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Nu § 13 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan med följande 

ändring: 

Tillägg: Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

_____________________________________________________________  
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Nu § 14 Dnr 2021-000022  

Finansieringsansökan 2021, Ung Företagsamhet 
Jämtland 

Kort sammanfattning 

Ung företagsamhet har sökt finansiering från oss för deras verksamhet 2021. 

Näringslivsenheten föreslår att kommunen beviljar sökt belopp som 

fastställts till 56 123 kronor utifrån en beräkningsmodell på 3.75 

kronor/invånare. Beräkningsmodellen är baserat på invånarantal kvartal 4 

2019. Ung företagsamhet har en viktig roll för att inspirera och uppmuntra 

unga att testa på att driva företag.      

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera 

Ung företagsamhet under 2021 med 56 123 kronor. Medel tas ur 

stadsbidrag för ett förbättrat företagsklimat.     

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Ung företagsamhet har skickat en ansökan om medfinansiering av deras 

verksamhet för år 2021. Krokoms kommun har under många år finansierat 

Ung företagsamhet.  

Ung företagsamhet skriver i sin ansökan att de har ett stort engagemang av 

UF-företagande i Krokoms kommun. De vill fortsätta att bygga på det och 

utveckla ännu mer så fler elever får möjlighet att driva UF-företag. De för en 

nära dialog med skolorna och hjälper till där det behövs i 

processutbildningen för att den goda kontakten ska fortsätta att upprätthållas. 

En annan stor del som de håller på att utveckla är deras arbete mot 

grundskolan. I dag har de 9 registrerade grundskolelärare/SYVare som de 

önskar ska bli ännu fler för att öka antalet grundskolelever som får arbeta 

med UF´s läromedel kring entreprenörskap. Trångsvikens skola ska till 

HT21 starta upp ett stort arbete kring entreprenörskap.  
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Nu § 14 (forts) Dnr 2021-000022  

Finansieringsansökan 2021, Ung Företagsamhet 
Jämtland 

Läsåret 20-21 driver sammanlagt 82 elever som är bosatta i Krokoms 

kommun ett UF-företag på något av länets gymnasier och på de tre 

gymnasieskolorna JGY Torsta, JGY Wången och Dille Gårds 

naturbruksgymnasium driver 94 stycken elever UF-företag. 

Ung Företagsamhet Jämtland eftersträvar balans mellan privat och offentlig 

finansiering En fördelningsnyckel för den kommunala delen av föreningens 

finansiering med tydligare målfokus presenterades 2015. Modellen är 

kopplad till vilken som är UF-elevernas hemkommun. Modellen innebär en 

del "basfinansiering" grundad på antalet kommuninvånare och en rörlig del 

kopplad till antal UF-elever på gymnasiet. 

Näringslivsenhetens bedömning är att Ung företagsamhet har en väldigt 

viktig verksamhet där många ungdomar från och i Krokoms kommun får 

testa på att driva UF-företag och förhoppningsvis se företagandet som en 

möjlighet i framtiden. Förra året finansierade kommunen Ung företagsamhet 

med 60 000 kronor. Finansieringsmodellen är till detta läsår omarbetad. Den 

nya finansieringsmodellen grundar sig på antal invånare i varje kommun 

gånger ett framtaget pris om 3,75 kronor/invånare i gles landsbygdskommun 

(Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre) och 4 

kronor/invånare i stadsområde (Östersund). Den är fastslagen för två år 2021 

och 2022. 

Baserat på den nya finansieringsmodellen har kommunen fått en ansökan på 

56 123 kronor.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 22 mars 2021 

Bilaga 1. Finansieringsansökan 2021, Ung företagsamhet 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Nu § 15 Dnr 2021-000051  

Fördelning och prioritering av bygdemedel 
näringslivsfonden 2020/2021 

Utskottet är tillika styrelse för Näringslivsfonden.  

Ärendet hanteras i separat styrelseprotokoll för Näringslivsfonden. 

_____ 
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Nu § 16 Dnr 2020-000263  

Uppföljning företagsbesök 

Gunilla Gisslen och Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare deltar.  

Näringslivsutskottet planerar in en tid utanför utskottets sammanträde för 

uppföljning av företagsbesöken.  

_____ 
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Nu § 17 Dnr 2021-000100  

Frågor från kommunstyrelsen  

Fråga från kommunstyrelsen:  

Hur väljs de företag som syns på näringslivskontorets Facebooksida ut? 

Svar: 

Syftet med Facebooksidan är att nå ut till företag i kommunen med 

information om vilka stöd och hjälp som går att få samt att man som 

företagare får en bild av hur näringslivet i kommunen ser ut. De företag som 

hittills har synts på Facebook berättar om hur de har fått hjälp av 

näringslivskontoret eller sökt exempelvis investeringsstöd. Syftet är att våra 

lokala företag kan inspirera andra företagare. Vi vill även lyfta företag 

utifrån både geografisk, bransch- och storlek för att förmedla en bild av det 

diversifierade näringsliv vi har i kommunen. 

