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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ('Z,)� 
Sammanträdesdatum 

2020-09-02 

Kommunstyrelsens ordförandes kontor, onsdagen den 2 september 2020 
kl 13 :00-15 :00 

Ledamöter 

Björn Hammarberg, M, ordförande 
Karin Jonsson, C 
Maria J acobsson, S 

Jonas Törngren, kommundirektör 
Anna-Carin Sveden, näringslivschef 
Maria Walther, vik kommunsekreterare 

Karin Jonsson 

Krokom 16 september 2020 

Maria Walther 

Biörn Hammarberg 

Karin Jonsson 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Näringslivsutskottet 

2020-09-02 

2020-09-17 Sista dag för överklagan 

Kansliavdelningen, kommunhuset Krokom 

Maria Walther 

Paragrafer §§ 42-44 

2020-10-08 
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Nu§ 42 Dnr 2019-000311 

Uppdrag företagsklimat 

Översyn av taxor som berör företag diskuteras ... 

Ordförande Björn Hammarberg, M, vill att följande punkter tas med i 
översynen: 

• Vad har Krokoms kommun för avgifter? 

• Är det möjligt att ha lägre avgifter? 

• Är taxorna rätt, är det rimliga summor? 

Näringslivschef Anna-Carin Sveden tar med sig synpunkterna till arbetet 
med översynen av taxor. 

Kopia till 
N äringsl i vschefen 
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Nu§ 43 Dnr 2020-000048 

Informationer näringslivsutskottet 

• Krokomsporten som handlingsplats/Business Region Mid Sweden 
Utskottet diskuterar Krokomsporten som handlingsplats och 
planmonopol som tillväxtmotor. Deltar gör Lars-Åke Wassö, Region 
Jämtland Härjedalen och Henrik Lundmark, Business Region Mid 
Sweden. 
När det gäller planmonopol som tillväxtmotor, är en av Krokoms 
starkaste kompetenser att kommunen känner sitt näringsliv. Annan 
kompetens kan man köpa in, men just lokalkännedomen är väldig viktig 
att ha inom de egna väggarna. Idag utnyttjar Krokom kanske inte 
planmonopolet i den utsträckning som kommunen skulle kunna göra; 
exempelvis när det gäller Åskorset, Hanabacken och Krokomsporten. 
Utskottet diskuterar hur mycket marknaden kontra kommunen egentligen 
ska styra. Lundmark pekar på nödvändigheten i att det är kommunernas 
politiska viljeinriktningar som pekar ut strategier och ger styrfart. 

• IpOnly 
Mats Nilsson, regionchef och Jens Rask, kundansvarig, IpOnly ger en 
lägesrapport; 
Utskottet framför att företag och privatpersoner upplever frustration 
kring att tillgången till fiber inte är vad den borde vara. IpOnly redovisar 
vilka projekt som är på gång och i vilket skede de befinner sig i. I 
Krokom är det i dagsläget 569 hushåll som inte har tillgång till fiber. 
IpOnly bedömer att bredbandsmålet kommer att nås 2020, och att 95-
97% av kommunens invånare nås vid 2021. IpOnly framför att Krokoms 
kommun kan hjälpa till att skynda på processen genom att fibrera upp 
sina egna verksamheter. 

• Destination Offerdal 
Hedda Bångman, Alfred Andersson, Mattias Bångman, Ted Hansson och 
Kalle Bäckvall från Destination Offerdal berättar som sitt 
utvecklingsprojekt för Almåsa och Offerdalsbygden. Gruppen har sökt 
projektpengar från Tillväxtverket för satsningen. Tanken för Almåsa är 
att möjliggöra så att vintersäsongen kan börja tidigare, och därmed locka 
träningsgrupper och turister. Boende och belysning är i dagsläget 
prioriterat att ordna, för att kunna erbjuda en bra försäsongsträning. 
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Nu § 43 (forts) Dnr 2020-000048 

Informationer näringslivsutskottet 

Vad kan då Krokoms kommun hjälpa till med? I dag finns ett pågående 
lovärende hos bygg- och miljö för de boenden som är tänkta att sättas 
upp. Här kan inte kommunen påverka så mycket; bygglovsprocessen har 
sina steg som måste gås igenom i tur och ordning. Utskottet är mycket 
positivt till utvecklingsplanerna. Dialogen fortsätter tillsammans med 
näringslivschefen och avdelningen näringsliv, kultur och fritid. 

• Träff med Företagarna 
Camilla Karlsson och Joakim Sjöstedt, Företagarna, ger sin lägesbild av 
näringslivet i Krokom; 
Rent allmänt ser Företagarna problem med de stödåtgärder som finns 
nationellt med anledning av Corona. En del bolagsformer exkluderas från 
dessa stöd. Det viktigaste nu är att få igång företagen så fort som möjligt. 
I Krokoms kommun kommer 30% av skatteintäkterna från småföretag. 
Ordförande Björn Hammarberg undrar vad Krokom kan göra för att 
stötta företagen i dessa tider? Exempelvis finns det saker att göra när det 
gäller upphandling från privata småföretagare; här ligger Krokom under 
riksnittet. Camilla Karlsson ser också ett behov av att faktiskt inventera 
vilka olika slags företag som finns i kommunen, och matcha dem mot de 
behov som finns. 
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Nu§ 44 Dnr 2020-000080 

Fördelning och prioritering av bygdemedel 
näringslivsfonden 2019/2020 

Utskottet är tillika styrelse för Näringslivsfonden. En ansökan till 
näringslivsfonden har kommit in från Rötvikens ekonomiska förening. 
Ärendet hanteras i separat styrelseprotokoll för Näringslivsfonden. 
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