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Nu § 35 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan med följande 

ändring: 

Utgår: Näringslivsstrategi  

_____________________________________________________________ 
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Nu § 36 Dnr 2021-000100  

Frågor från kommunstyrelsen  

Inga frågor har inkommit.  

_____ 
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Nu § 37 Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet ger näringslivschefen i uppdrag att (förutom att följa 

näringslivsstrategin) också följa och föra dialog internt och externt kring 

delar i rambudget 2021 som kopplar till näringslivsfrågor. Insikter och 

slutsatser återförs regelbundet till utskottet. Delarna i rambudget är 

exempelvis:  

a) Mål 3: Kommunens handläggningstider ska minska och 

tillgängligheten samt den upplevda smidigheten öka. Antal e-tjänster 

i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga 

handläggningstider följas upp.  

Företagsvänlighet med stort fokus på att underlätta företagens 

kontakt med kommunen. Hur säkerställs att kontakterna med 

kommunen är smidiga och enkla samt att handläggningen är snabb 

och effektiv. 

Medborgare och företagare ska i ökad grad kunna lämna ansökningar 

och ställa frågor digitalt med kommunen och sedan löpande följa sitt 

ärende.  

b) Mål 5: Hur kommunen välkomnar och stödjer utveckling och 

etablering av  företag som verkar för innovativa och klimatsmarta 

lösningar. 

c) Mål 7: Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala 

tjänster öka jämfört med år 2020. 

Att få fler aktörer som bidrar till att lösa och utveckla våra 

samhällstjänster är ett sätt att stimulera utveckling och på sikt trygga 

välfärden. 

d) Mål 8: Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 

medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och 

förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. 

e) Strategiska markinköp och god framförhållning i planeringen (för att 

klara av att utveckla nya industriområden). 
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Nu § 37 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

f) Upphandlingar som i ökad grad utformas så att lokala och mindre 

företag kan delta.  

g) En modell för tillsynsavgifter som bygger på betalning i efterhand – 

när arbete har utförts. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Den 6 april 2021 beslutade näringslivsutskottet i ärendet men har efter 

sammanträdet sett behov av att förtydliga beslutet. Nytt beslut enligt ovan.      

Underlag för beslut  

Näringslivsutskottet 6 april 2021, § 34 

_____ 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
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Nu § 38 Dnr 2020-000243  

Upphandlingar 

Kort sammanfattning 

Anna-Carin Svedén har fått i uppdrag att utse en arbetsgrupp som ska arbeta 

för att uppfylla näringslivsstrategins målsättning, att Krokoms kommun ska 

underlätta för små och medelstora företag att uppträda som leverantörer, 

samt att återkomma med en handlingsplan/rapport för hur måluppfyllelsen 

kan öka.       

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet beslutar att godkänna handlingsplanen/rapporten.  

(Bilaga 1, Handlingsplan upphandling 2021-2022).  

2. Upphandlingssamordnaren ska kallas till utskottet för att utbilda inom 

lagen om offentlig upphandling – LOU samt informera om hur det 

fungerar med upphandling och inköp i Krokoms kommun.  

3. Näringslivsutskottet läser igenom revisionsrapporten – ”Granskning av 

inköpsarbete” som kommer att beredas i utskottet.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Anna-Carin Svedén har fått i uppdrag att utse en arbetsgrupp som ska arbeta 

för att uppfylla näringslivsstrategins målsättning, att Krokoms kommun ska 

underlätta för små och medelstora företag att uppträda som leverantörer, 

samt att återkomma med en handlingsplan/rapport för hur måluppfyllelsen 

kan öka.   

Gunilla Gisslén, Håkan Åsberg samt Linda Näsén är utsedda till att ingå i 

arbetsgruppen tillsammans med Anna-Carin.  

I ett första möte har Linda utbildat inom lagen om offentlig upphandling – 

LOU samt informerat om hur det fungerar med upphandling och inköp i 

Krokoms kommun. Arbetsgruppen har även gått igenom de upphandlingar 

som genomförs av det gemensamma Upphandlingskontoret via Gemensam 

nämnd för upphandlingssamverkan – GNU samt de upphandlingar som 

Krokoms kommun genomfört under de senaste åren.  
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Nu § 38 (forts) Dnr 2020-000243  

Upphandlingar 

Detta för att få en första bild över vad det är som upphandlas och hur det 

matchar med de företag som är verksamma i Krokoms kommun. Det vill 

säga vad det finns för företag i kommunen som skulle kunna vara aktuella 

för att lämna anbud i kommunens upphandlingar.  