_____ 
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Nu § 18 Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsavdelningen får i uppdrag att skriva ner avdelningens samt 

Näringslivets Regelnämnds synpunkter avseende tids- och 

kostnadsredovisning och återkomma med dessa till näringslivsutskottet.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att: 

- Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan 

bli tydligare.     

Underlag för beslut  

Kommunfullmäktige 4 mars 2021, § 19 

_____ 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
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Nu § 19 Dnr 2021-000087  

Hållbar elintensiv industri, detaljplanerad mark och 
kommunens roll framåt? 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anordna ett utbildningstillfälle på ett av 

kommunfullmäktiges sammanträden med kommunstyrelsens ledamöter 

inbjudna inom området Hållbar elintensiv industri. Utbildningstillfället 

anordnas i samråd med näringslivskontoret.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ole Rönning Kristiansson och Anna-Carin Svedén presenterar vad som hänt 

i projektet.  

Kommunstyrelsen kommer att få information vid deras sammanträde den 21 

april 2021.     

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Nu § 20 Dnr 2021-000099  

Grön omställning 

Kort sammanfattning 

En omställning till mer hållbara, grönare, produktionsmetoder är en 

oundviklig utveckling. Det kommer att innefatta både energiproduktion såväl 

som industriprocesser och det finns ett stort behov att höja kunskapsläget för 

att möjliggöra aktiva och medvetna vägval inför framtiden. 

Kommunen behöver öka kunskapen om de mervärden som kan uppstå 

regionalt och lokalt av en omställning av energisystemet och vilka hinder 

som kan finnas för en sådan omställning.       

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet uppdrar åt Näringslivsenheten att med hjälp av 

lämpliga aktörer ta fram en plan för hur kunskapsnivån kan höjas genom 

till exempel seminarier och presentationer inom områden såsom möjliga 

etableringar av grön industriproduktion, industriprocesser, elproduktion 

och bränsleproduktion.  

2. I uppdraget ingår att beskriva avgörande faktorer baserat på erfarenheter 

från projektet för Hållbar elintensiv industri kring hur önskade 

etableringar kan också komma till stånd i praktiken.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Världens länder enades i Paris 2015 om målsättningen att begränsa den 

globala temperaturökningen till väl under två grader och att göra 

ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader. Förbränningen av 

fossila bränslen – olja, gas och kol – är den största källan till utsläpp av 

växthusgaser. Energisektorn står för två tredjedelar av alla utsläpp globalt. 

En snabb global omställning till förnybar energi är nödvändigt för att kunna 

begränsa temperaturökningen. 
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Nu § 20 (forts) Dnr 2021-000099  

Grön omställning 

The answer is to end our reliance on carbon-based fuels… If we 

succeed, we create  booming new industries, wealth, clean 

secure energy and maybe we prevent the greatest disaster so far 

in human history, saving millions of lives while improving 

billions more. If we fail, basically it's business as usual while 

things slowly get worse all around us.  

Al Gore 

I länet finns förutsättningarna för att en hållbar energiomställning med 

betydande mervärden för den ekonomiska utvecklingen ska kunna 

åstadkommas och som skulle kunna stimulera regional ekonomisk tillväxt. 

Det är alltså möjligt att förena regionala tillväxtmål med en hållbar 

energiomställning. Det skulle även öka förutsättningarna för inkluderande, 

inte minst jämställd, innovation i länet. 

Inom en relativt snar framtid, 5-10 år, finns även en överhängande risk för 

elbrist i vårt närområde vilket skulle riskera att investeringar som skulle 

kunnat hamna i vår region istället tvingas etableras på annan plats. 

Exempel på omställningar som är kända idag och som kräver god tillgång på 

grön el är vätgasproduktion, Hybrit fossilfri stålproduktion, fossilfria 

bränslen, elektrifieringen av fordonsflottan, fossilfri betongtillverkning, 

datacenter, batteriproduktion, digitaliseringen av samhället. 

Utmaningen med dessa frågeställningar är att framtidsscenarier och 

behovsbeskrivningar är komplex materia som tillsammans med det låga 

kunskapsläget gör diskussionen onödigt svår.  

Risken är att kommuner som inte ser möjligheterna i den omställning som är 

i antågande, går miste om både handlingsutrymme och fördelar. Det är alltså 

av yttersta vikt att öka kunskapsläget så att vägvalen görs utifrån aktiva och 

medvetna beslut.               

