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PROTOKOLL Näringslivsrådet 
2022-10-31 
 

Sid 1 

 

Justerandes sign 

 
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Plats o tid: 
 
Before Valhall, måndag 31 oktober kl. 12-14.30 
 

Närvarande: Organisation Ordinarie Ersättare 

 Business by Women Ellinor Rönnqvist  

 Företagarna Kalix Linus Häggström  

 Kalixföretagarna Martin Spegel  

 Morjärvs företagargrupp Ulf Sandström  

 Töre företagarförening Carl-Anders Johansson  

 Kalix kommun Susanne Andersson  

  Mikael Engren  

  Anna-Lena Larsson  

  Jimmy Väyrynen  

  Linda Frohm  

  Sven Nordlund  

  Stig Karlsson  

    

 
Norrbottens 
handelskammare   

Övriga:  

 Kommundirektör Maria Henriksson  

 Näringslivschef Birgitta Larsson   

 Ledningsresurs Jenni Yli  

 Näringslivsutvecklare Maria Johansson  

   Paragrafer: 35 - 43 

Underskrifter: Sekreterare:   

  Jenni Yli  

    

 Ordförande:   

  Ellinor Rönnqvist  

 Justerare:   

  Susanne Andersson  
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§ 35 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

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

§ 37 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Susanne Andersson. Inför möten 2023 upprättas 
justerarlista i bokstavsordning 
 

§ 38 Nomineringar till ny mandatperiod 
Näringslivets organisationer ska före 1 december inkomma med nominering till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
 
Rådet är relativt nytt och har varit i gång sitt första år. I reglementet för rådet finns 
dokumenterat vad syfte och mål är. En utvärdering diskuteras utifrån de möten som 
genomförts för att se över eventuell revidering av reglementet. Viktigt är att rådet inte 
blir ett organ där information som redan är känd utbyts utan att rådet i stället används 
på rätt sätt. Sträva efter en ömsesidig process som skapar förståelse för respektive part. I 
tid lyfta ärenden som är på gång till beredning för beslut så dialog kan möjliggöras i ett 
tidigare skede. Hur ska vi ha samverkan för att få ett bättre företagsklimat? Bygglov och 
upphandling är två områden där någon form av dialogforum behövs i syfte att skapa 
större samsyn och bättre förståelse mellan parterna och för processerna.  
Införa en stående punkt på dagordningen till rådet om vad som är på gång i de olika 

nämnderna. 

§ 39 Mårten Öhman - Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef Mårten Öhman information om nya fattade beslut i nämnden och andra 
nyheter som är på gång. Samhällsplaneringsavdelningen jobbar med en 
kommuntäckande översiktsplan som kommer att synkroniseras med VA-planen som varit 
upp i nämnden. Arbete pågår även med markförsörjningsplan i syfte att kartlägga var 
bland annat industrimark kan nyttjas.  
 
Tekniska avdelningen är involverade i det arbete som påbörjats med ny entré mot Kalix 
söderifrån. Projekteringen är påbörjad och Trafikverket driver projektet.  
 
På Fomab Arena (Kalix IP) har ett nytt kylaggregat installerats. Vid Omsorgens hus pågår 
fortsatt arbete med  parkering och carport. 
 
Beslut för att bygga ett nytt säbo kommer upp till beslut i kommunfullmäktige under 
november. Boendet kommer byggas i två plan om totalt 50 platser. 

§ 40 Maria Johansson, näringslivsutvecklare 
I Bernt Lundqvists frånvaro informerar och sammanfattar Maria Johansson det 
uppstartsmöte som genomförts i syfte att se över möjligheterna att genomföra en mässa 
för företag och näringsliv. Vid uppstartsmötet närvarande gymnasiechefen, rektorer för 
högstadiet och gymnasium samt representanter från företagarföreningarna. 
Utgångspunkten är att Kalixföretagarna tillsammans med skolan anordnar en mässa, med 
fokus på näringsliv och rekrytering. Mässan är planerad till den 16 februari där 
förmiddagen är riktad till åk 8 och 9 samt eftermiddagen som riktar sig till gymnasiet, 
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arbetssökande och övriga som är intresserade. En arbetsgrupp ska tillsättas och arbetet 
påbörjas och formaliseras.  

§ 41 Birgitta Larsson - Näringslivschef 
Marknadsföring från 2017 - vad är gjort och vad sker framåt? 
Birgitta presenterar vad som skett sedan 2017 gällande platsvarumärket och 

kommunikationssatsningar och hur det har lett fram till där vi är i dag och planen framåt. 

