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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-04

Krisledningsnämnd
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, måndag 4 maj, kl 16.00

Beslutande

Tommy Nilsson (S), ordf
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Reinhold Andefors (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Anders Nordqvist (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)
Erik Söderlund (S) ers Anna-Lena Larsson (S)
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M)

Övriga närvarande

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Helena Landström, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef

Justerare

Katarina Burman (V) och Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 4 maj 2020

Närvarande ersättare
Lauri Korpela (V)
Martin Östling (MP)
Kjell Norrbin (S)
Mika Räisänen (KXP)
Tomas Johsund (L)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
§ 14-19
Helena Landström

Ordförande
Tommy Nilsson

Justerare

Katarina Burman

Linus Häggström

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-05-04

Datum då anslaget sätts
upp

2020-05-04

Förvaringsplats för
protokollet

Stab kansli

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Helena Landström

Utdragsbestyrkande

2020-05-26
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§ 14

Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.
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§ 15

Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Katarina Burman (V) och Linus Häggström (M).
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§ 16

Godkännande av ärendelista
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde
med följande tillägg:
-
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Inrättande av en Ungdomsfond (covid-19)
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§ 17

Dnr 2020-00235

Köp av beredskapsboende från besöksnäringsföretagen i
Kalix - komplettering
Krisledningsnämndens 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. 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
I skrivelse den 29 april 2020 har Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, Sven
Nordlund, Miljöpartiet, Katarina Burman, Vänsterpartiet, Jimmy Väyrynen,
Moderaterna, Inga-Lis Samuelsson, Centerpartiet, Richard Mohss, Liberalerna
Mika Räisänen, Kalixpartiet och Susanne Darengren, Sverigedemokraterna
undertecknat följande skrivelse:
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.
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Beslutsunderlag
Skrivelse den 29 april 2020, från Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, Sven
Nordlund, Miljöpartiet, Katarina Burman, Vänsterpartiet, Jimmy Väyrynen,
Moderaterna, Inga-Lis Samuelsson, Centerpartiet, Richard Mohss, Liberalerna,
Mika Räisänen, Kalix-partiet och Susanne Darengren, Sverigedemokraterna.
Protokollsutdrag skickas till
Malmström i Kalix AB
Ekonomienheten
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§ 18

Dnr 2020-00238

Inrättande av en ungdomsfond (covid-19)
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar anta upprättat förslag till bildande av en
Ungdomsfond samt avsätta 1 000 000 kr att använda för ungdomsprojekt under
perioden maj-december 2020. Projekten ska erbjuda ungdomar meningsfulla
aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden, skapar samlingsytor inom
corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet. Medel anslås från
Krisledningsnämndens tilläggsbudget.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2020,
att krisledningsstaben har sedan en tid fått signaler om en ökande oro bland barn
och ungdomar i Kalix. Kalix gymnasieskola har bedrivit distansundervisning i över
en månad nu och den sociala distanseringen börjar sätta sina spår.
Ungdomsgården var under en tid helt stängd men har nu öppnat för att ta emot
mindre grupper under begränsade tider. Dock når vi långt ifrån alla som önskar
vara med.
Ökad psykisk ohälsa märks hos elevhälsan med ökat antal elever som söker stöd
och även på ungdomsmottagningen hos Individ- och Familjeomsorgen.
Under Krisledningsstaben bildades en arbetsgrupp för att ringa in behov och
föreslå åtgärder för att motverka de signaler som kommer. Arbetsgruppen
konstaterar att den ordinarie organisationen inte har utrymme att tillskapa
projekt och genomföra de idéer som kommit upp. Chefer och medarbetare har
fullt upp med att hantera följderna av Coronakrisen i sina verksamheter. Ökad
sjukfrånvaro, kontinuitetsplanering, information, förhandlingar och trygga
personal tar all kraft. Arbetsgruppen föreslår därför att ta hjälp från företag,
föreningar och eldsjälar inom organisationen för att tillskapa aktiviteter.
Det har varit viktigt att även engagera ungdomarna själva för att fånga upp deras
egna tankar om vad de tror skulle underlätta och göra tillvaron mer uthärdlig till
dess livet kan återgå till det normala.
Företag inom besöksnäringen skulle t ex kunna söka för lägerverksamhet för
ungdomar, t ex helgläger med mixade grupper. Tema: Kalixambassadör, lära sig
mer om vad Kalix har att erbjuda turistiskt.
Byaföreningar eller Byautvecklingsgrupper kunde söka för fritidsgårdsverksamhet
med stöd från Frizon för idéer .
Caféer som kan tänka sig kvällsöppet under vår/sommar med särskilda aktiviteter
riktade mot ungdomar kan söka bidrag för finansiering av handledare.
Arbetsgruppen har stort hopp att många idéer finns därute och kraft att
genomföra dem.
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Kalix kommun har goda erfarenheter av att arbeta under formen av att avsätta
riktade medel i en fond. I bilaga ”Ungdomsfond” regleras vem, när, hur och för
vad som Ungdomsfonden kan nyttjas på samma sätt som tidigare
Integrationsfonden fungerat.
Exempel på idéer som man kan söka för:
-

Lägerverksamhet där man nyttjar ej belagda platser på
beredskapsboendena,

-

Fysisk aktivitet, beachvolley mm

-

Fritidsgårdverksamhet i Töre/Sangis

-

Samtalsgrupper

-

”Motorfritidsgård”

-

Kvällsöppet ungdomscafé – befintliga caféer kan söka, ferieungdomar kan
stötta

-

Kulturella aktiviteter osv

Beredningens förslag
Arbetsgruppen föreslår att Krisledningsnämnden beslutar inrätta en Ungdomsfond
i enlighet med bilagt förslag och avsätta 1 000 000 kr att använda för
ungdomsprojekt under perioden maj-december 2020. Projekten ska erbjuda
ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden,
skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och
trygghet. Medel anslås från Krisledningsnämndens tilläggsbudget.
Protokollsutdrag skickas till
Stab info
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Författningssamlingen
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§ 19

Information
•

Budget 2020 och 2021

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(9)