Underlag för beslut  

Utlåtande 24 mars 2021 
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Nu § 20 (forts) Dnr 2021-000099  

Grön omställning 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Nu § 21 Dnr 2021-000086  

LOV 

Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande informerar. 

I socialnämndens verksamhetsplan finns ett uppdrag om att 

Socialförvaltningen ska i samverkan med Näringslivskontoret verka för fler 

alternativa utförare i kommunen. Det är med anledning av detta uppdrag som 

denna dialog påbörjas.  

Andreas informerar om att socialnämnden påbörjat ett arbete med att 

revidera LOV-avtalet och näringslivsavdelningen och näringslivsutskottet 

kommer ta del av processen.  

_____ 
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Nu § 22 Dnr 2021-000088  

Landbaserade fiskodlingar - RAS  

Anna-Carin Svedén, näringslivschef, informerar om att Regionen har sökt 

och blivit beviljad ett projekt som heter Landbaserade fiskodlingar – RAS.  

Anna-Carin informerar om projektet som drivs av Regionen.  

_____ 
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Nu § 23 Dnr 2021-000089  

React - EU projekt  

Anna-Carin Svedén, näringslivschef, informerar om React som handlar om 

medel för omställningsarbete i näringslivet.  

_____ 
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Nu § 24 Dnr 2021-000090  

Peak region AB  

Näringslivsutskottet diskuterar ledamot i styrelsen för de offentliga ägarna 

och föreslår att Anna-Carin Svedén, näringslivschef, som sitter i styrelsen i 

dag och har gjort det ett år, ska sitta ett år till för kontinuiteten.  

_____ 
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Nu § 25 Dnr 2021-000091  

Uppföljning aktiviteter Uppdrag Företagsklimat - 5 
områden 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet tar med sig redovisningen och gör justeringar 

avseende aktiviteterna på nästa sammanträde den 6 april 2021. 

Markförsäljning samt Utbildning Svenskt Näringsliv ska läggas till.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef – nulägesavstämning: 

Insats 1. Serviceundersökning 

Insats 2. Interna processer – värdegrundsarbete 

Insats 3. Företagsbesök – utveckla dialogen 

Insats 4. Översyn avgifter och taxor 

Insats 5. Kompetensförsörjning/inflyttar/projekt 

_____ 

Kopia till 

Näringslivsutskottet den 6 april 2021 
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Nu § 26 Dnr 2021-000092  

Mottagande av trädgårdsavfall inom industriområdet i 
Krokom - "ristippen" 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger ett ärende om en långsiktig placering 

av den ristipp som används vid Krokoms återvinningscentral för 

trädgårdsavfall. Val av storlek och plats påverkar hur övrig mark inom 

området kan användas.     

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet önskar att ristippen anläggs så att så lite 

industrimark som möjligt tas i anspråk samt att placeringen väljs med 

maximal flexibilitet för kringliggande industrimark i åtanke. 

Utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens huvudförslag förordar 

Näringslivsutskottet en placering längs Hellbergs väg så nära 

Föllingevägen som möjligt.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I en tjänsteskrivelse den 17 mars 2021 redogör Renhållningen för ett behov 

av en förändring av hur trädgårdsavfall tas emot. På grund av att nuvarande 

lösning missbrukas önskas en förändring göras där en ny placering förordas. 

Med de expansionsplaner som finns för kommunen och den nuvarande 

bristen på detaljplanelagd industrimark behöver en placering av en eventuell 

nyetablering av ristippen vägas mot övriga intressen för industriområdet. 

Storlek och placering behöver anpassas så att fortsatta etableringar inom 

industriområdet inte försvåras. 

Att anlägga ristippen mittemot återvinningscentralens utfart så nära 

Föllingevägen som möjligt borde kunna innebära flera fördelar. Dels borde 

ristippen då bli enklare för återvinningscentralens personal att hålla uppsikt 

över. Dels delas inte en möjlig stor tomt av i två mindre genom placeringen 

längs industriområdets ytterkant.     

Underlag för beslut  

Utlåtande 22 mars 2021 

Tjänsteutlåtande 17 mars 2021 
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Nu § 26 (forts) Dnr 2021-000092  

Mottagande av trädgårdsavfall inom industriområdet i 
Krokom - "ristippen" 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Nu § 27 Dnr 2020-000135  

Markförsäljning - är processen rätt? 

Detta ärende hanteras fortsättningsvis i ärendet ” Uppföljning aktiviteter 

Uppdrag Företagsklimat - 5 områden”.  

_____ 
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Nu § 28 Dnr 2019-000268  

Utbildning Svenskt Näringsliv - nuläge? 

Detta ärende hanteras fortsättningsvis i ärendet ” Uppföljning aktiviteter 

Uppdrag Företagsklimat - 5 områden”.  

_____ 

 