Syftet är att skapa handling, stärka Kalix kommuns position som ett hållbart och attraktivt 

alternativ att leva, bo och verka på.  

§ 33 Nästa möte  
Nästa möte genomförs den 30 januari. Övriga möten som genomförs under 2023 sker på 
följande datum och sammanfaller med utvecklingsutskottens sammanträden: 
 
Måndag 20 mars 
Måndag 8 maj 
Måndag 4 september 
Måndag 30 oktober 

§ 34 Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 
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§ 35 Mötets öppnande 


Ordförande hälsar alla välkomna. 


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


§ 37 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Susanne Andersson. Inför möten 2023 upprättas 
justerarlista i bokstavsordning 
 


§ 38 Nomineringar till ny mandatperiod 
Näringslivets organisationer ska före 1 december inkomma med nominering till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
 
Rådet är relativt nytt och har varit i gång sitt första år. I reglementet för rådet finns 
dokumenterat vad syfte och mål är. En utvärdering diskuteras utifrån de möten som 
genomförts för att se över eventuell revidering av reglementet. Viktigt är att rådet inte 
blir ett organ där information som redan är känd utbyts utan att rådet i stället används 
på rätt sätt. Sträva efter en ömsesidig process som skapar förståelse för respektive part. I 
tid lyfta ärenden som är på gång till beredning för beslut så dialog kan möjliggöras i ett 
tidigare skede. Hur ska vi ha samverkan för att få ett bättre företagsklimat? Bygglov och 
upphandling är två områden där någon form av dialogforum behövs i syfte att skapa 
större samsyn och bättre förståelse mellan parterna och för processerna.  
Införa en stående punkt på dagordningen till rådet om vad som är på gång i de olika 


nämnderna. 


§ 39 Mårten Öhman - Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef Mårten Öhman information om nya fattade beslut i nämnden och andra 
nyheter som är på gång. Samhällsplaneringsavdelningen jobbar med en 
kommuntäckande översiktsplan som kommer att synkroniseras med VA-planen som varit 
upp i nämnden. Arbete pågår även med markförsörjningsplan i syfte att kartlägga var 
bland annat industrimark kan nyttjas.  
 
Tekniska avdelningen är involverade i det arbete som påbörjats med ny entré mot Kalix 
söderifrån. Projekteringen är påbörjad och Trafikverket driver projektet.  
 
På Fomab Arena (Kalix IP) har ett nytt kylaggregat installerats. Vid Omsorgens hus pågår 
fortsatt arbete med  parkering och carport. 
 
Beslut för att bygga ett nytt säbo kommer upp till beslut i kommunfullmäktige under 
november. Boendet kommer byggas i två plan om totalt 50 platser. 


§ 40 Maria Johansson, näringslivsutvecklare 
I Bernt Lundqvists frånvaro informerar och sammanfattar Maria Johansson det 
uppstartsmöte som genomförts i syfte att se över möjligheterna att genomföra en mässa 
för företag och näringsliv. Vid uppstartsmötet närvarande gymnasiechefen, rektorer för 
högstadiet och gymnasium samt representanter från företagarföreningarna. 
Utgångspunkten är att Kalixföretagarna tillsammans med skolan anordnar en mässa, med 
fokus på näringsliv och rekrytering. Mässan är planerad till den 16 februari där 
förmiddagen är riktad till åk 8 och 9 samt eftermiddagen som riktar sig till gymnasiet, 
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arbetssökande och övriga som är intresserade. En arbetsgrupp ska tillsättas och arbetet 
påbörjas och formaliseras.  


§ 41 Birgitta Larsson - Näringslivschef 
Marknadsföring från 2017 - vad är gjort och vad sker framåt? 
Birgitta presenterar vad som skett sedan 2017 gällande platsvarumärket och 


kommunikationssatsningar och hur det har lett fram till där vi är i dag och planen framåt. 


Syftet är att skapa handling, stärka Kalix kommuns position som ett hållbart och attraktivt 


alternativ att leva, bo och verka på.  


§ 33 Nästa möte  
Nästa möte genomförs den 30 januari. Övriga möten som genomförs under 2023 sker på 
följande datum och sammanfaller med utvecklingsutskottens sammanträden: 
 
Måndag 20 mars 
Måndag 8 maj 
Måndag 4 september 
Måndag 30 oktober 


§ 34 Mötets avslutande 


Mötet avslutas. 


 







