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Nu § 52 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg:  

- Beredningstid motioner 

- Övrigt  

_____________________________________________________________ 
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Nu § 53 Dnr 2020-000053  

Miljöfarligt avfall från företag – återvinning 

Oscar Aspman, verksamhetschef Renhållning, informerar om EU:s 

lagstiftning på avfallsområdet - Nya regler avseende rapportering av farligt 

avfall.  

_____ 
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Nu § 54 Dnr 2020-000272  

Serviceundersökning insikt  

Anna-Carin Svedén, Håkan Åsberg och Gunilla Gisslen.  

Anna-Carin informerar att det var tänkt att Näringslivsavdelningen skulle 

göra en egen serviceundersökning men att Krokom nu med i Regionens 

näringslivsundersökning. Den undersökningen kommer kunna fånga upp det 

vi önskar då vi har möjlighet att lägga till några egna frågor och därför 

kommer ingen egen undersökning att göras. Näringslivsundersökningen har 

fokus på kompetensfrågor.  

Näringslivsutskottet diskuterar vilka frågor som eventuellt kan läggas till och 

har möjlighet att komma med inspel till och med imorgon, den 6 november 

2020.  

_____ 

Anna-Carin informerar om Insikt som är en servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning. 

_____ 
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Nu § 55 Dnr 2020-000242  

Dialog kring företagsklimatet 

Reflektion från 7 oktober.  

Näringslivsutskottet återkommer om vad som är nästa steg. 

_____ 
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Nu § 56 Dnr 2020-000263  

Former för företagsbesök 

Björn Hammarberg informerar om planerna som fanns avseende 

företagsbesök i våras men att det förhindrades på grund av Corona. Nu 

behövs ett nytag och formerna för företagsbesök behöver bestämmas.  

Anna-Carin Svedén informerar om hur Näringslivsavdelningen har jobbat 

med företagsbesök tidigare.  

Efter diskussion om olika former bestäms att näringslivsutskottet 

återkommer till detta längre fram.  

_____  
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Nu § 57 Dnr 2019-000311  

Uppdrag företagsklimat 

Processen avseende taxor och avgiftsöversynen – Näringslivets regelnämnd 

gör en jämförelse över kommuners avgifter och vi börjar med att titta hur 

Krokoms kommun ligger till i den jämförelsen för att hitta lämpliga punkter 

att börja med.  

_____ 

Två motioner kopplat till avgifter har inkommit till kommunfullmäktige och 

skickades bland annat till Näringslivsavdelningen för beredning. Med 

anledning av pågående översyn av avgifter och taxor föreslås 

beredningstiden för motionerna att flyttas fram, se § 58 ärende 

”Beredningstid motioner”.  

_____ 
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Nu § 58 Dnr 2020-000279  

Beredningstid motioner 

Kort sammanfattning 

 Motionerna ”Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"” och 

”Avgiftsbelagda tillstånd” skulle ha varit för beslut i kommunfullmäktige i 

november 2020. Med anledning av pågående avgifts- och taxeöversyn 

föreslås beredningstiden förlängas.     

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga beredningstiden för följande två 

motioner med anledning av att näringslivsutskottet vill invänta resultatet 

av pågående avgifts- och taxeöversyn: 

- Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

- Avgiftsbelagda tillstånd 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, JVK, föreslår i motionen ”Landsbygdens stenar, "minska 

pålagorna"”: 

- att utreda företagarnas belastade pålagor. 

- att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade 

pålagor som inte är lagstadgade nivå 

Bengt Olofsson, M, föreslår i motionen ”Avgiftsbelagda tillstånd”:  

- att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal 

handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande 

får en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5 

arbetsdagar 

- att det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är handläggare 

av ärendet med dennas kontaktuppgifter 

- att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en 

öppen redovisning av nedlagd tid 
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Nu § 58 (forts) Dnr 2020-000279  

Beredningstid motioner 

- att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker 

beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den 

sökande 

- att det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive 

tillstånd 

Motionerna skickades till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och 

miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och ett 

sammanställt svar görs av kommunstyrelsen. Båda motionerna skulle ha 

varit för beslut i kommunfullmäktige senast i november 2020.  

Om beredningstiden inte kan avslutas inom tid (6 månader i Krokoms 

kommun) ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas 

till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 

vidare handläggning. Det som föreslås avseende nämnda motioner är 

förlängd beredningstid.  

I slutet av 2019 beslutade kommunstyrelsen om ett antal insatser/aktiviteter 

för ett förbättrat näringslivsklimat i Krokoms kommun där en insats/aktivitet 

är översyn av avgifter och taxor.  

Arbetet med översynen pågår och näringslivsutskottet vill invänta resultatet 

av översynen innan ställningstagande till motionernas förslag lämnas.       

Underlag för beslut  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Nu § 59 Dnr 2020-000271  

Hotagen – Kongeroa 

Anna-Carin Svedén informerar om ombildning Kongeroa.  

Krokoms kommun kan hjälpa till att stötta i att hitta rätt kontaktvägar.  

Underlag  

Kongeroa - Utveckling och administration 

_____ 
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Nu § 60 Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet sammanträder på samma dagar som 

kommunstyrelsens presidie 2021, klockan 13.00-15.00 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Näringslivsutskottet ska anta sammanträdesdagar för 2021. 

Sammanträdesdagarna är på samma dagar som kommunstyrelsens presidie.      

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare 
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Nu § 61 Dnr 2020-000004  

Övrigt  

 Jonas Törngren frågar efter Almåsas projektplan.  

 Karin Jonsson frågar om lägesrapport LOV-avtal. 

 Karin Jonsson lyfter finansiering av hallar (exempelvis sporthallar), 

utöver kommunal finansiering.  

 Anna-Carin Svedén lyfter en fråga hon fått från en journalist.  

_____ 

 


