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KALIX KOMMUN 

PROTOKOLL Näringslivsrådet 
2022-03-14 

Sid 1 

Näringslivsrådet Kalix kommun 

Plats o tid: Before Valhall, måndag 14 mars 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 Tommy Nilsson 

Jan Nilsson 

Anna-Lena Larsson 

Jimmy Väyrynen 

Linda Frohm 

Sven Nordlund 

Norrbottens 
handelskammare 

Övriga: 

Kommundirektör Maria Henriksson 

Näringslivschef Birgitta Larsson 

Förvaltningschef 
Mårten Öhman 

Samhällsbyggnad 

Säkerhetschef Patrik Fallström 

Samordnare Eva Nyman 

Paragrafer: 1 - 13 

Underskrifter: Sekreterare: 

Jenni Yli 

Ordförande: 

Ellinor Rönnqvist 

Justerare: 

Tommy Nilsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KALIX KOMMUN 

PROTOKOLL Näringslivsrådet 
2022-03-14 

Sid 2 

Näringslivsrådet Kalix kommun 

§ 1 Mötets öppnande, 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

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

§ 3 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Tommy Nilsson. 

§ 4 Planering Workshopen 

Nytt datum är satt för workshopen som planerades innan jul men fick ställas in, 

workshopen genomförs 19 april på Folkets hus kl. 12.00–15.30. Workshopen inleds med 

gemensam lunch och i övrigt är dagordningen och innehållet samma som tidigare. 

Dagordning skickas ut till samtliga. 

§ 5 Ansöka om marknadsföringsbidrag för attraktivitet och inflyttning, Birgitta Larsson 

Anvisningar och kriterier finns framtagna för föreningar som kan ansöka om 

marknadsföringsbidrag. En pilot i form av en e-tjänst på kommunens hemsida är 

framtagen i syfte att hantera ansökningar, dock inte i bruk i dagsläget men målsättning 

inom kort. Bidrag går att söka för mer än en aktivitet, går även att ansöka om publika 

evenemang som marknader, julskyltningar och andra evenemang som lockar människor. 

Av e-tjänsten framgår vilka handlingar som måste skickas med samt övrig relevant 

information till ansökan. Ansökan ska ha skickats in senast innan aktiviteten genomförs. 

Maxbeloppet är 10 000 kr per aktivitet. 

§ 6 Information om antagningen till Gymnasiet 2022, Sven Nordlund 

Sven presenterar en sökbild för årets sökunderlag till gymnasiet, en nulägesbild då 

omvalsprocessen är igång så inget definitivt val presenteras. Bildspelet biläggs till 

protokollet. 

§ 7 Sammanställning markanvisningsavtal, Mårten Öhman 

Detaljplaner o bostadsområden 

Mårten informerar om markanvisningsavtal för detaljplaner och bostadsområden. 

Markanvisningsavtal och detaljplan: 

Kommunen har tecknat två markanvisningsavtal, ett på Näsbyängarna för 

handelsändamål samt ett på strandängarna för restaurangverksamhet. Förfrågningar har 

kommit på östra Näsbyängarna där detaljplaner i nuläget tittas på. Detaljplaner arbetas 

med på Myrskatans område för industrier, ett område på ca. 46 hektar – i samma storlek 

som Northvolts fabrik i Skellefteå. Ytterligare ett område finns vid resecentrum på 400 

hektar som ses över. Detaljplan för Golfbanan för restaurangverksamhet finns också. 

Detaljplan för Torggården där hemtjänsten har varit arbetas också med. Ett antal 

detaljplaner finns även riktat mot privatpersoner. Ett antal tomter i Töre ses också över, 

likaså markköp. Vid busstationen ses detaljplan över gällande parkeringsplatser. 

Bostadsområden: 

I nuläget pågår arbete med är Kolkajen i Nyborg, 9 tomter är avstyckade. Området 

Släggan har fyra byggbara tomter. Ett markområde på Flygfältet är köpt där möjlighet 

finns att få ut fem tomter. Näsby hamn projekteras nu för fem tomter vilka är 
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KALIX KOMMUN 

PROTOKOLL Näringslivsrådet 
2022-03-14 

Sid 3 

Näringslivsrådet Kalix kommun 

avstyckade, VA och el dras fram till tomtgränsen. Rågholmen är beslutad och eventuella 

överklagningar kan komma. Vidare planeras Kråkfällan och nya infarten till Kalix. 

