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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnd
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, tisdag 6 april 2020, kl 15.30-16.00

Beslutande

Tommy Nilsson (S), ordf
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Rickard Mohss (L)
Britt-Marie Wikström (S) ers Jan Nilsson (S)
Kjell Norrbin (S) ers Anna-Lena Larsson (S)
Lauri Korpela (V) ers Reinhold Andefors (S)
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M)
Mika Räisänen (KXP) ers Anders Nordqvist (M)
Inga-Lis Samuelsson (C) ers Henrik Eriksson (C)
Kristina Karlsson (SD) ers Susanne Darengren (SD)

Övriga närvarande

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Helena Landström, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Patrik Fallström, säkerhetschef, § 12

Närvarande ersättare
Martin Östling (MP)
Tomas Johsund (L)

Justerare
Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 6 april 2020

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
§ 8-13
Helena Landström

Ordförande
Tommy Nilsson

Justerare

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

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-04-06

Datum då anslaget sätts
upp

2020-04-06

Förvaringsplats för
protokollet

Stab kansli

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned 2020-04-28

Helena Landström

Utdragsbestyrkande
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§8

Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.
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§9

Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Katarina Burman (V) och Jimmy Väyrynen (M).
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§ 10

Godkännande av ärendelista
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde
med följande komplettering:
5

Justerandes sign

Lunchmat för gymnasieelever
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§ 11

Dnr 2020-00176

Köp av boende från besöksnäringsföretagen i Kalix
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar avsätta medel för köp av boende under tre
månader av Kalix företagen, som är verksamma i besöksnäringen och medlem av
sammanslutningen Costal Lapland, för en summa av maximalt 2 014 650 kr.
Kostnad per månad blir 671 550 kr per månad.
Möjligheten finns att besluta om utökning eller minskning av summan månadsvis
utifrån behov och läget.
Medel tas från tilläggsbudgeten för 2020.
Beskrivning av ärendet.
Socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, moderaterna, centerpartiet,
liberalerna, kalixpartiet och sverigedemokraterna meddelar i skrivelse den 1 april
2020, att 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 Corona utbrottet. De företag som ingår i samarbetet
Costal Lapland anlitas i detta läge. Tjänsten avropas i april för att prioritet skall
ges vid behov av boende i anläggningarna.
Kalix kommun har under senaste året prioriterat utvecklingen av besöksnäringen i
kommunens näringslivsarbete.
Beslutsunderlag
Politisk skrivelse den 1 april 2020 från:
Tommy Nilsson
Socialdemokraterna
Sven Nordlund
Miljöpartiet
Katarina Burman
Vänsterpartiet
Jimmy Väyrynen
Moderaterna
Inga-Lis Samuelsson
Centerpartiet
Richard Mohss
Liberalerna
Mika Räisänen
Kalixpartiet
Kristina Karlsson
Sverigedemokraterna
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Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Stab Info
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§ 12

Dnr 2020-00188

Lunchmat för gymnasieelever
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar avsätta maximalt 500 000 kr per månad för
luncher till gymnasieelever under gymnasieskolans stängning. Medel tas från
tilläggsbudget 2020.
Luncherna ska levereras av privata restauranger i kommunen som är intresserade
och kan uppfylla de villkor som fastställs av verksamheten. Villkor och
betalningsform tas fram av verksamheten, villkoren ska säkerställa att begränsa
smittspridning, samt att man försöker att fördela leveranser av mat så rättvist
som möjligt bland intresserade restauranger. Vi ska även beakta den geografiska
spridningen hos eleverna.
Om restriktionerna hävs upphör beslutet under förutsättning att kommunala
köken klarar av tillverkningen av mat, dock längst till 12/6.
Beskrivning av ärendet
När vi inte har några elever i skolan så innebär det även att det blir högre
belastning på föräldrar att klara mathållning för ungdomarna. Vi har också
grupper där skolmaten kanske har varit det enda lagade mål mat man har fått
under dagen. Därför anser vi att det är viktigt att säkerställa att man har kvar
möjligheten att äta ett ordentligt mål mat under dagen.
Samtidigt så har privata restauranger fått en kraftig nedgång när färre människor
äter ute. Därför anser vi att det skulle vara bra att nyttja den kapaciteten för att
våra elever ska få bra lunchmat.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 13

Information
Patrik Fallström, säkerhetschef informerar om krisledningsstabens arbete.
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