I kommunens näringslivsstrategi och i årets rambundget är upphandling 

utpekat som ett viktigt prioriterat område där kommunen ska underlätta för 

företag att uppträda som leverantörer. Upphandlingar ska i ökad grad 

utformas så att lokala och mindre företag kan delta. Utöver 

näringslivsstrategi och rambudget så finns även mål kring upphandling i 

hållbarhetsstrategin och krav på att social hänsyn ska tas i kommunens 

upphandlingar.  

En fråga som företagen ofta lyfter som förbättringsområde är att kommunen 

i större utsträckning bör göra affärer med de lokala företagen. Krokoms 

kommun arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet och en del i det är 

att upphandla inom ramarna för vad som är möjligt inom LOU för att fler 

lokala och mindre företag ska kunna delta och bli avtalsleverantörer till 

Krokoms kommun.       

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 10 maj 2021 

Bilaga 1. Handlingsplan upphandling 2021-2022 

_____ 

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare 

Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare  

Näringslivsutskottet, inklusive revisionsrapporten – ”Granskning av 

inköpsarbete” 
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Nu § 39 Dnr 2021-000139  

Projekt dRural 

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare informerar om projektet dRural som 

Krokoms kommun är med i och som handlar om att utveckla digitala 

tjänster. Just nu intervjuas nyckelpersoner.  

_____ 
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Nu § 40 Dnr 2021-000142  

Process för företagsetableringar och markförsäljning 

Ole Rönning Kristiansson och Tomas Nilsson informerar om arbetet som 

pågår och processen för företagsetableringar och markförsäljning.  

Det är en komplex fråga som det arbetas aktivt med.  

_____ 
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Nu § 41 Dnr 2021-000143  

Kunskapshöjande insatser - dels specifikt HEI-
projektet, dels generellt Grön omställning 

Preliminärt blir ett första utbildningstillfälle på kommunfullmäktige den 16 

juni 2021. Till utbildningen bjuds även kommunstyrelsens ledamöter in.  

Näringslivsavdelningen tar fram ett förslag på utbildningsmaterial och för en 

dialog med Björn Hammarberg, ordförande.  

_____  

Kopia till 

Preliminärt kommunfullmäktige 16 juni 2021 
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Nu § 42 Dnr 2021-000144  

Regional dialog om nästa nationella plan för 
transportsystemet 

Trafikverket Region Mitt bjuder in till ett särskilt tillfälle den 4 juni för att på 

ett övergripande sätt belysa och samlas kring de förutsättningar som ska leda 

fram till en nationell plan för transportsystemet 2022-2033.  

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition med ekonomiska 

ramar för en kommande nationell plan. Nästa steg i planeringsprocessen är 

att riksdagen fattar beslut om propositionen, och att regeringen ger 

Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till ny nationell plan. 

Kommuner, näringslivet och dess företrädare, inbjudna myndigheter med 

flera har möjlighet att lyssna med genom 1-2 representanter. 

Eftersom ett väl fungerande vägnät är viktigt för det lokala näringslivet vore 

det bra om någon från kommunen deltar. Anna-Carin Svedén följer att någon 

från kommunen gör det.  

_____ 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén 
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Nu § 43 Dnr 2021-000014  

Informationer näringslivsutskottet 

Anna-Carin Svedén informerar.  

Framtiden för industriområdet i Hissmofors  
Det är ett möte den 12 maj 2021 och Anna-Carin återkommer i detta på nästa 

näringslivsutskott.  

St.olavsleden 

Det har tagits in en konsult för att se hur man skulle kunna göra för att inte 

bedriva det i projekt. Kommunen kommer få ett konkret förslag att ta 

ställning till. Anna-Carin återkommer med det.  

Snabbladdare i Föllinge och Rötviken  
Klart. Jämtkraft kommer att bygga.   

Obevakade övergångar och kommunens intresse 

_____ 

Kopia till 

Näringslivsutskottet 26 maj 2021 

 


