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KALIX KOMMUN' 

Krisledningsnämnd 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 04 maj 2020 i 
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 16:00 för att behandla följande 
ärenden: 

Öppet för allmänheten punkterna 1-4. 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av ärendelista 

4. Köp av beredskapsboende från besöksnäringsföretagen i Kalix - 
komplettering 
(covid-19) 
Dnr 2020-00235 04 

5. Information 

Helena Landström 
Nämndsekreterare 



Kalix 2020-04-29 

Komplettering - Köp av beredskapsboende från 
besöksnäringsföretagen i Kalix 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar avsätta medel för köp av boende under tre månader av Malmström i 

Kalix AB till en totalsumma om 133 200 kr. 

Kostnad per månad blir 44 400 kr per månad. Medel tas från tilläggsbudgeten för 2020. 

Avtal ska tecknas med Malmström i Kalix AB på samma sätt som med övriga företag i Coastal 

Lapland. 

Möjligheten finns att besluta om utökning eller minskning av summan månadsvis utifrån behov och 

läget. 

Beskrivning av ärendet 
Kalix kommun förbereder sig för en kommande situation, där eventuellt behov av boende för 

verksamheterna kan tillgodoses hos de aktörer, som har ledigt boende och rumskapacitet. 

Vi tryggar boende under coronautbrottet, som väntas eskalera i närtid. Företagen i besöksnäringen, 

som träffats först, samt hårdast, får en intäkt och chansen att klara branschens överlevnad ökar. En 

del företag i branschens befinner sig i en tidig fas med stora genomförda investeringar och en fas där 

få eller inga kunder fullföljer sina bokningar p g a coronautbrottet. De företag som ingår i samarbetet 

Coastal Lapland anlitas i detta läge. Tjänsten avropas i april för att prioritet skall ges vid behov av 

boende i anläggningarna. 

Då Malmström i Kalix AB har rumsuthyrning, samt har ansökt om medlemskap i Coastal Lapland så 

blir är även det företaget en viktig del i utvecklingen av besöksnäringen. Vidare ges större möjlighet 

till att sprida boendet på fler aktörer för att minska risken för spridning av Covid 19. 

Kalix kommun har under senaste året prioriterat utvecklingen av besöksnäringen i kommunens 

näringslivsarbete. 

Tommy Nilsson Socialdemokraterna 

Sven Nordlund Miljöpartiet 
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Richard Mohss Liberalerna 

Mika Räisänen Kalixpartiet 

Susanne Darengren Sverigedemokraterna 
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