
 

  

 

Näringslivsutskottet  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

10 mars 2020 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens ordförandes kontor, tisdagen den 10 mars 2020, klockan 

13.00-16.30 

Beslutande Ledamöter 

Björn Hammarberg, M, ordförande 

Karin Jonsson, C 

Niklas Rhodin, S 

 

Övriga närvarande Anna-Carin Svedén, näringslivschef 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Sofie Eén, kommunsekreterare 

Justerare Niklas Rhodin 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom den 24 mars 2020 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 7-14 
 Anna-Carin Svedén                   Sofie Eén (del av § 7)               

 Ordförande   
 Björn Hammarberg  

 Justerare   
 Niklas Rhodin   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Näringslivsutskottet  

Sammanträdesdatum 10 mars 2020 

Datum då anslaget sätts upp 24 mars 2020 Sista dag för överklagan 14 april 2020 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Sofie Eén  
 



  

 

Näringslivsutskottet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

10 mars 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

Nu § 7 Dnr 2020-000002 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 3 

Nu § 8 Dnr 2020-000048 
Informationer näringslivsutskottet ........................................................................ 4 

Nu § 9 Dnr 2020-000080 
Fördelning och prioritering av bygdemedel näringslivsfonden 
2019/2020 ........................................................................................................... 6 

Nu § 10 Dnr 2020-000007 
Kommunstyrelsens delegationsordning ............................................................... 7 

Nu § 11 Dnr 2019-000311 
Uppdrag företagsklimat ....................................................................................... 8 

Nu § 12 Dnr 2019-000268 
Utbildning Svenskt Näringsliv .............................................................................. 9 

Nu § 13 Dnr 2019-000299 
Stöd och hjälp att ta fram ett planprogram för Almåsa, Offerdal ........................ 10 

Nu § 14 Dnr 2020-000050 
Peak Region ..................................................................................................... 11 

 



  

 

Näringslivsutskottet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

10 mars 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nu § 7 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________     
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Nu § 8 Dnr 2020-000048  

Informationer näringslivsutskottet 

Fiberfrågan 

Björn Lekedal, IT-samordnare, ger en statusuppdatering. Den största 

utmaningen är anslutningsgraden.  

Näringslivsutskottet diskuterar tvångsanslutning och till nästa 

näringslivsutskott tar Björn L reda på möjligheterna till det.   

Grönt Center i Ås 

Anna-Carin Svedén och Ole Rönning Christianssen, avdelningen näringsliv, 

kultur och fritid, informerar om nuläge och tankar framåt. Information om 

projektet, fastigheterna, vilka hyresgäster som finns samt vad de gör.  

De finns ett behov av ytterligare lokalyta.  

Näringslivsutskottet konstaterar att det varit en spännande utveckling med 

projektet och att nästa steg behöver formuleras. Näringslivsutskottet tar upp 

nästa steg på nästa sammanträde.  

Krokomsporten och Hanaberget  

Ole Rönning Christianssen ger en statusuppdatering - Träffar med 

byggföretag och möjliga hyresgäster samt diskussioner med ägaren.  

På nästa näringslivsutskott tas ett samlat grepp kring Åskorset, 

Krokomsporten och Hanaberget. Tills dess tar Anna-Carin reda på vad 

näringslivsutskottet kan göra vid nästa sammanträde för att komma vidare i 

frågan, att anta en viljeinriktning, ta fram en handlingsplan eller annat beslut.   

Tomas Nilsson, fastighetschef, är antingen med i diskussionerna innan nästa 

sammanträde eller bjuds in till sammanträdet.  

Parkering i Krokoms centrum    

Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare, informerar om handlarnas syn på 

parkeringssituationen i centrum. Håkan har besökt samtliga handlare. Inspel 

bifogas.  

Håkan och Josef Åstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att bjuda 

in handlarna till en gemensam träff för att bland annat diskutera effekten av 

parkeringsvakter. Återkopplas på nästa näringslivsutskott.  
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Nu § 8 (forts) Dnr 2020-000048  

Informationer näringslivsutskottet 

Tillväxtstrategin ur ett näringslivsperspektiv  

Anna-Carin Svedén informerar.  

