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Nu § 29 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet godkänner föredragningslistan med följande 

ändring: 

Tillägg: Uppdatering av plantaxan 

_____________________________________________________________ 
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Nu § 30 Dnr 2020-000243  

Upphandlingar 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet ger Anna-Carin Svedén, näringslivschef i uppdrag 

att utse en arbetsgrupp. Uppdraget är att återkomma på sammanträdet 11 

maj 2021 med en handlingsplan/rapport för hur måluppfyllelsen för 

kommunens upphandlingar kan öka i enlighet med Näringslivsstrategin.  

2. Arbetsgruppens utgångspunkter definieras i dialog med utskottets 

ordförande som också får löpande rapporter under arbetets gång.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag att ta fram handlingsplan för hur även mindre företag kan bli 

involverade i större utsträckning i enlighet med Näringslivsstrategin: 

Krokoms kommun ska underlätta för små och medelstora företag att 

uppträda som leverantörer. Upphandling är en del av kommunens totala 

inköpsprocess. Upphandlingar utvärderas, utformas och förenklas så att 

lokala och mindre företag kan delta. Kommunen informerar regelbundet om 

de upphandlingar som är på gång och bjuder aktivt in de lokala företagen 

till information, inspiration och kompetensutveckling kring LOU (Lagen om 

offentlig upphandling). Kommunen är avtalstrogen och följer de avtal som 

tecknats.     

_____ 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
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Nu § 31 Dnr 2021-000108  

Uppdatering av plantaxan 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att göra följande 

medskick:  

Kommunstyrelsen gör ett medskick utifrån att kommunen är i tillväxt 

och både nya bostadsområden och mark för företag ska planeras. Viktigt 

att beakta att inte plantaxan blir för dyr så att det läggs på tomtpriser och 

eventuella hyror på sikt.  

Vi bör även vara observanta på enskilda ärenden där förändring av 

detaljplaner ska göras vilket tenderar att ibland bli väldigt dyrt utifrån 

schabloner.  

Om plantaxan höjs är det av all vikt att det på fakturor blir tydligare vad 

kund betalar för.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 mars 2021. I 

protokollsutdraget från nämnden framgår nedan.  

En avgift enligt plantaxa tas ut enligt ett plankostnadsavtal mellan sökande 

och plan- och fastighetsavdelningen. Avgiften är avsedd att täcka 

kommunens kostnad enligt självkostnadsprincipen. 

De senaste åren har planprocessen blivit allt mer komplicerad, fler 

utredningar efterfrågas/krävs från myndigheter som underlag i varje enskild 

detaljplan. Detta innebär att mer tid behöver läggas ned på varje enskild 

detaljplan för att fullfölja planprocessen och förhålla sig till Plan- och 

bygglagen samt Miljöbalken. Utifrån detta täcker inte den tidigare plantaxan 

som antogs 2018 kommunens kostnader.     

Efter jämförelse med intilliggande kommuner och deras taxor för upprättade 

av detaljplaner ser vi att deras bedömda nedlagda tid ligger betydligt högre 

än i nu gällande plantaxa i Krokoms kommun. 
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Nu § 31 (forts) Dnr 2021-000108  

Uppdatering av plantaxan 

Förslaget innebär en justering av bedömd nedlagd tid, detta för att spegla den 

faktiska tid som läggs ned i upprättande av en detaljplan samt att en avgift 

för planbesked införs. 

Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska 

ligga på en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Taxan ska 

indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV. Görs ingen 

höjning innebär det att skattepengar går till att täcka den del av kostnader 

som ska täckas med avgifter enligt självkostnadsprincipen.  

Underlag för beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden den 24 mars 2021 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Nu § 32 Dnr 2021-000014  

Informationer näringslivsutskottet 

Fiberfrågan 

Björn Lekedal, IT-samordnare informerar.  

Bra information och tydligt hur viktigt det är att de som har möjlighet att 

ansluta sig gör det.  

Om man vill få information angående fiberanslutning mejla;        

order-jamtland@ip-only.se  

_____ 

 

mailto:order-jamtland@ip-only.se
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Nu § 33 Dnr 2021-000091  

Uppföljning aktiviteter Uppdrag Företagsklimat - 5 
områden 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bjuda in 

Näringslivsenheten att informera om vad som gjorts hittills i syfte att ge 

kommunstyrelsen möjlighet att justera och/eller förtydliga uppdraget. 

2. Näringslivsutskottet uppdrar åt Näringslivsenheten att sammanställa 

skriftliga underlag inför informationstillfället så att huvudfokus kan 

läggas på diskussionen och dialogen mellan tjänstemän/politiker. 

Underlagen behöver beröra genomförda förändringar, nuvarande 

processer och utmaningar. 

3. Näringslivsutskottet beslutar att antal intressenter och slutna avtal 

respektive avbrutna förfrågningar (med redovisning varför) för 

tomtförsäljning återkommande ska avrapporteras till utskottet.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Hur förlöper arbetet med taxeöversynen? Har vi hittat de cirka fem 

företagstyper som skulle kunna dra störst nytta av förändringar? Har vi 

börjat mäta handläggningstid? 

Kommunstyrelsen ges möjlighet att justera och/eller förtydliga uppdraget då 

det råder osäkerhet kring vad som gjorts och vad som borde ha gjorts. Några 

exempel är huruvida företag ska få reservera tomter och i så fall hur länge, 

vilka krav/tidsaspekter på etablering som ska gälla, vilka 

utvärderingskriterier som ska användas om ens alls, hur andra kommuner 

agerar, vad som är viktigast i valet mellan att någon över huvud taget 

etablerar sig och att ”rätt” företag etablerar sig.     

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen  
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Nu § 34 Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet ger Näringslivsavdelningen i uppdrag att följa upp 

de delar i rambudget 2021 som kopplar till näringslivsfrågorna, såsom:  

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). 

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 

I antagen budget i kommunfullmäktige framgår punkterna a-g ovan.       
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Nu § 34 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 

 


