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Nu § 9 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottet s beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan.      

_____________________________________________________________ 
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Nu § 10 Dnr 2019-000208  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Kort sammanfattning 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige.      

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen med att det pågår ett 

utvecklingsarbete genom att Krokoms kommun deltar i Svenskt 

näringslivs utvecklingsprogram där serviceinriktad myndighetsutövning 

är ett av de fokusområden som utbildningen har samt att bygg- och 

miljöavdelningen och näringslivsenheten har ett nära samarbete kring 

dessa frågor.         

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands väl Krokom, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag;  

- Att utreda företagarnas belastade pålagor. 

- Att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade 

pålagor som inte är lagstadgad nivå.  

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 

har berett motionen och deras svar har sammanställts. Näringslivsutskottet 

föreslår att motionen besvaras.    

Underlag för beslut  

Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna” 

Sammanställning av nämndernas svar på motionen 

Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 111 

Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 74 

Socialnämnden den 15 juni 2020, § 93 

_____ 
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Nu § 10 (forts) Dnr 2019-000208  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Kopia till 

Kommunstyrelsen  
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Nu § 11 Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

Kort sammanfattning 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige.     

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att; 

- Avslå motionens första att-sats.  

- Bifalla att ”En sökande ska i normalfallet omgående få en 

mottagningsbekräftelse från kommunen och annars inom 5 arbetsdagar” 

(tillägg).  

- Avslå motionens andra att-sats. 

- Bifalla att ”Den sökande ska meddelas vem som är handläggare av 

ärendet med dennes kontaktuppgifter inom 5 arbetsdagar” (tillägg).  

- Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan 

bli tydligare (tillägg).  

- Motionens tredje att-sats anses besvarad. 

- Avslå motionens fjärde och femte att-satser med motiveringen att dessa 

kräver ytterligare utredning som riskerar att försena genomförandet av 

övriga punkter.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag; 

- 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. 



  

 

Näringslivsutskottet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

3 februari 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nu § 11 (forts) Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

- 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. 

- 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. 

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 

har berett motionen och deras svar har sammanställts. Näringslivsutskottet 

lämnar förslag kopplat till respektive att-sats.    

Underlag för beslut  

Motion – Avgiftsbelagda tillstånd 

Sammanställning av nämndernas svar på motionen 

Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 112 

Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 75 

Socialnämnden den 20 maj 2020, § 78 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen  
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Nu § 12 Dnr 2021-000001  

Övrigt - Kommande näringslivsutskott 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet den 10 mars 2021 stryks och näringslivsutskottet 

den 24 mars 2021 förlängs till klockan 16.00.      

_____________________________________________________________ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  

 