De områden som nämns i tillväxtstrategin utifrån kommunens 

näringslivsstrategi är fortfarande aktuella. Ett ökat fokus på strategiska 

markinköp för företag bör finnas med i tillväxtstrategin. Genom 

undersökningar så vet vi att Krokoms kommun har ett diversifierat näringsliv 

men är svaga på ”företagsstödjande tjänsteföretag”. Tillväxtstrategin borde 

ha ett fokus att prioritera det men då behövs kontorslokaler på sikt där 

företag med flera anställda kan etablera sig. På sikt har vi både Krokom och 

Nälden som möjliga etableringsorter för tjänsteföretag då 

pendlingsmöjligheterna till Östersund och Åre är goda.  

Anna-Carin tar med frågan för diskussion med plan och 

fastighetsavdelningen. Ärendet återkommer på nästa näringslivsutskott.  

_____ 

Underlag 

Parkering Krokom centrum  

_____ 

Kopia till 

Björn Lekedal 

Anna-Carin Svedén 
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Nu § 9 Dnr 2020-000080  

Fördelning och prioritering av bygdemedel 
näringslivsfonden 2019/2020 

Styrelsen för näringslivsfonden beslutar i ärendet. 

_____ 
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Nu § 10 Dnr 2020-000007  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet beslutar att ta med frågan avseende vad 

kommunstyrelsen bör delegera till näringslivsutskottet i sina partigrupper 

och kommunstyrelsen för diskussion.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Diskussion om vad kommunstyrelsen bör delegera till näringslivsutskottet.      

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutkast, delegationsordning  

_____ 
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Nu § 11 Dnr 2019-000311  

Uppdrag företagsklimat 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet ställer sig positiva till att företagsbesök planeras in 

under kommunstyrelsesammanträden. Näringslivskontoret och Sofie Eén 

planerar detta tillsammans.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Anna-Carin Svedén informerar om status kring de åtgärder som görs kring 

Förbättrat företagsklimat. Närmast i tid ligger den serviceundersökning som 

kommunen ska göra för att ta reda på hur företagen upplever kommunens 

service till företag med syfte att få in konkreta förbättringsförslag från 

företag.  

Politiker ska göra företagsbesök och näringslivskontoret föreslår att det 

planeras in under kommunstyrelsesammanträden. Näringslivsutskottet ställer 

sig positiva till det.     

_____ 

Kopia till 

Näringslivskontoret  

Sofie Eén 
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Nu § 12 Dnr 2019-000268  

Utbildning Svenskt Näringsliv  

Karin Jonsson informerar kort om det utvecklingsprogram för förbättrat 

Företagsklimat som kommunen har anmält sig. Första träffen som var 

planerad den 11 mars 2020 i Stockholm blev inställd på grund av 

Coronaviruset. 

_____ 

 



  

 

Näringslivsutskottet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

10 mars 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nu § 13 Dnr 2019-000299  

Stöd och hjälp att ta fram ett planprogram för Almåsa, 
Offerdal 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet följer arbetet och tar upp frågan på nästa 

näringslivsutskott.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget och har träffat Kalle 

Bäckwall för att identifiera vad som behöver göras. Planprogrammet ska 

ligga till grund för fortsatta utvecklingsmöjligheter runt Almåsa där både 

markägare, företag, föreningar (Almåsa alpina, Offerdals sk, Föreningen 

Långforsen, skoterklubb med flera) berörs. En del i arbetet är att möjliggöra 

för fler att investera i och runt Almåsa.    

_____ 
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Nu § 14 Dnr 2020-000050  

Peak Region 

Näringslivsutskottet s beslut 

1. Anna-Carin Svedén träffar tjänstemän inom Åre och Östersunds 

kommuner samt Region Jämtland Härjedalen för en första träff som 

återkopplas på nästa näringslivsutskott.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Anna-Carin Svedén redogör för de frågor som Peak region AB vill ha svar 

på från oss som ägare. Peak region vill ta fram en långsiktig strategi som 

även innefattas av nya ägardirektiv och behöver därför inspel från samtliga 

ägare kring den önskvärda utvecklingen.    

_____ 

 