§ 8 Kommuns beredskap i det försvårade säkerhetsläget, Patrik Fallström 

En bild av kommunens arbete kring det försvårade säkerhetsläget kopplat till världsläget i 

Ukraina presenteras. I dagsläget är inriktnings- och samordningsgruppen aktiverad, inget 

krisläge. Kommunen tar del av övriga aktörers lägesbilder (MIG, LS och Region BD) genom 

samverkanskonferenser. 

Evakueringsboenden ses över och en arbetsgrupp för integration är initierad. 

Frågan om skyddsrum ses över i de fall kommunen är fastighetsägare, samt möjligheten 

att tömma dessa inom 48 timmar om beskedet kommer. 

§ 9 Sommarjobb hos företagarna, Maria Henriksson 

Ungdomar erbjuds sommarjobb hos företagen i näringslivet i syfte att öppna upp och 

möjliggöra för ungdomar att komma ut i arbetslivet och få en bredare bild av Kalix 

näringsliv. 2021 hade vi 41 anmälda företag där 67 ungdomar fick arbete vilket kostade 

ca. 700 000 kr. Beslutet som är taget nu är att möjligheten permanentas där ungdomarna 

ges möjlighet till sommarjobb i näringslivet genom kommunens ersättning för 

feriearbete. 67 anmälningar har kommit in hittills för året, sista anmälningsdag är 31 

mars. Ta hjälp i marknadsföring av företagarföreningarna för att fler arbetsgivare får 

möjlighet att anmäla sig. 

§ 10 Sommarfesten 2022 

Allt gällande artister och aktiviteter är klart, samarbetsparter likaså. Artisterna och 

detaljer kring dagarna kan i nuläget inte offentliggöras utan kommer inom kort att 

kommuniceras. 

§ 11 Övriga frågor 

Tågstopp i Morjärv 

Frågan är lyft med Trafikverket men inget beslut är taget. Kommunen förespråkar stopp i 

Morjärv men ett kraftigt motstånd finns från Trafikverket men frågan måste drivas från 

flera parter. 

Virkesterminal i Morjärv 

Möjligheten finns att frakta timmer via järnväg, allt finns förberett och klart för detta. 

Utbildningsanordnare 

YA signalerar oro för att bli lokallösa och söker alternativa lokaler via företag. Oron 

grundar sig i ombyggnationen av F-huset och signaler har kommit att leverantören 

fortsatt vill bedriva verksamhet i kommunen, Sven tar frågan vidare med Charlotte. 

§ 12 Nästa möte 
Nästa möte genomförs i workshopform den 19 april kl. 12.00–15.30. 

§ 13 Mötets avslutande 
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 Business by Women Ellinor Rönnqvist  


 Företagarna Kalix Linus Häggström  
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 Morjärvs företagargrupp Ulf Sandström  
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 Kalix kommun Tommy Nilsson  
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  Jimmy Väyrynen  
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 Kommundirektör Maria Henriksson  
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Mårten Öhman  


 Säkerhetschef Patrik Fallström  
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§ 1 Mötets öppnande,  


Ordförande hälsar alla välkomna. 


 


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


§ 3 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Tommy Nilsson. 
 


§ 4 Planering Workshopen 


Nytt datum är satt för workshopen som planerades innan jul men fick ställas in, 


workshopen genomförs 19 april på Folkets hus kl. 12.00–15.30. Workshopen inleds med 


gemensam lunch och i övrigt är dagordningen och innehållet samma som tidigare. 


Dagordning skickas ut till samtliga.  


§ 5 Ansöka om marknadsföringsbidrag för attraktivitet och inflyttning, Birgitta Larsson 


Anvisningar och kriterier finns framtagna för föreningar som kan ansöka om 


marknadsföringsbidrag. En pilot i form av en e-tjänst på kommunens hemsida är 


framtagen i syfte att hantera ansökningar, dock inte i bruk i dagsläget men målsättning 


inom kort. Bidrag går att söka för mer än en aktivitet, går även att ansöka om publika 


evenemang som marknader, julskyltningar och andra evenemang som lockar människor. 


Av e-tjänsten framgår vilka handlingar som måste skickas med samt övrig relevant 


information till ansökan. Ansökan ska ha skickats in senast innan aktiviteten genomförs. 


Maxbeloppet är 10 000 kr per aktivitet.  


§ 6 Information om antagningen till Gymnasiet 2022, Sven Nordlund 


Sven presenterar en sökbild för årets sökunderlag till gymnasiet, en nulägesbild då 


omvalsprocessen är igång så inget definitivt val presenteras. Bildspelet biläggs till 


protokollet.  


