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Nu § 36 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 
1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan med följande 

ändring: 
 
Tillägg: Peak Region AB, diskussion ägardirektiv 

_____________________________________________________________ 
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Nu § 37 Dnr 2020-000135  

Åskorset, Krokomsporten och Hanaberget 

Kort sammanfattning 
På sammanträdet 18 maj 2020, § 27, gav näringslivsutskottet 
näringslivschefen i uppdrag att ta fram underlag på ett företagsfrämjande 
arbetssätt kring att både få fram och sälja handels- och industritomter. 

Uppdraget redovisas på dagens sammanträde.  

Näringslivsutskottets beslut 
1. Avdelning näringsliv får i uppdrag att utifrån dagens presentation, arbeta 

fram ett förslag på formellt inriktningsbeslut. 

2. Förslaget ska upp i näringslivsutskottet och sedan beslutas slutligt i 
kommunstyrelsen.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Näringslivschef Anna-Carin Svedén, affärsutvecklare Ole Rönning 
Kristiansson och plan- och fastighetschef Tomas Nilsson deltar, och 
presenterar ett förslag på arbetssätt.  

Efter information och diskussion kring olika strategier för tomtförsäljning 
med mera, landar näringslivsutskottet i att avdelning näringsliv får komma 
tillbaka med ett förslag på beslut till utskottet. Beslutet går sedan vidare till 
kommunstyrelsen för antagande.  

Underlag för beslut  
Näringslivsutskottet 18 maj 2020 § 27 
Presentation näringslivsutskottet 2020-08-12 

_____ 

Kopia till 
Avdelning näringsliv 
Näringslivsutskottet 2020-09-02 
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Nu § 38 Dnr 2019-000311  

Uppdrag företagsklimat 

Kort sammanfattning 
Avdelning näringsliv har erbjudit olika företag i kommunen att 
representanter från kommunen kommer ut på företagsbesök till dem.  

Näringslivsutskottets beslut 
1. Näringslivsutskottet deltar i företagsbesök.  

_____________________________________________________________ 

Kopia till 
Avdelning Näringsliv 
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Nu § 39 Dnr 2020-000050  

Peak Region 

Kort sammanfattning 
Peak Region AB har tagit fram nya ägardirektiv som ska antas och 
undertecknas. 

Ärendet togs även upp på kommunstyrelsens presidieberedning samma dag, 
som beslutade att hänskjuta ärendet till näringslivsutskottet.  

Näringslivsutskottet s beslut 
1. Näringslivschefen får i uppdrag att se över så att tidigare presenterat 

visionsdokument stämmer överens med de nya ägardirektiven.  

2. Krokoms kommunfullmäktige antar Peak Region ABs nya ägardirektiv, 
som gäller från 30 juli 2020 och tillsvidare.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Det nya ägardirektivet för Peak Region har förankrats via styrelse- och 
ägarmöte. På kommunstyrelsens presidiemöte innan näringslivsutskottets 
sammanträde, fanns inte ägardirektiven tillhands, varpå kommunstyrelsens 
presidium hänsköt ärendet till utskottet.  

Underlag för beslut  
Peak Region ägardirektiv 
Kommunstyrelsens presidium 2020-08-12 
Visionsdokument 2020-05-15 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Efter att utskottet tittat på ägardirektiven, beslutar utskottet gemensamt att 
näringslivschefen får ett uppdrag att se över visionsdokumentet och 
ägardirektiven, samt att skicka ärendet till kommunfullmäktige.  

_____ 



  

 

Näringslivsutskottet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(10) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kopia till 
Näringslivschefen 
Kommunstyrelsen 26 augusti 
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Nu § 40 Dnr 2019-000299  

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

Kort sammanfattning 
Näringslivschef Anna-Carin Svedén har varit med på ett kvällsmöte i 
Almåsa. De flesta av deltagarna är markägare i området, några föreningar 
deltog också.  

Mötet handlade i huvudsak om en ansökan till Mark- och miljödomstolen för 
att få ta vatten ur Almåsatjärnen. Ansökan kommer att gälla för uttag av 
vatten på 100 000 kubik. Vad har markägarna för inspel när det gäller denna 
ansökan? På mötet framfördes positiva reaktioner. Ingen har heller noterat 
någon förändring av tjärnen på grund av uttagen som hittills gjorts. 

Miljöavdelningen på Krokoms kommun kommer sedan att få ansökan på 
remissen från Mark- och miljödomstolen. Ska enbart bygg- och 
miljönämnden svara för Krokoms kommun, eller bör det vara 
kommunstyrelsen? Inget beslutas.   

_____ 
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Nu § 41 Dnr 2020-000048  

Informationer näringslivsutskottet 

Kort sammanfattning 

Läget i näringslivet; permitteringar, arbetslöshet mm 
Näringslivsrådgivare Håkan Åsberg beskriver läget i kommunen; 
Besöksnäringen har haft en okej sommar, trots pandemin. Många har 
semestrat på hemmaplan. Inför vintern, när människor inte har semester i 
samma utsträckning, har företag börjat titta på hur man skulle kunna 
genomföra olika typer av evenemang digitalt. När det gäller korttidsarbete 
har några företag gått upp i full arbetsstyrka. Näringslivskontoret får höra om 
svårigheter i regelverket som ställer till det vid snabba uppdrag som kommer 
in när personalen är permitterad. När det gäller handel har många tillbringat 
sommaren i sina fritidshus och handlat lokalt. Dock har spontanbesöken i 
butikerna gått ner.  

Information om utvecklingsarbete bygg- och miljö 
Tom Larsson, enhetschef på bygg- och miljöavdelningen, berättar om det 
utvecklingsarbete som görs på bygg- och miljö. Syftet med arbetet är att 
skapa företagsfrämjande åtgärder och öka tillgängligheten. Avdelningen har 
lagt upp nya strukturer kring telefontider, samarbete med andra 
förvaltningar, förnyat system etc.  

Fiberfrågor 
IpOnly bjuds in till nästa näringslivsutskott. 

Statliga stöd till besöksnäring och industri 
Näringslivschef Anna-Carin Svedén beskriver hur regionen och länet 
hanterar de möjligheter som finns att söka statliga stöd till besöksnäring och 
industri; Region Jämtland Härjedalen skrivit ihop ett projekt utifrån de behov 
som Jämtland Härjedalen Turism har kommunicerat. Från det nationella 
ramprojektet kan företag söka pengar för omställningsarbete. Farhågan är att 
Krokoms besöksnäring inte kommer att kunna ta del av pengarna; företagen i 
branschen här är för små. Krokom som kommun kan heller inte söka. 
Utskottet diskuterar det rimliga i att länet ska göra en gemensam ansökan 
istället för flera mindre, lokala ansökningar. Anledningen till att länet gör en 
gemensam ansökan är för att länet ska agera samfällt, och inte för spretigt. 

_____  
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Kopia till 
Näringslivsutskottet 2 september 

 


