat företagslots och digitala nyhetsbrev samt 
att andra insatser är uppstartade och på gång. En fråga som diskuteras är vad vill 
näringslivet ha och vad upplever man saknas. Representanterna för de olika 
företagarföreningarna tar med sig frågan i respektive förening för att kartlägga behovet. 

§ 30 Så kan företagsklimatet förbättras- Svenskt näringsliv
Martin presenterar ett underlag på förslag om målsättningar utifrån Svenskt näringslivs 
ranking inom fem områden. Dialog om underlag, förslag och mål genomförs. Finns en 
bred enlighet i gruppen och det som behövs är att komma vidare i hur:et och på ett 
tydligare sätt jobba med saker tillsammans. Frågan mynnar i en dialog om mässor av 
olika slag som genomförts under åren. Mässor som Kalixexpo och Växa i Kalix nämns där 
frågan slutligen landar i att påbörja arbetet för ny mässa som riktar sig till högstadiet och 
gymnasiet med fokus näringsliv och påvisa bredd av arbetsgivare och yrkeskategorier. 
Den nytillträdde gymnasiechefen Bernt Lundqvist har detta moment i sina 
arbetsuppgifter. 

§ 31 Rickard Mattsson, Boden - lägesuppdatering
Rickard hade ej möjlighet att närvara vid dagens möte utan bokas in framgent. 

§ 32 Övrigt
- Kalix som kommun kommer ingå i MindDig, ett utvecklingsinitiativ som väcker intresse 
över hela världen. Ska bidra till att företags mhet blir en motor som bidrar till samverkan 
och utveckling mellan samhällsfunktioner och näringsliv. 

- Avtalet med One partner group kommer upphöra vid årsskiftet. Har varit ett svårt 
uppdrag att kompetenskartlägga ukrainarna då det varit större språkförbistringar än vad 
som tidigare aviserats. Av de 30 som kom avvek fem personer nästan direkt och ca. 20 
finns kvar. 
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Förslag på beslut att aweckla stjärnenheten är på gång. Istället kommer en 
inflyttningslots att införas som kommer jobba med ett bredare uppdrag. 

§ 33 Nästa möte 
31 oktober kl. 12.00 

§ 34 Mötets avslutande
Mötet avslutas. 
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