§ 7 Sammanställning markanvisningsavtal, Mårten Öhman 


Detaljplaner o bostadsområden 


Mårten informerar om markanvisningsavtal för detaljplaner och bostadsområden. 


Markanvisningsavtal och detaljplan: 


Kommunen har tecknat två markanvisningsavtal, ett på Näsbyängarna för 


handelsändamål samt ett på strandängarna för restaurangverksamhet. Förfrågningar har 


kommit på östra Näsbyängarna där detaljplaner i nuläget tittas på. Detaljplaner arbetas 


med på Myrskatans område för industrier, ett område på ca. 46 hektar – i samma storlek 


som Northvolts fabrik i Skellefteå. Ytterligare ett område finns vid resecentrum på 400 


hektar som ses över. Detaljplan för Golfbanan för restaurangverksamhet finns också. 


Detaljplan för Torggården där hemtjänsten har varit arbetas också med. Ett antal 


detaljplaner finns även riktat mot privatpersoner. Ett antal tomter i Töre ses också över, 


likaså markköp. Vid busstationen ses detaljplan över gällande parkeringsplatser. 


Bostadsområden: 


I nuläget pågår arbete med är Kolkajen i Nyborg, 9 tomter är avstyckade. Området 


Släggan har fyra byggbara tomter. Ett markområde på Flygfältet är köpt där möjlighet 


finns att få ut fem tomter. Näsby hamn projekteras nu för fem tomter vilka är 
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avstyckade, VA och el dras fram till tomtgränsen. Rågholmen är beslutad och eventuella 


överklagningar kan komma. Vidare planeras Kråkfällan och nya infarten till Kalix.  


§ 8 Kommuns beredskap i det försvårade säkerhetsläget, Patrik Fallström 


En bild av kommunens arbete kring det försvårade säkerhetsläget kopplat till världsläget i 


Ukraina presenteras. I dagsläget är inriktnings- och samordningsgruppen aktiverad, inget 


krisläge. Kommunen tar del av övriga aktörers lägesbilder (MIG, LS och Region BD) genom 


samverkanskonferenser. 


Evakueringsboenden ses över och en arbetsgrupp för integration är initierad. 


Frågan om skyddsrum ses över i de fall kommunen är fastighetsägare, samt möjligheten 


att tömma dessa inom 48 timmar om beskedet kommer.  


§ 9 Sommarjobb hos företagarna, Maria Henriksson 


Ungdomar erbjuds sommarjobb hos företagen i näringslivet i syfte att öppna upp och 


möjliggöra för ungdomar att komma ut i arbetslivet och få en bredare bild av Kalix 


näringsliv. 2021 hade vi 41 anmälda företag där 67 ungdomar fick arbete vilket kostade 


ca. 700 000 kr. Beslutet som är taget nu är att möjligheten permanentas där ungdomarna 


ges möjlighet till sommarjobb i näringslivet genom kommunens ersättning för 


feriearbete. 67 anmälningar har kommit in hittills för året, sista anmälningsdag är 31 


mars. Ta hjälp i marknadsföring av företagarföreningarna för att fler arbetsgivare får 


möjlighet att anmäla sig.   


§ 10 Sommarfesten 2022 


Allt gällande artister och aktiviteter är klart, samarbetsparter likaså. Artisterna och 


detaljer kring dagarna kan i nuläget inte offentliggöras utan kommer inom kort att 


kommuniceras. 


§ 11 Övriga frågor 


Tågstopp i Morjärv 


Frågan är lyft med Trafikverket men inget beslut är taget. Kommunen förespråkar stopp i 


Morjärv men ett kraftigt motstånd finns från Trafikverket men frågan måste drivas från 


flera parter. 


Virkesterminal i Morjärv 


Möjligheten finns att frakta timmer via järnväg, allt finns förberett och klart för detta. 


Utbildningsanordnare  


YA signalerar oro för att bli lokallösa och söker alternativa lokaler via företag. Oron 


grundar sig i ombyggnationen av F-huset och signaler har kommit att leverantören 


fortsatt vill bedriva verksamhet i kommunen, Sven tar frågan vidare med Charlotte. 


§ 12 Nästa möte 
Nästa möte genomförs i workshopform den 19 april kl. 12.00–15.30. 
 


§ 13 Mötets avslutande 
 


 







