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§ 1 Mötets öppnande, 
Utvecklingsutskottets ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

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

§ 3 Val av ordförande, vice ordförande samt justerare 
Till ordförande för Kalix näringslivsråd valdes Ellinor Rönnqvist och till vice ordförande 
valdes Jan Nilsson. 
Till att justera protokollet valdes Linus Häggström. 

§ 4 Presentation av Näringslivsrådets ledamöter 
Ordförande Ellinor Rönnqvist tackar för förtroendet och tar vid den fortsatta 

dagordningen. Därefter görs en kort presentationsrunda av ledamöterna. 

§ 5 Förväntningar på näringslivsrådet 
Rådet ska vara en remissinstans men hur kommer det praktiskt att fungera omvänt 

om näringslivsrådet vill lyfta frågor till verksamheterna. 

Alla vi som deltar i näringslivsrådet måste föra våra frågor som vi lyfter här i rådet 

vidare till våra politiska organisationer och sen måste alla där sprida dem vidare till 

olika nämnder. 

Det är också viktigt att vi för med oss frågorna till de olika organisationer vi 

företräder. 

Kommunikationen och förståelsen för varandras olika roller är viktig för ett bra 

samarbete. 

Vi kanske borde slå ihop en del olika funktioner vi har för att samordna arbetet kring 

våra olika dialogformer. 

Vad är det som är problemet egentligen i dialogen mellan myndigheten, politikerna 

och företagarna? 

Myndigheten är inte bara en myndighet, det måste även vara ett serviceföretag. Vi 

kanske kunde ta upp konkreta ärenden och beskriva hur man borde göra istället. 

Vi behöver inte uppfinna hjulet igen, det finns mycket bra som är gjort tidigare genom 

åren, vi kan damma av och lyfta in och se om det funkar även 2021. Vilka är 

kärnfrågorna? Hur ska allt hänga ihop. Vem ska jobba i de olika satsningarna vi håller 

på skapa, som jag ser det har vi inte utbildningar som matchar mot våra branscher. 

§ 6 Näringslivsrådets uppdrag och förslag på tidplan för möten Näringslivsråd 
Näringslivsrådet uppdraget står formulerat i arbetsordningen. 

Kalix kommuns näringslivsråd har till uppgift att: 

- främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer 

skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller 

- följa kompetensförsörjningsbehovet 

verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar 

verka för en positiv utveckling av företags klimatet 

yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet 

Tidsplan för årets näringslivsråd: 
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Beredning: 1/9 Utskick: 6/9 möte tisdag 13/9, genomfört. 

Beredning: 20/10 Utskick: 25/10 mcite tisdag 1/11 

Maria Henriksson presenterar en lite omvärldsanalys hur andra kommuner driver sina 

nä ringslivsråd. 

ldeer från andra näringslivsråd: 
Näringslivsrådet informerar - stående punkt på dagordningen? Syftet med denna 

punkt är att ledamöterna ska ges möjlighet att informera rådet om insikter och 

reflektioner ur ett näringslivsperspektiv sedan det senaste sammanträdet. 

Fokusområden - ex Centrumbildning, Näringslivsklimatet, Kompetensförsörjning kan 

leda till att arbetsgrupper bildas och/eller att berörda nämnder deltar på rådet 

Information från förvaltningarna: tex ÖP, destinationsutveckling, skolan. 

Gemensam lunch inleder mötet- kortare möten -12-14? 

Referats- eller beslutsprotokoll? 

Näringslivsrådet "inbjuder" - tex till en kväll om näringslivsklimatet 

Exempel: 
Tierp kommun: följande punkter ska vara återkommande på dagordningen 

Kompetensförsörjning 

Nulägesanalys - medskick från respektive organisationer 

Organiserade företagsbesök- informationspunkt med möjlighet 

till diskussion 

Samverkan skola-näringsliv 

4 möten per år (kl 07 .30 - 08.30) 

Ekerö kommun: 
Föregående protokoll 

Information från Näringslivsenheten 

Sammanträdesplan 2020 

Återblick Näringslivsdagen 2019 

Ekerö Centrum 

Ekerö kommuns näringslivsklimat 

övriga frågor och synpunkter 

Nästa möte 

§ 7 Kalix kommuns näringslivsarbete, Birgitta Larsson 
Birgitta ger en sammanfattande presentation av Kalix kommuns näringslivsresa. 

Näringslivsenhetens uppdrag: 
Främja utveckling och tillväxt i näringslivet. Hjälpa företag att starta och etablera sig 

samt växa i Kalix 

Främja entreprenörskap 

Ansvara för företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesök och information 

till näringslivet 

Marknadsföra kommunen för ökad inflyttning för att klara kompetensförsörjningen 

Marknadsföra kommunen för att främja nya företagsetableringar 
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Näringslivsarbetet: 
Dialogmöte med näringslivet för förbättrat företagsklimat Kalix elva: 

Utbilda politiker och tjänstepersoner 

Bättre upphandlingar 

Servicedeklarationer för myndighetsutövning 

Företagslots 

Konkurrensutsättning där det är möjligt 

Information/kommunikation 

E-tjänster som underlättar 

Värdegrundsarbete 

Kompetensförsörjning 

Infrastruktur- kommunikationer och bredband 

Fokusområden 2021- Bärighet mot kommunövergripande mål: 
Hållbar centrumutveckling och besöksnäring 

Nya industriområden för näringslivets tillväxt 

Marknadsföring av platsen Kalix och dess näringsliv 

Företagslotsning 

Företagsko nta kte r 

Projektverksamhet Utveckla näringslivet och företagsklimatet 

Redesign kalix.se/naringslivssidan/ 

Arbetet längs vägen: 
Dialogmöte med näringslivet för förbättrat företagsklimat Kalix elva: 

Utbilda politiker och tjänstepersoner 

Bättre upphandlingar 

Servicedeklarationer för myndighetsutövning 

Företagslots 

Konkurrensutsättning där det är möjligt 

Information/kommunikation 

E-tjänster som underlättar 

Värdegrundsarbete 

Kompetensförsörjning 

Infrastruktur - kommunikationer och bredband 

Näringslivsenheten - verksamhetsområden 
Befintligt näringsliv 

Entreprenörskap och nyföretagande 

Företagsetableringar 

Varumärke och marknadsföring 

Landsbygd 

Samhällsutveckling 

Jobbar över kommunala förvaltningsgränser, i samverkan med det lokala näringslivet 
samt med regionens olika aktörer i det företagsfrämjande systemet. 

§ 8 Vilka fasta punkter ska vi ha på dagordningen 
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Näringslivsrådet Kalix kommun 

Näringslivsrådet beslutar att inte fastställa några återkommande punkter som ska finnas 

på dagordningen. Beredningsgruppen får i uppdrag att sätta ihop en dagordning utifrån 

inkomna punkter från rådets ledamöter och från inkomna ärenden från kommunens 

övriga verksamheter. 

§ 9 Övrigt 
Tommy informerar att man har beslutat om en förstärkning men en planingenjör under 
ett år. 

§ 10 Nästa möte 
Nästa möte sker tisdag den 1 november. 

§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande tackar och avslutar mötet. 
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